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ahmetalinca@hotmail.com  

 

ÖZET 

Türk halk oyunları maddi ve manevi kültürel unsurları aynı anda içerisinde barındırmaktadır. Bu açıdan en 

önemli kültürel değerlerimizdendir. Bununla birlikte farklı bilim dalları ile de bağlantılıdır.  

Türk halk oyunları çok farklı ortam, mecra ve farklı amaçlar doğrultusunda icra edilmektedir. Açık alanda 

oynanabilmekle birlikte kapalı alanda da icra edilmektedir. Açık alanda icra edilen oyanların çoğunluğunda çalgı 

kullanılırken kapalı alanda icra edilen oyunların bir kısmında çalgı kullanılmamaktadır. Çalgı kullanılmayan 

oyunları ele aldığımız zaman tiyatral ve taklit içerikli olduğu görülmektedir. Bu tarz oyunlara genel olarak 

“seyirlik oyunlar” adı verilmektedir ve ülkemizin tüm yörelerinde karşılaşılmaktadır. Seyirlik oyunlar her ne 

kadar tiyatronun (Geleneksel Türk Tiyatrosu) alanı olarak görülse de aynı zamanda yapısal, içeriksel, kurgusal, 

icra gibi özellikleriyle Türk halk oyunlarının da bir parçasıdır. 

Diyarbakır yöresinde de açık alanda oynanan oyunların yanı sıra kapalı alanda oynanan seyirlik oyunlara 

rastlanmaktadır. Günümüze kadar yapılan araştırma, inceleme ve sahnelemelerde genel olarak açık alan 

(meydan) oyunlarına yer verilmiş, seyirlik oyunlarımıza gereken ilgi ve alaka gösterilmemiştir. Bu gerçekten 

yola çıkılarak günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş seyirlik oyunlarımıza dikkat 

çekmek, bu alanda yapılmış akademik çalışmalara bir katkı sunmak çalışmanın amaçlarında bir tanesidir. 

Çalışmanın bir diğer amacı ise seyirlik oyunların sahneye alınarak müzik eşliğinde oynanabilme özelliğinin de 

olduğunu “Diyarbakır Kelek Oyunu” özelinde ortaya koymaktır. Çalışmamızda literatür taramasının yanı sıra 

alan araştırması yapılmış olup yörede konu ile ilgili yetkin kişilerle bire bir görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Sonuç olarak Kelek’in aslında bir meslek dalı olduğu, 1950’li yıllara kadar bu mesleğin icra edildiği, teknoloji 

ve insan ihtiyaçlarının zamanla değişmesine bağlı olarak böyle bir mesleğin günümüzde kalmadığı gerçeğine 

ulaşılmıştır. Ayrıca zamanla önce seyirlik daha sonra sahneye alınan bir oyun olarak günümüze taşındığı 

sonucuna da ulaşılmıştır 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Halk Oyunları, Seyirlik Oyunlar, Kelek Oyunu. 

 

KELEK (SAL) FOLK DANCE: AS A THEATRICAL PLAYS OF DIYARBAKIR 

REGION 

ABSTRACT 

Turkish folk dances contain both material and spiritual cultural elements at the same time. In this respect, they 

are one of our most important cultural values. Besides, they are interconnected to different branches of science as 

well.  

Turkish folk dances are performed in a various types of environment, course and for different purposes. 

Although they can be played outdoors, they are also performed indoors. While instruments are used in most of 

the games performed indoors; in some of the games performed outdoors instruments are not used. Considering 

non-instrumental games, it is seen that they are theatrical and imitative. These types of games are generally 

named as "theatrical play" and they are common in all regions of our country. Although theatrical plays are seen 

as the field of theater (Traditional Turkish Theater), they are also a part of Turkish folk dances in terms of their 

structural, contextual, fictional and performative features. 

In Diyarbakır region, apart from the games played outdoors, there are also theatrical plays played indoors. 

Researches, analyses and staging done have generally been conducted to outdoors (open space) until today; but, 

theatrical plays have not been discussed as necessary. Based on this fact, this study aims to draw attention to our 

theatrical plays which are about to be forgotten with the development of technology, and to contribute to the 
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academic studies conducted in this field. Another aim of the study is to reveal that theatrical plays can also be 

performed with music by taking the stage with especially “Diyarbakır Kelek Folk Dance.” In our study, along 

with the literature survey, field research was conducted, and also one-to-one interview technique was used with 

qualified people in the region. 

In conclusion, it has been concluded the fact that “Kelek” was actually a profession which was practiced until the 

1950; however, it could not survive because of the change in technology and human needs over time. 

Additionally, it has been observed that it was carried to the present day as a theatrical play, and then staged play 

as well. 

Keywords: Diyarbakır, Folk Dances, Theatrical Plays, Kelek Folk Dance. 

 

Türk Halk Oyunları 

“İnsan, var olduğu günden bu güne kadar daima üzerinde yaşadığı ve kendisine sayısız 

nimetleri sunan çevresiyle yani doğayla ilişki kurmuş, yaşamını idame ettirirken çevresini 

oluşturan bütün doğal varlıklara müdahale etmiş ve doğaya hâkim olmaya çalışmıştır. Kelime 

anlamı olarak kültüre; maddi ve manevi olarak her şeyi işlemek, geliştirmek ve yenilemektir 

diyebiliriz. İnsanoğlu toprağı işleyerek kendi iradesi altına aldığı gibi kendisini ve yarattığı 

ürünleri de maddi ve manevi olarak işlemiştir. İnsanoğlu teknik ile tabiatı (toprağı), tıp ve 

spor aracılığı ile kendi vücudunu, sanat ile duygu ve hayalini, ilim ve felsefe ile de 

düşüncesini işlemiş ve kullanmıştır.” (Gülbeyaz, 2018; 12) 

“Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” (www.tdk.gov.tr 25 

Eylül 2020). 

“Kültür, bir ulusun hayat tarzı, yaşam biçimi olup; onun tarihi geçmişini, doğrudan bireylerin 

hayatını, günün çeşitli zamanlardaki eylemlerini, geçinme ve ekonomik faaliyetlerini, 

eğlenme ve dinlenme hayatlarını içermektedir” (Baykara, 2001). “Kısaca kültür bir insanın ve 

toplumun bilincidir. Kültür tüm canlı varlıklar gibi yaşar, gelişir, değişir fakat ölümsüzdür” 

(Onuk, Akpınarlı ve Ortaç, 2003a: 177).  

“Folklor kavramı tanımlandığında; halkın gelenek bağlamında günlük hayatının tümünü 

kapsayan, bir zaman sürekli içinde, insanın beş duyusunun tümüne hitap eden, her türlü 

düşünce, eylem ve davranışlarını biçimlendiren, örf, adet, gelenek, görenek gibi kurumlarıyla 

davranış ve tutumlarını belirleyen, efsane, destan, masal, müzik, oyun, edebiyat vb. sosyal ve 

kültürel hayatın maddi ya da manevi ürünlerinin tümünü kapsayan disiplin anlamında, bilim 

ya da ansiklopedik bilgi bütününe verilen addır. Kültür ise, toplumu bir araya getirme 

özelliğine sahip, ulusal nitelikteki maddi ve manevi ürünlerin tümünü kapsar.” (Öngel, 2001: 

88).  

Halk oyunlarının tarihi derinliklerine inildiğinde bu oyunların günümüzden binlerce yıl 

öncesine, insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar dayanan bir geçmişe sahip olduklarını 

görmekteyiz. İnsan yaşamıyla birlikte ortaya çıkan ve köklü bir tarihe sahip olan halk 

oyunları, aynı zamanda insanlığın hangi süreç ve evrimlerden geçerek günümüze kadar 

geldiklerinin ipuçlarını da bize verebilmektedir. Bu oyunda da bu yukarıda belirttiğimiz tüm 

oluşumları çok net görebilmekteyiz.  

Müzik ve oyun, ilkel dönemlerdeki dinsel törenlerin ve buna bağlı olarak da büyü ve sihrin bir 

parçası idiler. Yapılan bu ayinlerde çıkartılan sesler ile birlikte yapılan hareketler, ölenin 

ruhunu yüceltmek, rahatlatmak, dinlendirmek, ölünün yaşamakta olan diğer canlılara 
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verebileceği zararları önlemek, canlıdan kötü ruhları kovmak amaçlı yapılırdı. Müzik ve 

oyun, bu kapsamda bir motivasyon aracı olarak kullanılırdı. Ölünün adına yakılan sagular, 

ağıtlar, söylenen türküler bugünkü müziğin, türkünün ve oyunun temelini oluşturmuştur. 

Zamanla dilin oluşumu ve edebiyatın gelişmesi ile birlikte müzik ve oyun ifade zenginliği 

kazanmıştır. (Gülbeyaz, 2018 21). 

Toplumları bir arada tutan ve farklı kılan özelliklerinin başında yaratmış oldukları kültürleri 

gelmektedir. Bir milletin kültürü veya benzer bir deyişle milli kültür, geçmişinden bugüne 

kadar süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tamamıdır. Bu bağlamda kültürel ürünleri 

maddi ve manevi olarak iki gruba ayırabiliriz. Böylelikle kültürel değerlerin hem bilincine 

hem de kıymetini bilmeye kadar yolumuz uzanır. Kültürümüz bizi biz yapan en önemli 

değerlerdendir.  

“Türk halk oyunlarımız kültürel değerlerimizin en önemlilerindendir. Çünkü bünyesinde 

maddi ve manevi kültürel değerlerimizi bir arada barındırmaktadır. Hareket, melodi ve söz 

bakımından manevi; giyim – kuşam, aksesuar ve çalgı bakımından maddi kültürel 

değerlerimizi bünyesinde barındırır. Halk oyunları halk biliminin alt kolu olarak ele alınsa da 

müzik, çalgı, dil ve edebiyat, giyim – kuşam, spor, sanat, sosyoloji, düşünce ve anlayış gibi 

farklı özellikleri bünyesinde barındırmasından dolayı disiplinler arası bir yapıya sahiptir.” 

(Gülbeyaz, 2019; 130). 

“İnsanlar pek çok duyguyu, düşünceyi dans yolu il ifade etmişler, böylece dansın değişik 

şekilleri ortaya çıkmıştır. Dansın işlendiği en önemli konular dini ve sosyal alanlarda olmuş, 

ayrıca eğlence amaçlı danslar da işlev kazanmıştır. Doğum, ölüm, savaş, dua, tabiat 

varlıklarını taklit etme vb. gibi konular danslarla ifade edilmiş, ayrıca eğlence amaçlı danslar 

ortaya çıkmıştır.” (Gülbeyaz ve Uzunkaya, 2009; 287). 

Türk folklorunun en önemli ögelerinden biri olan halk oyunları çok zengin bir yapıya sahiptir. 

Bu zengin yapı oluşmasında, geçmişten günümüze kadar gelen birikimin aktarılması önemli 

role sahiptir. Halkoyunları, toplumumuza sevgi, saygı ve kaynaşmayı, bir ve beraber olmayı 

öğreten, millet olma bilincini aşılayan en önemli kültürel unsurlarımızdan bir tanesidir. Örf, 

adet, gelenek ve göreneklerimizin birçoğu gibi halk oyunlarımız da günümüze sözlü aktarım 

ile taşınmıştır ve günümüzde en saf haliyle yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Her yörenin halk oyunları ayrı birer gelenekten gelir ve kendine has bir oyun geleneği vardır. 

Bu oyun geleneği yöre halkının yaşayışını, coğrafyasını, aşklarını, bağlılıklarını, 

kahramanlıklarını, doğa olaylarını ve tüm duyguları yansıtan bir bütündür. Gelişiminin tüm 

dönemlerinde çok işlevli olma özelliğini korumuş olan halk oyunlarımız günümüze kadar 

doğallığını bozmazdan, kültürel mirasımızın eseri olarak gelmiştir. 

Folklor insan yaşamının tamamını içine alan ve her şeyini araştıran bir bilim dalıdır. Edebiyat, 

tarih, tıp, meteoroloji, mimari, ekonomi, arkeoloji, sosyoloji, müzikoloji, dans, tiyatro kısaca 

insana ait her bir unsuru ve bu unsuru içerisinde barındıran tüm bilim dallarını bünyesine 

barındırmaktadır. 

Halk biliminin; dil bilimi, tarih, edebiyat, sosyoloji, din bilimi, coğrafya, antropoloji, etnoloji, 

etnografya, arkeoloji, meteoroloji, zooloji, ad bilimi, tıp, müzikoloji, mimari, ekonomi, 

hukuk, güzel sanatların tüm dallarıyla ilgisi bulunmaktadır (Baykurt, 1976: 20). 

Kültürün ögelerini, dil, yazı, din, bilim, sanat, resim, heykel, mimarlık, mutfak gibi farklı 

unsurlar da görmekteyiz (Küçüktopuzlu ve Tekin, 2001: 82).  

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

4 

“Halkın vicdan ve hafızasındaki manevi değerleri araştıran bir ilim olarak tarif edebileceğimiz 

folklor, bir milletin manevi hayatını diri tutmaya vesile olduğu gibi; tarih, edebiyat, sosyoloji, 

psikoloji, filoloji gibi ilimlere de malzeme veren çok zengin bir hazinedir” (Yalman, 2000: 

XIII). 

Bir folklor unsuru olan halk oyunlarımızda disiplinler arası olma özelliğine sahiptir. Bu 

disiplinlerden bir tanesi de hiç kuşku yoktur ki yaratıcı drama ve tiyatrodur. Özellikle de 

“Geleneksel Türk Tiyatrosunu” halk oyunlarımız ile iç içe konumlandırmak mümkündür.  

“Batılı anlamdaki modern tiyatronun dışında kalan, Türk toplumunun geleneksel yapısı içinde 

ortaya çıkarak bu temel üzerinde süreklilik arz eden gösterim türlerinin tümü “geleneksel 

Türk tiyatrosu” terimiyle karşılanmaktadır. Araştırmacıların başlangıçta “Türk temaşası” 

olarak adlandırdıkları bu sanat dalı, özellikle alanın otoritesi konumundaki Metin And’ın 

kullanımıyla birlikte “geleneksel Türk tiyatrosu” biçiminde yaygınlık kazanmıştır. Ancak, 

“halk tiyatrosu”, “seyirlik halk oyunları” ve “Türk seyirlik sanatları” biçimindeki 

kullanımlara da rastlamak mümkündür” (Düzgün, 2020: 487-496). 

Bu araştırmamızda geleneksel Türk tiyatrosu kapsamında ele alınan meddahlık, karagöz, 

ortaoyunu, tuluat, kukla ve köy seyirlik oyunları ile diğer seyirlik sanatları bu gösterim 

türlerinin kaynakları, tarihsel süreçleri ve içerikleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Millet 

olarak Orta Asya’dan getirdiğimiz ırki unsurlarla İslam medeniyeti çerçevesi içinde 

benimsediğimiz sanatsal değerlerin Anadolu coğrafyasındaki terkibi sonucunda ortaya çıkan 

bu oyunlarda Osmanlı yaşam tarzının etkileri açıkça görülür. Anadolu’nun diğer bölgelerinde 

de rastlanan, ancak İstanbul merkezli bir içerikle gelişmesini sürdüren meddahlık, karagöz ve 

ortaoyunu gibi dramatik tezahürler Tanzimat’tan sonra gelişen modern tiyatronun 

yaygınlaşması ile birlikte etkisini giderek azaltmıştır. 

Köy seyirlik oyunları, doğaya bağlı olarak yaşayan, toplulukların yaz- kış, yeni yıl-eski yıl, 

bolluk- kıtlık gibi değişim zamanlarında doğanın uğradığı değişiklikleri kontrol etmek 

amacıyla yaptıkları çeşitli törenlere kaynaklık etmiştir. İlk çağlarda topluluklar, yaşamlarını 

daha iyi koşullarda sürdürebilmek amacıyla, doğa güçlerini tanrılaştırıp (güneş çıkartmak, 

yağmur yağdırmak, hayvanları ve toprak ürünlerini çoğaltmak, üstündeki tabuyu kaldırarak 

kullanılabilir hale getirmek amacıyla) onlara törenler düzenlemişlerdir. Bu sanat dalı da diğer 

sanat dalları gibi dinden bağımsızlaşarak devam etmiş, biçim değiştirerek günümüze kadar 

gelmiştir. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan birçok uygarlığın inanç ve kültürel izlerini 

taşıyan bu oyunlar, kültürel çeşitliliği yansıtan örneklerdendir. 

Tiyatro ve Geleneksel Türk Tiyatrosu  

“Tiyatro bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış 

gösteridir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket (jest) ve konuşmalarla 

anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. 

Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma 

ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyişle 

tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir” (Çelebi, 1992:142). 

Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için 

yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. Değer ölçülerini, 

izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak 

meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun 

edebiyat öğesidir. Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, 

ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur. 
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Tiyatro metinlerine "oyun" metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede 

canlandıran kişilere “oyuncu” (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin 

sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer 

yardımcı elemanlar da vardır. 

Erken Dönem Tiyatro 

Tiyatro, Yunanca theatron (θέατρον), yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. Çünkü 

günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan 

dinsel törenlere dayanmaktadır. 

“İlk tiyatro şenliği MÖ 534 yılında Atina'da yapılmıştır. Antik çağ'da tiyatro, üst sınıfa özgü 

bir etkinlikti. Her yıl Dionysos'u kentin hangi ileri geleninin onurlandıracağına karar verilir ve 

bu kişi etkinlikleri düzenlerdi. Bu nedenle sosyal itibarla doğrudan ilgiliydi. Tanrı adına bir 

yarışma yapılır ve en iyi oyun, hazırlayan kişinin itibarını arttırırdı. Festival niteliğinden 

dolayı popüler olarak nitelendirilebilecek olan antik tiyatro, günümüze de örnekleri kalmış 

olan, genellikle amfi tiyatro olarak adlandırılan sahnelerde sergilenirdi. Türkiye'de oldukça iyi 

durumda örnekleri olan bu amfi Tiyatroların boyutları, dönemin tiyatrosunun halk için 

önemini göstermektedir. Ayrıca, ilk tiyatro eserleri ile Yunan mitolojisinin el ele olduğunu 

söylemek gerekir. Bu nedenle bu iki alan birlikte değerlendirilmelidir” (Çelebi, 1992:145). 

Bu dönemde oyunlarda dekor ya da kostüm bulunmazdı. Sahne tamamıyla boş olur, başroller 

de önemli kişiler tarafından oynanırdı. Bir de anlatıcı görevi gören “koro” bulunurdu. 

Günümüzde geçerli olan oyunculuk anlayışı yoktu ve ifade edilen duygular oyuncuların 

ellerinde tuttukları ve yeri geldikçe yüzlerine koydukları maskelerle belirtilirdi. Bugün 

tiyatronun simgesi haline gelen gülen ve ağlayan maskeler bu uygulamanın bir uzantısıdır. 

Nitekim Yunan tiyatrosunda sadece iki tür oyun vardı: trajedi ve komedi. 

Geleneksel Türk Tiyatrosu 

“Geleneksel Türk Tiyatrosunda yazılı kaynaklara pek rastlanmamaktadır. Yazılı ilk örnekler 

Tanzimat Edebiyatıyla birlikte görülmektedir. Geleneksel Türk tiyatrosu genellikle seyirlik 

geleneği üzerine kurulmuştur. Tarihi uzun yıllara dayanan bu tiyatro Sözlü Tiyatro ürünleri 

olarak değerlendirilmektedir (Karagöz-Hacivat, meddahlık…)” (Çalışlar, 1995:220). 

Çağdaş Türk Tiyatrosu 

“Türk tiyatrosunun ilk yazılı örneklerinin verildiği dönem batılılaşmanın ivme kazandığı 

Tanzimat dönemine rastlamaktadır. Geleneksel Türk tiyatrosunun temel oluşturduğu bu 

tiyatronun ilk örneği Şinasi tarafından yazılmış olan Şair Evlenmesi adlı eserdir. Tanzimat’la 

birlikte atılan bu adım Çağdaş Türk tiyatrosunun da sistemi olarak doğuşuna neden olmuştur. 

Bundan sonra dünya tiyatrosundaki gelişimler ve değişimler Türk tiyatrosunu da etkilemiş ve 

Türk tiyatrosunda köklü değişimler yaşanmıştır” (Kartal, 2016:15). 

Diyarbakır Yöresi Halk Oyunları Kültürüne Genel Bakış  

Diyarbakır yöresi halk oyunları halay türüne ait olup kadın, erkek ve karma şekilde icra 

edilmektedir. Yöre oyunları genel olarak toprak, su, doğa, tarım, hayvan ve üretim ile 

ilişkilerini, aşk, sevgi, coşku, sevinç, kavga, savaş, ağıt, birliktelik, kardeşlik, dayanışma konu 

ve temalarını içermektedir. Bu konu ve temalar hareket, jest ve mimiklerle anlatılmakta olup 

yöre oyun ve müziklerinin çok sayıda varyantıyla karşılaşmak mümkündür.  

Oyunlar abartı, zorlama ve yapmacılıktan uzak olup doğal ve içten geldiği gibi icra edilir. 

Oyunların icrasında genel olarak sertlik, kıvraklık ve dinamiklik mevcut olup canlı ve buna 
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bağlı olarak da heyecanlı ve büyüleyicidir. Bunun yanı sıra oyunlardaki vakurluk, ağır 

başlılık, akıcılık, zenginlik, çeşitlilik oyunları sıkıcı olmaktan çıkarmaktadır. Sert bir şekilde 

icra edilen her hareketin içinde gizli bir yumuşaklık ve estetiklik vardır. Oyunlar sözlü ve 

sözsüz olmak üzere iki şekilde icra edilmektedir. Yöre oyunlarının çoğu orijinalinde sözlü 

olmasına rağmen sözlerin kullanılmaması neticesinde günümüzde sözsüz olarak icra 

edilmektedir. Sözlü (türkülü) oyunları icra açısından üç gruba ayırabiliriz: 

1. Tek kişi. Oyun esnasında bir kişinin (solist) türküyü söyleyerek icra edilen oyunlardır. 

2. Tek kişi ve grup. Oyun esnasında bir kişi türküyü söylerken diğer oyuncular grup halinde 

diğer sözü veya nakarat kısmını söylerler. 

3.  İki grup. Oyun esnasında sözler iki grup tarafından karşılıklı deme-çevirme tarzında 

söylenir. Bu tarz oyunlarda genel olarak oyunlar da iki grup halinde icra edilir.  

Her üç modelde yöre de günümüzde halen kullanılmaya devam etmektedir. 

Oyunlar nişan, kına geceleri, düğün, sünnet, bayram ve özel zamanlarda oynanır. Bununla 

birlikte yörede sohbet ve eğlenme amaçlı gidilen yerlerde de halk oyunları oynanır. Yörede 

eyvanlı evlerde eğlence amaçlı bir araya gelinen ve “Velime” adı verilen özel eğlencelerinde 

de halk oyunları icra edilir. Velime kelime anlamı özel olarak verilen yemekli ziyafettir. Bu 

yemekte ve eğlenc, şehrin gündemi, sorunları, şiir, sanat gibi konular da konuşulur. Her hafta 

bir evde yapılan bu toplantılara, toplantıyı tertipleyenlerin dışında şehrin ileri gelenleri, 

şairler, edebiyatçılar, tarihçiler, halk bilimcileri müzisyenler misafir olarak davet edilir. 

Yemekler yenildikten sonra şehrin sosyal, kültürel, ekonomik meseleleri konuşulur. Fakir ve 

yoksullara yardım etmek için kararlar alınır. Bu kararlar daha sonra şehrin mülki amirine 

iletilirdi. 

Velime gecelerinin açılışı halk oyunlarıyla yapılır ve ardından müzik ile devam eder, hatta bu 

güzel sohbetler için özel davul zurna bile temin edilir (Sınır, 2011, ss:743-747). 

Yöre oyunları çizgi, daire ve serbest (oyuncuların istedikleri yere serbestçe ve karışık olarak 

dolaşımı) olmak üzere üç formda icra edilir.  

Diyarbakır merkez, ilçeler ve köylerde yıllarca çeşitli nedenlerden dolayı, uzman kişilerin 

bölgeye gitmemesinden mütevellit alan araştırması ve derleme çalışmaları da istenilen 

seviyede yapılamamıştır. Buna bağlı olarak da yörede az sayıda oyun bilinir ve oynanırdı. 

Farklı zamanlarda yapmış olduğumuz alan araştırmaları, derlemeler, yöre oyun ve kültürüne 

sahip kaynak kişilerle yaptığımız birebir görüşmeler doğrultusunda bunun böyle olmadığına 

ulaştık. Bu çalışmalar sonucunda yörede 20’nin üzerinde “seyirlik oyun” olduğunu tespit 

ettik. Bu oyunların genel ve yöresel isimleri ile birlikte şunlardır:  

 

1. Sal (Kelek) 

2. Musa Amca (Ape Mus) 

3. Faris Amca (Ape Farıs) 

4. Sınır (Sinor) 

5. Bir Kuş Cinsi (Pepuk) 

6. Cirit 

7. Çizik (Çize) 

8. Taş Oyunu (Gogo) 

9. Köse (Kose) 

10. El Değirmeni (Destar) 

11. Kenger Sebzesi (Kenger) 

12. Kelle Paça (Seru Pe) 

13. Yeni Yıl (Sere Sale)  

14. Develerin Kavgası (Şere Deva)  
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15. Kaplumbağa Kavgası (Şere Kusiya)  

16. Kına Gecesi (Şeva Hınne)  

17. Damat Gezdirmesi (Gerandına Zavâ)  

18. Kurt Kuzu (Gür u Péz)  

19. Hırsızla Hayvan (Dız u Pez) 

20. Kurtla Tilki (Gür u Rovi)  

21. Çiftle Harman (Cot u Bender)  

22.  Buğday Dövme (Dankut-Mirkut)

 

Diyarbakır Yöresi Kelek (Sal) Oyunu 

Yörede oyunun hikâyesi şu şekilde anlatılır. Sal’a yörede kelek denilmektedir. Suyun üstünde 

üstüne binilen ve su aracı vazifesi görevi gören bir araçtır. 

Asurlulardan günümüze kadar 2500 yıllık geçmişe sahip Kelekçilik yöremizin temel 

mesleklerinden ve geçim kaynaklarından biri olmuştur. Dicle (Tiğris) nehrinde Kelek eski bir 

ulaşım ve yük taşıma aracı olarak kullanılmış ve bu mesleği icra edenlere yörede, ‘Kelekvan 

veya Kelekçi’ denilir. (Röportaj, Elaltunbay Yaşar, Tekin Remzi, Mahalli Yöre Eğitmenleri) 

 

İngiliz Araştırmacı Getrude BELL Arşivinden 
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“Yörede birçok ticaret kaynağı mevcuttur. Tarım, hayvancılık, tekstil gibi. Tarihin her 

döneminde ticaretin merkezi olan Diyarbakır’dan Irak’ın Basra ve Bağdat kentlerine gıda ve 

her türlü ihtiyaç malları rüzgârın uygun esmesi durumunda 20 günlük Kelekle yolculuktan 

sonra ulaşılırmış. Savaş dönemlerinde de silahlar yine bu ulaşım yöntemiyle ulaştırılırmış. 

Yükler boşaltıldıktan sonra kelekler sökülerek malzemeleri orada satılmış. Elde edilen parayla 

da kiralanan Makkari Develeri ile kelekçiler tekrar Diyarbakır’a dönerlermiş” (Güldoğan, 

2011: ss 354-361). Özellikle o dönemde ipek ürünle çok kıymetli imiş ve bu ürünler 

Diyarbakır ilinde üretilip çevre bölgelere Kelekler aracılığıyla dağıtılırmış.  

“Bir vakitler tonlarca yük, Dicle üstünde Keleklerle taşınırmış. Diyarbakır bedenlerine bakan 

Fiskaya Limanı'na yanaşan tüccarlar, gayet iyi korunan sur kapısından alayı vala ( Gösterişli, 

Tantanalı) ile şehre girerlermiş. Her bir Kelek, şişirilmiş hayvan derisinden tulumların üstüne 

dizilmiş sırıklarla yapılır ve nehir üstünde rahatça hareket edebilen bu sallar sayesinde 

Diyarbakırlı tüccarların malları, Güney Mezopotamya'nın içlerine kadar kolayca taşınırmış. 

Binlerce yıldır Mezopotamya'nın kuzeyinden yükledikleri en değerli malları, en zarif 

dokumaları, en gösterişli mücevherleri, pamuğu, ipeği, yünü ve türlü gıda maddesini 

güneydeki Basra Körfezi'ne kadar bu Kelekler götürürdü. Yol boyunca tarihte iz bırakmış 

kentlere uğrar, mallarla birlikte kültür de taşırlarmış. Diyarbakır'a gelen kervanlar gibi Dicle 

boyunda süzülen Kelekler de şehrin ticaret hayatında önemli yer tutarmış” (Yurdalan, 

2011:56). 

 

 

Oruç Ejder ÇETİN Arşivinden 
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“Keleğin yapımı, Keçi ve koyun tulumları nefesle şişirilip yan yana bağlandıktan sonra, 

üzerine sırıklardan yaklaşık 75’er cm ara ile sağlı sollu kirişler konularak, onun da üstüne ince 

çubuklar dizerek oluşturulan dört köşe sala verilen isimdir. Kelekin tarihçesi 2500 yıl 

öncesine, Asurlular’a uzanmaktadır. Kelek Mezopotamya’da özellikle Dicle’de kullanılmıştır. 

“Dicle nehrinin ismi, Sümerce; İdigna, Akadca İdiklat, İbranice Hiddekel, Farsça Tigra, 

Arapça Dijla,  Latince Tigris  olarak  adlandırılmıştır.  Dicle  nehrinin  uzunluğu  kaynağından 

itibaren yaklaşık  1900 km’dir.  Dicle,  yapısı  gereği  ve  birçok kolları olması nedeniyle 

Fırat’tan daha çok sele  neden olmuştur. Yıl içinde su seviyesi iki katına kadar artmaktadır. 

1954 Yılında su seviyesi normalin 5 katına kadar  çıkmıştır.   

Su miktarlarında bu kadar değişiklik olması nedeniyle yaz aylarında Dicle nehri üzerinde 

diğer nehirlerde pek görülmeyen adacıklar oluşur. Yukarı Mezopotamya’da Dicle, Fırat’tan 

daha yüksek rakımda olmasına rağmen, Güney Irak’ta Dicle’nin yatağı Fırat’tan daha aşağıdır 

ve iki nehir arasındaki kanallarla su batıdan Doğuya doğru akmaktadır” (Yurdalan, 2005: 95). 

Dicle nehri’nde kelekler üç farklı amaç için kullanılmıştır; 

1. Kelek ile geziler düzenlenmiştir. Aileler Dicle nehri üstünde geziler yapmıştır. 

2. Kelek ile nehrin karşısına geçilip odunlar kırılıp şehre getirilip satılmış, odunculuk 

mesleği icra edilmiş ve geçim kaynağı olmuştur. 

3. Kelek, Tüccarların en değerli malları, en zarif dokumaları, en gösterişli mücevherleri, 

pamuğu, ipeği, yünü ve türlü gıda maddesini güneydeki Basra Körfezi'ne kadar 

götürmüştür. Bir vasıta olmuştur adeta. 

4. Kelek, yöre eğitmenleri tarafından sahneye taşınmış bir seyirlik oyun olmuştur. 

 

 

Arkeolog Albert LOUIS Arşivinden 
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Kaçak şekilde odun kesmenin yasak olması ve cezai işlemin uygulanmasından dolayı taşıma 

işlemi gece yapılır. Getirilen odunlar satılır ve odun kırıcıları odunları kırarlar. Odun kırıcılık 

da geçim kaynaklarından birisi olarak yaşamda yer almıştır.  

 

 

Diclede 1930’ lu yıllar Keleklerle seyahat. Muhsin TANTEKİN Arşivinden 

 

Aynı zamanda Odunculuk yaparak ve Dicle nehri üzerinde keleklerle düzenlenen gezilerden 

kazanılan parada Aileyi geçindirmeye kaynak olmuştur.  

Kelek oyununun oynanış biçimi ise şöyledir;  

“Oyunda önde bir kelekçi (kelekvan) olup elinde keleği götüren bir kürek bulunur, bir metre 

civarında arada bir boşluk vardı ve diğer oyuncular eğik, birbirinin omuzundan tutarak sağa 

ve sola doğru adımlar kullanırlar. Kişi sayısı isteğe bağlı ve sahne durumuna göre değişiklik 

arz eder. Keleğin başındaki oyuncu gibi aynı zamanda sonunda da bir oyuncu baştaki oyuncu 

gibi kürekle keleği çeker” (Röportaj, Selim ÇEVİK, Diyarbakır’da, 2003). 

Nehirden karşıya Kelekle geçilir ve odun kırma işlemi tamamlanır, bu işlemin ardından 

geldikleri şekilde bu defa geriye tekrar başlama noktasına doğru yola çıkarlar. Nehirde 

karşıdan karşıya geçerken yapılan işlem dönüş yolunda da aynı figürlerle oyun icra edilerek 

son bulur. 

“Bu oyun içerisinde hem Kelekle insan taşımacılığı, hem de odun kırarak bir meslek bir 

ticaret anlatılmıştır. Davul zurna eşliğinde serbest ezgi formunda icra edilir” (Tantekin, 

2004:38).  
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Ahmet ALINCA Arşivinden 

Kelek oyununu ilk derleyen ve sahneye getiren Diyarbakır’da yaşamış, Selim ÇEVİK 

(Mamoste) tarafından, 1983 Diyarbakır Lisesi Halk Oyunları Topluluğunda sahneye 

getirilmiştir. 

Daha sonra 1986 yılında Yöre Eğitmenlerinden Mehmet TEKİN (Ape Mus) tarafından 

Diyarbakır Cumhuriyet Lisesi Halk Oyunları Topluluğunca Kayseri ve Diyarbakır illerinde 

çeşitli festivallerde sergilenmiştir. Ayrıca bu topluluk Kelek oyununu Milliyet Gazedtesi Halk 

Oyunları Yarışmasında da sergilemiştir. 

Diyarbakır Belediye Başkanlığı ve İl Kültür Müdürlüğü Halk Oyunları topluluğu, Eğitmenleri 

Sıddık ALGÜL, Celal LAYIK tarafından da bu 1986 yılında oynanmıştır. 

Son olarak, 2019 Yılında Diyarbakır ili, Kayapınar İlçesi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, 

Eğitmen Yaşar ELALTUNBAY ve Muhittin Bakır eşliğinde sahnede icra edilmiştir. Birazdan 

izleyeceğimiz videoda bu kişilere aittir. 

 

Yöre Ekibinin Halk Oyunları Gecesinde Kelek Oyunu İcrası  

Yaşar ELALTUNBAY Arşivinden 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu konuyla çok bir çalışmanın olmayışından dolayı bu çalışma alana bir nebzede olsa ışık 

tutmayı hedeflemiştir. Az bulunan teorik çalışmalara katkı hedeflenmiştir. Yörede seyirlik 

oyunların meydan oyunları kadar yaygın olduğu anlaşılmıştır. Bu oyunlara bazı kesimler oda 

oyunu adını da vermiştir. Bu oyunumuzun aynı zamanda odunculuk mesleğiyle ve ticaretle 

bağı ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde çok az bulunan bu tarz konulara teorik olarak katkı sunacağı kanaatindeyiz. 

Çalışma sonucunda, seyirlik oyunların yirmi bir oyun sayısına ulaşılmış, isimlerinin tasnifi 

çıkartılmış ve içlerinden bir oyun alınıp anlatılmıştır. Kelek oyununun yörede bir seyirlik 

oyun olduğu anlatılmıştır. Oyunun ticaret ile ilgili olduğunu fark ettik. Zamanın da oda oyunu 

iken, gösteri ve yarışmalardan dolayı sahneye taşınmıştır. 
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN AZERBAYCANLILARIN HALK 

MÜZİĞİNİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

 

Ahsan AHMEDOV 

Doç. Dr. Bakü Koreografi Akademisi, 2semedova@mail.ru 

 

ÖZET 

Doğu Anadolu folklorunun özelliklerine bakarsak, Azerbaycan folkloruyla akrabalık ilişkisi olduğunu göreceğiz. 

Masallar, efsaneler, destanlar, fıkralar üzerine yapılan çalışmalara odaklanırken Güney Azerbaycan'ın, Tebriz, 

Hoy, Maku, Batı Azerbaycan, Borçalı,  Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçivan,  Gencebasar bölgesinden folklor 

örnekleri ile aynı olduğunu görüyoruz.  Ozan aşıg müziği Doğu Anadolu folklorundaki alanlardan biridir. 

Özellikle Çıldır Gölü çevresinde yaşayan aşıg çevrelerini oluşturulmuştur. Azerbaycan aşıg edebiyatı üzerine 

yapılan araştırmalarda Çıldır aşıg, Ağbaba-Çıldır aşıg ortamı gibi kavramlar bilimsel olarak doğrulanmıştır. 

Doğu Anadolu'da yapılan danslara gelince, performans açısından erkek ve kadın danslarına ayrıldıklarını 

belirtmeliyiz. Erkek dansları kahramanlık ve canlılıklarıyla, kadın dansları ise incelikleri ve mizahları ile ayırt 

edilir.  Bu, bir yandan, erkek ve kadın karakterleri, diğer yandan yaşam tarzı ve giyim özellikleri arasındaki 

farktır. 

Kadınlar ayakları ve gövdeleri ile uzun elbiselerinin altında esnek olamadıklarından, sadece el hareketlerinin 

güzelliği tercih edilir. Tabii ki, enerjik, yüksek teknik talep eden  serbest stil hareketleri ve vücutlarının toplam 

ahengi  erkek danslarında daha etkendir. Şarkıların müzik folklorunun büyük bir bölümünü oluşturduğu iyi 

bilinmektedir. Bu müzik mirası, insanların tarihi, yaşamı, görünümü, istekleri ve arzularını yansıtan farklı 

tarihsel dönemlerde ve farklı tarihsel koşullarda değişti, şekillendi ve gelişti. Bize eski çağlardan nesilden nesile 

cilalı ve gelişmiş formlar şeklinde gelen şarkılar, konu alanının dikkatini ve çok çeşitli ifadelerini kendinde 

barındırıyor. Bu geniş alanın sadece küçük bir bölümünde yapılan çalışmanın sonuçları, yukarıda özetlediğim 

iddiaların doğrulanmasında etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: bölge, aşıq, kültür, dans, müzik. 

 

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC OF AZERBAIJANIS 

LIVING IN THE EASTERN ANATOLIA REGION 

ABSTRACT 

If we look at the peculiarities of Eastern Anatolian folklore we will see that there is a kinship relationship with 

Azerbaijani folklore. When examining the stories about fairy tales, legends, epics, anecdotes, we see that 

Southern Azerbaijan is similarly represented by folklore samples of Tabriz, Hoy, Maku, Borchali, West 

Azerbaijan, Nakhchivan, Ganjabasar region of the Republic of Azerbaijan. Ozan ashug music is one of the areas 

in Eastern Anatolian folklore. Especially if the ashugs living around Lake Childyr created their environment. In 

the researches on Azerbaijani ashug literature, such concepts as Childyr ashug, Agbaba-Childyr ashug 

environment have been scientifically confirmed. As for dances performed in East Anatolia, we should note that 

they are divided into male and female dances in terms of performance. Male dances are distinguished by their 

heroism and vigor, and feminine dances with their delicacy and humor. This is, on the one hand, the difference 

between male and female characters, and on the other hand, lifestyle and clothing features. 

 Because women could not be flexible under their long dresses with their feet and body, so only the beauty of 

hand movements would be preferred. Of course, their energetic, high-tech freestyle movements and the total 

restlessness of their bodies were influenced by the male dances. It is well known that songs constitute a large 

part of music folklore. This musical heritage has changed, shaped and developed in different historical periods 

and in different historical conditions, reflecting the history, life, outlook, wishes, and desires of the people. The 

songs that have come to us in the form of polished and improved forms from ancient times, from generation to 

generation, attract the attention of the subject area and the wide range of expressions. The results of the study, 

conducted in only a small part of this large area, play a role in confirming the claims I have outlined above. 

Key Words: region, ashug, culture, dance, music. 
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Giriş 

Şərqi Anadolu folklorunun inkişaf xüsusiyyətlərinə nəzər salsaq Azərbaycan folkloruyla 

qohumluuq əlaqələrinin mövcud olduğunu görərik. Nağıllar, rəvayətlər, dastanlar, lətifələr, 

məsələlərlə bağlı araşdırmalara diqqət yetirdikdə Naxçıvan, Güney Azərbaycanın Təbriz, 

Xoy, Maku, eyni zamanda Borçalı, Qərbi Azərbaycan, Azərbaycan Respublikasının 

Gəncəbasar bölgəsinin folklor nümunələri ilə eynilik təşkil etdiyini görürük. Diqqət çəkən 

məqamlardan biri də etnooqrafik cəhətdən də bu ərazidə yaşayan əhali adını çəkdiyimiz 

bölgələrlə eynilik təşkil edir. Təsərrüfat həyatında oxşarlıqla bərabər, iqlimin eyniliyi belə 

insanı heyrətə gətirir.  

Ozan aşıq musiqisi Şərqi Anadolu folklorunda özünəməxsus yer tutan  sahələrdən biridir. 

Xüsusən Çıldır gölü ətrafında yaşayıb yaradan aşıqlar öz mühitini yaratmışdır desək 

yanılmarıq. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı üzrə aparılan araşdırmalarda Çıldır aşıq mühiti, 

Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti kimi anlayışlar öz elmi təsdiqini tapmışdır. Təsadüfi deyil ki, 

Türkiyəli araşdırmaçılar da ölkədə ən çox aşıqların Şərqi Anadoluda yaşayıb fəaliyyət 

göstərdiyini qeyd edirlər. Məlumatlarda 450 aşığın 200-ə yaxınını Şərqi Anadolu doğumlu 

olduğu göstərilməsi söylədiyimiz faktı təsdiq etmiş olur. Bölgədə aşıq musiqisinin rolunun 

yüksək olduğunu göstərən faktlardan biri də ramazan və uzun qış gecələrində bir qayda olaraq 

ustad aşıqlar öz şagirdləri ilə bərabər dastanlar (“Əsli və Kərəm”,  “Arzu və Qəmbər”, 

“Asuman və Zeycan”, “Giziroğlu”, “Sarcoğlu”, “Yaralı Yusuf”)  söyləyir, sazlı-sözlü gecələr 

təşkil edirlər. Diqqət çəkən məqamlardan biri aşıqlar arasnda deyişmələrin olmasıdır.  

Şərqi Anadolu aşıqları arasında ən məşhurları Aşıq Xəyali (XVI əsr), Aşıq Üzeyir, Aşıq 

Şenlik, Aşıq Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova və başqalarıdır. Təsadüfi deyil ki, Murat 

Çobanoğlunun ölümü şərəfinə hər il Türkiyə Murat Çobanoğlu Aşıklar Bayramı qeyd olunur. 

Şərqi Anadoluda ifa olunan rəqslərə gəldikdə onu qeyd etməliyik ki, onlar ifaçılıq baxımından 

kişi və qadın rəqslərinə bölünür. Kişi rəqsləri qəhrəmanlıq və mətinliyi ilə, qadın rəqsləri isə 

öz incəliyi, nəvazişi ilə seçilir. Bu da bir tərəfdən, qadın və kişi xarakterlərinin fərqliliyi, digər 

tərəfdən, həyat tərzi və geyim xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Belə ki, qadınlar uzun paltarlarının 

altında ayaqları və bədənləri ilə istənilən ahəngdə çevik ola bilmirdilər, buna görə də yalnız əl 

hərəkətlərinin gözəlliyinə üstünlük verilirdi. Təbii ki, kişi rəqslərində onların enerjili, yüksək 

texnikalı sərbəst hərəkətləri, bədənlərinin ümumi təndürüstlüyü öz təsirini göstərirdi. 

Araşdırma zamanı xüsusi diqqət yetirəcəyimiz rəqs növü Ərzurum bölgəsinə aid olan toplu 

olraq qrup şəklində oynanılan bar olacaq. Anadolunun şərqi və şimal-şərqində Qars, Ərzurum, 

Ərzincan bölgəsində geniş yayılmış bu xalq rəqsinin ifası onu rəqs edənlərin mütəşəkkil, ciddi 

qayadada eyni anda hərəkət etməsi ilə həyata keçirilir. Bar, dadaşın oyununun adıdır. Rəqsin 

adı moğol və şamanlar tərəfindən istifadə olunan davula verilən Bar adından götürülmüşdür. 

Bar qələbənin qeyd olunması, igidliyin, mərdliyin tərənnümün təsvir etmək mənasını verir. 

Başqa sözlə desək, qəhrəmanlıq, duyğu və düşüncəsini topluma hiss etditmək, təzahür etmək 

üçün oynanılan rəqslər bar adlanır. Bu rəqsdə diqqət çəkən məqam rəqs edən oyunculara 

dadaş deyə xitab edilməsidir. Bölgənin adamını ifadə edən dadaş kəlməsi hərfi mənada igid, 

cəsur, qardaş, böyük qardaş anlamına gəlir. Azərbaycanda dadaş anlayışı Naxçıvan 

bölgəsindən bu günə qədər eyni mənada işlənməkdədir. Xatırladaq ki, Cəlil 

Məmmədquluzadənin əsərlərində bu kəlmə mütəmadi istifadə olunmuşdur. Eyni zamanda 

Güney Azərbaycanda da dadaş kəlməsi Ərzurumda istifadə edilən anlamda bu günlərdə də 

işlənilir. 
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Şərqi Anadoluda ifa olunan rəqsləri araşdırdıqda digər Azərbaycan rəqsləri kimi həm ellikcə 

oynadığı rəqslər, həm solo və həm də duet rəqsləri mövcud olduğunun şahidi oluruq. Bölgədə  

uşaq, qadın, kişilər tərəfindən ifa olunan rəqslərlə yanaşı, həmçinin, rəqs-tamaşa, rəqs-oyun, 

yaşlı adamların ifa etdiyi rəqslər, deyişmə- duet rəqsləri, yarış, zarafat xarakterli rəqslər, 

kuklalı rəqslər və s. bu kimi rəngarəng rəqs növləri mövcuddur. 

Məlumdur ki, mahnılar musiqi folklorunun geniş bir hissəsini təşkil edir. Bu musiqi irsi 

müxtəlif tarixi dövrlərdə, fərqli tarixi şəraitdə öz şəklini dəyişmiş, formalaşmış və inkişaf 

edərək xalqın tarixini, məişətini, dünyagörüşünü, arzu və istəklərini təcəssüm etdirir. Qədim 

dövrlərdən şifahi şəkildə nəsildən-nəslə keçərək, cilalanmış və təkmilləşmiş formada bizə 

gəlib çatmış  mahnılar mövzu dairəsinin əhatəliliyi, ifadə vasitələrinin genişliyi ilə diqqəti 

cəlb edir. Şərqi Anadolu bölgəsində ifa olunan mahnıların əksəriyyəti Azərbaycan xalq 

mahnıları kimi lirik mahnılardır. Türk alimi Selaheddin Olcay Arpaçay ətrafında yaşayan 

Azərbaycan kəndlərində topladığı folklor nümunələrini o cümlədən mahnıları kitab şəklində 

nəşr etdirmişdir. “Arpaçay köylərindən derlemeler” adlı kitabın təhlili zamanı bölgəyə xas 

olan mahnılarla yanaşı müştərək mahnılara da rast gəlirik. Bəzi mahnıların müəllifləri anonim 

kimi qeyd olunsa da, onlar bizə məlumdur. Xüsusən aşıq havaları əsasında oxunan türkülər və 

onların hekayəsini qələmə alan S.Olcay bu musiqi nümunələrinin unudulmuş dastanlardan 

olan hissələr olduğunu qeyd etmir. Eyni zamanda müəllif folklor nümunələrinin mətnini nəşr 

etdirdiyi üçün biz onların notuna rast gəlmirik, nəticədə ifa üsulu haqqında məlumatımız 

olmur.   

Kitabda toplanan mahnının mətnini araşdırarkən diqqətimizi çəkən ilk şey burada toplanan 

türkülərin sözlərinin Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın, o cümlədən hazırki Azərbaycan 

Respublikasının qərb bölgəsindəki əhalimizlə (Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy) eyni 

ləhçəylə danışmaları oldu. Kitabın hər səhifəsində bizə məlum olmasa da mətni bizim aşıq 

havalarının sözlərini xatırladan bir çox şeir nümunələrinə rast gəlirik. Xüsusən aşıq 

poeziyasına xas olan bu nümunələrdə Aşıq Ələsgərin adına rast gəlirik. Dərdə düşmüş aşiqin 

Kərəm kimi yanaram ifadəsiylə təsvir edilməsi faktı da bir daha bu əhalinin folklorunun 

doğma Azərbaycan folklor musiqisinin bir parçası olduğunu göstərir. 

Bu böyük ərazinin yalnız kiçik bir qismində aparılan tədqiqatın nəticələri yuxarıda iddia 

etdiyim fikirlərin təsdiqini göstərən fakt rolunu oynuyur. Müəllif özü qeyd edir ki, 

ekspedisiyada olduqları 5 kənddə topladıqları nümunələrdə İrəvan, Naxçıvan, Makuda 

yaşayan əhalinin musiqisinin təsiri hiss olunur. 

Kitabda yer alan şeirlər arasında “Qaçaq Nəbi”, “Bilirsənmi səndən niyə küsmüşəm” 

“Muğana Ceyran” mahnılarının mətnləri oldu.  Qarsda toplanan kitabda öz əksini tapan mahnı 

mətnləri cüzi fərqlə Azərbaycan versiyasında olduğu kimidir. 

Sevindirici haldır ki, Azərbaycan dinləyiciləri tərəfindən sevilərək dinlənilən, müxtəlif illərdə 

bir çox tanınmış sənətkarların repertuarının bəzəyi olan “Sarı bülbül” mahnısı da bölgənin 

folklorunda yer almışdır. Qeyd etməliyik ki, bu mahnının ən yaxşı ifası xanəndə Səxavət 

Məmmədovun adıyla bağlıdır. 1970-ci illərin sonlarında Azərbaycan xanəndələri arasında 

özünəməxsus yeri olan Səxavət Məmmədov qeyri-adi səsi ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

Xanəndənin repertuarına daxil olan muğamlar, təsniflər, xalq və bəstəkar mahnılarının bütün 

lent yazıları respublikada və ondan kənarda yayılmağa başladı. 

Səxavət Məmmədov Qarabağda doğulub, boya başa çatsa da musiqi təhsilini Bakıda 

Hacıbaba Hüseynovdan almış, muğam ifaçılığı sənətinin sirlərinə yiyələnmişdir. Bu da onun 

yaradıcılığına öz töhfəsini verir. Beləliklə Qarabağ və Abşeron muğam məktəblərinin 
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qarşılıqlı təsiri ilə formalaşan xanəndənin yaradıcılığı uğurlu olmuşdur. Səxavətin öz dəsti-

xətti, öz yolu vardı. 

Xanəndə Səxavət Məmmədovun səsi çox yüksək idi. O, kişi xanəndələr arasında heyrət 

edəcək bir səs diapazonuna malik olub, qadın müğənnilərin repertuarının bəzəyi sayılan 

“Qatar”, “Kürd-Şahnaz” dəstgahlarında elə sürətli zəngulələr, iti boğaz xalları, qlissandolar 

(səs sürüşdürmələri), təkrarı olmayan xırdalıqlar (melizmlər) ifa edirdi. Hamı bu səsin yalnız 

ilahi sehri vergisi olduğunu çox yaxşı anlayırdı.  

Onun ifa etdiyi mahnılar arasında “Azad bir quşdum”, “Çiçək”, “Külək” mahnıları demək 

olar ki, hər kəsin könlünü oxşayırdı. Səxavət Məmmədov “Sarı bülbül” mahnısının xüsusi bir 

ahənglə oxumuşdur. Öz vətinini tərk edib İran şahı ilə evləndirilərək Tehranda yaşamağa 

məcbur olan Qarbağ şəhzadəsiAğabəyim ağanın sözlərinə oxunan bu mahnının öz tarixçəsi 

var. Şah Ağabəyim ağanın qəlbi şad olsun deyə Qarabağdan torpaq, müxtəlif gül-çiçək 

kolları, meyvə ağacları gətirərək onun üçün “Vətən bağı” adlanan bağ saldırıb. Tehranda 

bütün güllər, çiçəklər, ağaclar bitsə də Şuşadan uzaqda xarı bülbül adlı bitkinin 

bitməməsindən məyus olan Ağabəyim ağanın dediyi bir bənd mahnının sözlərinin 

yaranmasına səbəb olub. 

Mahnının Azərbaycanda oxunan versiyası: 

Vətən bağı al-əlvandir, 

Yox içində xarı bülbül, 

Ömür sürməli dövrandır, 

Səsin gəlsin sarı, bülbül. 

 

Oxu, quşlar dilə gəlsin, 

Xoş nəfəsin elə gəlsin, 

Yarım gülə-gülə gəlsin, 

Mən çalanda sazı, bülbül. 

 

Bülbül, sənin işin qandı, 

Aşiqlər oduna yandı, 

Nədən hər yerin əlvandı, 

Köksün altı sarı, bülbül… 

Səxavət Məmmədov mahnının ortasında “Segah” muğamını ifa etməsi çox maraqlı alınmışdı. 

Xanəndə mətn kimi ustad qəzəlxan Əliağa Vahidin “Gələndə sübh zamanı sədası 

bülbülümün” misrası ilə başlayan qəzəlinin bir neçə beytini oxuyub, “Sarı bülbülə” həsr 

edilmiş “Segah” üzərində olan xalq mahnısı ilə Ə.Vahidin qəzəli böyük vəhdətin təzahürüdür. 

Şərqi Anadolunun Qars və İğdır bölgəsində ifa olunan versiyanın sözləri: 

Sabahın səhər çağında 

Ne dönürsen bağı bülbül. 
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Qüvvəttisən gücün çoxdu, 

Yaraladın tağı bülbül. 

 

Bülbülüsen işin zardı, 

Gen dünya başına dardı 

Mənəm hər yerin əlvandı 

Göysün altı sara bülbül. 

Digər musiqi nömrəsi el şənliklərinin, bayramların ən sevimli musiqi nömrəsi olan Bala 

nərgiz mahnısıdır. Bu mahnının sözləri ustad aşıqlar tərəfindən söylənilən “Tahir və Zöhrə” 

dastanından götürülmüşdür. Azərbaycanda bu dastan ilk dəfə keçən əsrin əvvəlində Ələkbər 

Hüseynov tərəfindən nəşr edilmişdir. Dastanın ayrı-ayrı qoşmalarına müxtəlif illərin 

əlyazmalarında, cünglərdə təsadüf edilməkdədir. M.Təhmasibin yazdığına görə, hazırda 

dastanın Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından toplanmış iyirmiyə qədər variantı vardır. Bu 

variantların hamısı süjet və kompozisiya baxımından bir-birinə çox yaxındır. Bir qədər də 

dəqiq desək, eyni versiyanın ayrı-ayrı aşıqlar tərəfindən söylənmiş variantlarıdır. Onların 

bəziləri mükəmməl, bəziləri nisbətən müxtəsər, bəziləri natamam, pozulmuş şəkildədir. 

Variantlar arasında bəzi fərqlər gözə çarpsa da, bu fərqlər dastanın yeni bir versiyasını 

yaradacaq səviyyəyə qalxmır.Dastana əsaslanaraq Azərbaycanda bu mahnının oxunan 

versiyasının sözləri aşağıdakı kimidir. 

Budur gəldi bahar fəsli, 

Açılıbdır lala, nərgiz! 

Ağız süddür, dodaq qaymaq, 

Dilin batıb bala, Nərgiz! 

Ay Nərgiz, ay Nərgiz, 

Ay qız, ay qız, bala Nərgiz! 

 

Əlimi vermişəm ələ, 

Canım qurban fitnə-felə. 

Şəddə kimi incə belə 

Tut qolumdan dola, Nərgiz! 

Ay Nərgiz, ay Nərgiz, 

Ay qız, ay qız, bala Nərgiz! 

 

Sən Tahiri küsdürmüsən, 

Qol-qanadın sındırmısan, 

Gəlib yolun pusdurmusan, 

Necə gedim yola, Nərgiz. 
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Ay Nərgiz, ay Nərgiz, 

Ay qız, ay qız, bala Nərgiz! 

Şərqi Andoluda məskunlaşan, azərbaycanlıların, tərəkəmə və qarapapaq türklərinin 

düyünlərində ifa olunan versiyanın sözləri isə aşağıdakı kimidir. 

Ay budu  geldi bahar resmi, 

Açılıfdı, lale nergiz. 

Ağac altda çıhdı canım, 

İrehim ele mana nergiz. 

 

Havuz başında oturdum, 

Döydürdün suya batırdın, 

Buyurdun halet getirdin, 

Özün geydir mana nergiz. 

 

Bahar ağlar yana-yana 

Yandı bağrım döndü ğana 

Sensen yaşıl başlı sona 

Ğondun gölden göle nergiz. 

Mətndəki fərqlilik, onun müxtəlif aşıqlar tərəfindən oxunulması ilə bağlıdır. Sonda müəllifin 

Bahar kimi təqdim edilməsinə gəldikdə isə onu deyə bilərik ki, çox güman bu Bahar deyil 

Tahar kelmesidir. Azərbaycanın qərb bölgəsində Tahir adının Tahar kimi işlədilməsi halı 

geniş yayılmışdır. Bu məsələlərin dəqiqləşdirilib öz elmi əsasını tapması, mətnlərin oxşar 

fərqli xüsusiyyətlərinin tədqiqi, bölgədə ifa olunan musiqi nömrələrinin  nota alınıb təhlil 

olunması məsələsi bizim tədqiqat işimizin qarşısında duran əsas məsələdir. 
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VARYASYON VE MATEMATİK 

 

Almaz RECEBOVA 

Dr. Cumhuriyyet Sanat Okulu, almaz.racabova@mail.ru 

 

ÖZET 

Disiplinlerarası yaklaşım, karmaşık öğrenme sürecinde tüm didaktik ilkelerin uygulanmasına yönelik eğitimsel, 

metodolojik bir yaklaşım olarak düşünülebilir.  

Müzik öğretiminde matematik kullanımı sadece her iki disiplinin içeriğini de zenginleştirmekle kalmaz, aynı 

zamanda asimilasyonu da kolaylaştırır. Ayrıca öğrencilerin estetik algı dahil öğrenme süreci boyunca 

kazandıkları bilgi, beceri ve alışkanlıkları geliştirir. Matematik eğitiminde müzik bilgisi, beceri ve 

alışkanlıklarının kullanımı, matematiksel bilginin estetik anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Bilgi, beceri 

ve alışkanlıkların bağımsız entegrasyonu, öğrencilerin müfredat dışı bilgi kazanmak için araştırma yapma ve 

yaratıcılığa katılma fırsatları yaratır. 

Konuyla ilgili araştırmamız aşağıdaki sonuçlara yol açabilir: 

Disiplinlerarası etkileşim, karmaşık bir öğrenme sürecinde tüm didaktik ilkelerin uygulanmasında vazgeçilmez 

ve çok güçlü bir araç, fırsat, pedagojik ve metodolojik yaklaşım olarak düşünülebilir. Aynı zamanda, bu 

disiplinlerin ustalaşmasını genişletir ve hızlandırır. Öğrencilerin bu süreçte edindikleri bilgi, beceri ve 

alışkanlıkların estetik bir yelpazesi olan müzik, sanat, anadil ve kurgu becerilerini geliştirir. Müzik ve sanatta 

bilgi, beceri ve alışkanlıkların kullanılması, matematiksel bilginin estetik algısında büyük önem taşımaktadır. 

Bilgi, beceri ve alışkanlıkların bağımsız entegrasyonu, öğrencilerin müfredat dışı faaliyetlerde arama 

yapmalarına ve bu faaliyetlere katılmalarına olanak tanır. 

Anahtar Kelimeler: varyasyon, matematik, etkileşim, entegrasyon, yaratıcılık, algı. 

 

VARIATION AND MATHEMATICS 

ABSTRACT 

Interdisciplinary communication can be considered as a persuasive, pedagogical-methodical approach to the 

implementation of all didactic principles in a complex learning process. It also develops the capabilities of 

subjects in the aesthetic range of knowledge, skills, and habits. The use of music knowledge, skills and habits in 

math training, and the aesthetic perception of mathematical knowledge is essential for independent learning. It 

creates a great opportunity for her to do her creative work. 

The interconnectedness can be considered an indispensable and powerful tool, opportunity, pedagogical-

methodical in the comprehensive implementation of all didactic principles in the learning process. Mathematics 

from artistic works (music, painting, etc.) not only enriches the content of music and fine art but also expands 

and accelerates the mastering of these subjects. It develops the skills of music, art, mother tongue and fiction, 

which is an aesthetic range of knowledge, skills, and habits that students acquire in the process. The use of 

knowledge, skills, and habits in music and art is of great importance in the aesthetic perception of mathematical 

knowledge. Independent integration of knowledge, skills, and habits enables students to search and engage in 

extra-curricular activities. 

Key Words: variation, math, interaction, integration, creativity, perception. 

 

Giriş 

Həyatda bir-birini olduğu kimi, təkrar edən iki şey tapmaq mümkün deyildir. Bir ana 

bətnindən çıxan əkizlər nə qədər oxşar olsalar da, həm də bir-birindən fərqlənirlər. Bir-birinin 

eyni olan iki damcıya, bir badaq üzərində iki yarpağa, gülə rast gəlmək mümkün deyildir. Hər 
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bir insanın yalnız ona məxsus olan barmaqlarının izi vardır və eyni barmaq izləri olan iki 

insan tapmaq qeyri-mümkündür. Klassik muğamlarımız struktur eyniliyi olmasına 

baxmayaraq, müxtəlif xanəndələr tərəfindən müxtəlif cür ifa olunur. Eyni aşıq mahnısı 

müxtəlif el aşıqlarının ifasında bir-birindən fərqlənir. Eyni bir dastan, folklor nümunəsinə, 

hətta bir kənd, qəsəbə daxilində müxtəlif variantlarda rast gəlmək mümkündür və hər bir nağıl 

söyləyən həmən əsər nümunəsinə müəyyən dəyişikliklər edir. Yəni bu əsərlərin müxtəlif 

variantlılığı musiqi dilində desək, müxtəlif variasiyalığı olur. 

Variasiya musiqi termini olub, eyni bir melodiyanın müəyyən dəyişikliklə başqa variantda 

təkrar olunması deməkdir. Bəs bunun riyaziyyatla nə əlaqəsi ola bilər? Bunun üçün bir neçə 

rəqəmin yerləşməsi variantlarını nəzərdən keçirək. Bu rəqəmləri aşağıdakı göstərilən 

variantlarda qruplaşdıraraq ədəd yaratmaq mümkündür: 

1 2 3 4; 4 3 2 1; 2 3 41; 4 1 2 3; 2 3 1 4; 4 2 13; 

4 3 1 2; 3 2  4; 2 I 3 4; 3 4 2 1; 3 1 2 4; 2 1 4 3;  

l 3 4 2; 1 4 23; 1 4 3 2; 3 1 4 2: 3 4 l 2 və s. 

Bu rəqəmlərin yerləşməsindən göründüyü kimi onları müxtəlif variantlarda bir-birinin 

yanında yazmaqla müxtəlif rəqəm birləşmələri –  ədədlər almaq mümkündür. 

İndi isə bir sözdə olan hərflərin yerini dəyişməklə əldə olunan sözün mənasının olub-olmasını 

araşdıraq. 

Ayaq sözünü tərsinə oxusaq Qaya sözünə çevrilər. Bu sözdə hərflərin digər yerdəyişmələri 

nəzərdən keçirək: yaqa, aqay, qaya, yaaq və s. Göründüyü kimi Ayaq sözünün qaya sözündən 

başqa digər variantlarda məzmunsuz və mənasız söz yığını alınır. “İlə” sözünə diqqət yetirək. 

Bu sözdə axırıncı ə hərfinin əvvəldə yerləşən i hərfi ilə yerlərini dəyişsək onda Əli sözü alınar. 

Digər variantlarda ləi,  liə, əil kimi mənasız hərf birləşmələri alınır ki, onları da danışıq pro-

sesində istifadə elmək mümkün deyildir. Şirə sözündə əriş sözündən başqa digər variantlarda 

həmin hərflərdən alınan sözlər mənasız hərf yığınına çevrilirlər. “Qara” sözündə hərflərin yer-

dəyişməsindən araq və vaqa kimi mənalı sözlər yaranır. Həmin sözdəki hərflərin digər yerdə-

yişmələrindən alınan sözlər mənasız olurlar.  

Yaz sözündəki z və y hərflərinin yerlərini dəyişdikdə zay sözü alınır. Hərflərin digər 

variantlarda yerdəyişmələrindən alınan sözlərin mənaları yoxdur. Ayz, azy, zya və s. 

Yuxarıda göstərdiyimiz nümunələrdən görünür ki, eyni bir sözdən (xüsusən 3 hərfdən ibarət 

sözlərdən) hərflərin yerini dəyişməklə üç variantdan artıq mənalı sözlər yaratmaq mümkün 

olmur. 

Əgər «Mis» sözündəki hərfləri uyğun olaraq 1, 2, 3 rəqəmləri ilə əvəz etsək, onda aşağıda 

göstərilən rəqəm sıralarını ala bilərik. 

MİS SİM İSM MSİ SMİ İMS və s. 

123 321 231 132 312 213 və s. 

Göründüyü kimi, mənası olan MİS SİM İSM sözləri uyğun olaraq 123, 321 və 231 rəqəmləri ilə 

əvəz olunurlar. Həmin rəqəmlər toplandıqda 6 rəqəmi alınır. Yəni bu rəqəm 3 rəqəminə 

bölünür. Eyni zamanda rəqəmlərin digər yerdəyişmələrindən alınan 321, 231 ədədləri də 3 

rəqəminə bölünür. Bu o deməkdir ki, 123 ədədini təşkil edən rəqəmlərin bütün 

yerdəyişmələrindən alınan ədədlərin hamısı 3 ədədinə deyil, eyni zamanda 3-ə bölünən digər 

ədədlərə də aid edilə bilər və belə ədədlərdə də rəqəmlərin yerlərinin dəyişməsinə 
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baxmayaraq, bütün hallarda alınan yeni ədədlər 3 rəqəminə bölünməlidirlər. Rəqəm və 

hərflərdən səslərə keçək və məşhur folklor nümunəsini notlar və rəqəmlərlə müxtəlif 

variasiyalarda nəzərdən keçirək. 

 

Göründüyü kimi, 6/8 ölçüsündə olan bu şerin xüsusi ritmi vardır. Bu ritmi sol və mi 

intervallından istifadə etməklə yazmaq istəsək aşağıdakı melodiya alınar: 

 

Sol notunu 3, mi notunu isə 1 rəqəmi ilə göstərsək yuxarıdakı melodiyanı not və rəqəmlərlə 

birlikdə belə yazmaq olar.
1

 

 

Yuxarıda göstərdiyiniz şeirə sol–mi inlervalından və 6/8 ölçüsündən stifadə etməklə; həm də 

rəqəmlər vasitəsilə başqa variantda, yəni variasiyada yeni melodiya yaratmaq mümkündür. 

Dediyimiz variasiya aşağıdakı kimi ola bilər.  

 

 

 

 

 

 

Göründüyü kimi, eyni sözlərdən ibarət iki melodiyanın notlarını, ritmini və rəqəmlərini 

müqayisə etmək sol-mi intervalından ibarət iki variantlı, yəni varisiyalı mahnıların alındığının 

                                                 
1 Çərək notlar böyük, səkkizlik notlar kiçik rəqəmlərlə qeyd olunur. 
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şahidi oluruq. Əgər şagirdlər not və oxu vərdişlərini yaxşı mənimsəyiblərsə, onda həmin 

metrik ölçüdə daha mürəkkəb ritmə malik yeri melodiyalar yaratmaq mümkündür və bunu not 

kağızı olmadan da adi vərəqdə həyata keçirmək olar. Rəqəmlərlə əlaqədar aşağıdakı Azərbay-

can folklor nümunəsini nəzərdən keçirək. 

Bir, iki bizimki (6) 

(1.3) 33 7 

Üç, dörd qapını ört. (6) 

(1.5) 246 3 (6) 

Beş, altı daş altı (6) 

(1.4) 3 4 34(6) 

Yeddi, səkkiz Firəngiz (7) 

(1.9) 568 

Doqquz on qırmızı don (7) 

(1.8) 6 2 7 3 

6 və 7 rəqəmləri misalardakı hecaların sayını, sözlər altındakı rəqəmlər isə hərflərin sayını 

göstərir. Göründüyü kimi, bu folklor nümunəsində 79 hərfdən istifadə oulunub. Bu şeir 

nümunəsini müxtəlif xanə ölçüsündə və müxtəlif ritmlərə uyğun olaraq qruplaşdırmaq 

mümkündür. Azərbaycan xalq musiqisində çox yayılmış metrik ölçülərin 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 3/8 

olduğunu nəzərə alaraq həmin xanə ölçülərinin hamısında yuxarıda göstərdiyimiz folklor şeir 

nümunəsinə tətbiq etmək olar. Onları bir-bir nəzərdən keçirək. 
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Göründüyü kimi, rəqəmlərlə əlaqədar folklor nümunəsini 5 variantda, yəni 5 ritmik 

variasiyalarda göstərmək olar. Do major qammasında cəmi 8 səs olduğunu və folklor şeir 

nümunəsində 1-dən 10-na qədər rəqəmlərin adlarının çəkildiyini nəzərə alsaq onda aydındır ki, 

1 oktava daxilində 8 səslərdən başqa, 2-ci oktavanın re və mi səslərindən də melodiya 

yaradılması prosesində istifadə olunmalıdır. Həmin variasiyaları araşdıraq. 

 

 

Kiçik yazılmış rəqəmlər səkkizlik, böyük yazılmış rəqəmlər isə çərək notlar kimi oxunur. 
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Bu misallardan göründüyü kimi, variasiyaları notlarsız yalnız rəqəmlərdən istifadə elməklə 

belə uşaqlara oxutmaq mümkündür. Hər hansı xalq mahnısını müxtəlif cür oxumaq 

mümkündür. Bu zaman melodiyanın əsas intonasiyası dəyişməz qalır. Eləcə də bir sıra ədədl-

əri müxtəlif cür yazmaq mümkündür. Məsələn, 125, 136, 149. 

125=100+25=102+52  

136=100+36=102+62  

149=100+49=102+72  

Yaxud, 125=121+4=1 l2+22 

Göründüyü kimi, 125 ədədinin aşağıdakı kimi müxtəlif 4 variantda və ya variasiyalarda 

göstərmək mümkündür. 

l  2  3  4 

125=100+25=102+52=121 +4=112+22 Eləcə də 136 və 149 ədədlərinin 125 ədədi kimi müxtəlif 

variantlarda, yaxud varia-siyalarda göstərmək mümkün ola bilər. Ədədləri belə müxtəlif 

üsullarla göstərməyi təkcə onluq, yüzlük dairəsində deyil, minlik və ondan böyük dairələrdə 

müxtəlif variantlarda-variasiyalarda göstərmək mümkündür.  

Məsələn, 28=/ 1+2+3+4+5+0+7/ 

109=100 +9=102+32  

127=100 + 27=102+32=102 +33 =102 +3. 32 

181=100+81=102+92=102+3.32  

1243=1000+243=103+32. 32 .3 

1729=1000+729= 103+ 93 =103+3.9  

10 000=/10+20+30+40/3  

10 000= 103+203+303+403 

Bu misallardan göründüyü kimi, heç də bütün tam ədədləri yalnız iki tam ədədin kvadratları 

və ya kubları cəm kimi göstərmək mümkün deyildir. Yuxarıda göstərdiyimiz kvadratları və 

1729 və 10 000 ədədlərinin isə kubları cəmi kimi yeni variantda göstərmək mümkün olur. 

B.Varqa, Y.Dimen, E.Loparisin “Dil, musiqi riyaziyyat” kitabında müəllimlər 100 ədədini 

aşağıdakı varirasiyalarda göstərirlər. 

100=(l+2=3=4)2  =l3+23+33+43=l+2+3+4+5+6+7+8.     9=l 23-45-67+8-9 

Göründüyü kimi, 100 ədədi onluq dairəsi ədədlərdən yalnız bir dəfə istifadə etməklə 4 ədədlər 

variasiyası yaratmaq mümkündür. Buna uyğun olaraq 1000 ədədini hansı variasiyalarda 

göstərmək mümkün olduğuna diqqət yetirək: 

1000=10+20+30+50+60+70+80. 90= 1230+450-670+80-90 

Göründüyü kimi, ədədlər variasiyasını müxtəlif cür almaq mümkündür. Azərbaycan dilində 

eyni məna kəsb edən, lakin müxtəlif adlanan sözlər də vardır ki, buna variasiya, 

qrammatikada sinonim deyilir. Məsələn, Ürək, könül, qəlb. 

Variasiyaya Azərbaycan xalq mahnılarının daxilində rast gəlmək olur. Düzgün, burada 

sekvensiya deyilən priyomdan istifadə olsa da, eyni notdan yaxud başqa notdan müəyyən 
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dəyişikliklərlə təkrar olunan melodiyaların oxşarlığını təyin etmək o qədər də çətin deyildir. 

Bu “Küçələrə su səpmişəm” Azərbaycan xalq mahnısında özünü qabarıq göstərir. 

 

 

 

 

 

 

 

Melodiyanın 2 və 2-ci cümlələri bir-birinin təkrarı olsa da, hər iki cümlənin ikinci xanələri 

bir-birindən çox cüzi fərqlənirlər. 3-cü və 4-cü cümlələr isə 1 cümlənin sekunda və tersiya 

intervalı aşağı səslənməsindən ibarətdir. Bu misal göstərir ki, variasiya təkcə melodiya 

daxilində də mümkündür.  

“Ağacda leylək” Azərbaycan xalq mahnısının: melodiyası da məhz bu priyomlarla 

qurulmuşdur. 

 

Göründüyü kimi, “Ağacda leylək” Azərbaycan mahnısının 2-ci cümləsinin melodiyasında az 

dəyişikliklə tersiya intervalı aşağı səslənməsindən ibarətdir. Yəni 2-ci cümlə I cümlənin kiçik 

dəyişikli bir variantdır ki, onu da variasiya adlandırmaq mümkündür. Rəqəmlərlə diqqət edək. 

 

Melodiyada I oktavanın re səsi iştirak etdiyi üçün onu 7 ilə  işarə edəcəyik. Yəni 7-2-ci 

oktavanın 7 isə I oktavanın re səsləri kimi şərti olaraq qəbul edilir. Onda “Ağacda leylək” 

Azərbaycan xalq mahnısının melodiyasını rəqəmlərlə belə göstərmək mümkündür. 
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Həmin mahnının melodiyasını notlarsız rəqəmlərlə belə yazmaq mümkündür. 

5 5 5 5 4 3 4 6  54 3  2 14 

A-ğac-da ley/lək yu-va bağ/lar ge-dər 

3 3 4 32 7 3 3 2 I 7 I 4 

Qız se-vən oğ-lan ha-va bağ-lar ge-dər. 

Rəqəmlərilə melodiyanı oxumaq üçün Mİ minor qammasının səs sırasındakı notların 

rəqəmlərlə işarələnməsini yadda saxlamaq kifayətdir. Burada kiçik yazılmış rəqəmlər 

səkkizlik, böyük yazılmış rəqəmlər isə çərək notun uzunluğu qədər ifa olunmalıdır 

 

Nəticə 

Mövzu üzrə apardığımız araşdırmalarımızdan aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: 

1. Fənlərarası qarşılıqlı əlaqə bütün didaktik prinsiplərin kompleks şəkildə təlim prosesində 

həyata keçirilmısində əvəzolunmaz və çox güclü bir vasitə, imkan, pedaqoji-metodik üşül 

hesab etmək mümkündür. 

2. İncəsənət əsərlərinindən (musiqi, rəssamlıq və s.) riyaziyyat, eyni zamanda musiqi və 

təsviri sənət əsərlərinin məzmununu zənginləşdirməklə bərabər, eyni zamanda bu fənlərin 

mənimsənilməsini aşanlaşdırır və sürətləndirir. 

3. Qeyd olunan prosesdə şagirdlərin əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərdən estetik 

silsiləsindən olan musiqi, təsvirisənət, ana dili və bədii ədəbiyyatın inkanlarını inkişaf etdirir.  

4. Musiqi  və təsvirisənətə dair bilik, bacarıq və vərdişlərdən istifadə, riyazi biliklərin estetik 

qavranılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

5. Bilik, bacarıq və vərdişlərin müstəqil inteqrasiyası şagirdlərin dərsdən əlavə biliklər əldə   

etməsi üçün axtarışlar etməsinə, məşğul olmasına şərait yaradır.  
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AZERBAYCAN'DA PİYANO DÜET PERFORMANSI 

 

Arzu MAMMADOVA 

Doç. Dr. Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, marzu@inbox.ru 

 

ÖZET 

Oda-topluluk türlerinden olan piyano-düet icrası, Azerbaycan müziğinde gelişmiş alanlarından biridir. Bir 

piyano grubunda çalma kültürü, bir müzisyenin sanatsal gelişimi için her zaman önemli olmuştur. Bu sanatı 

gerçekleştirme kültürüne hakim olmak - karakterin türüne, özüne dayalı olarak sanat eserlerinin etki araçlarını 

yaratabilmek için gereklidir. 

Yalnızca ortak çalma tekniğine (kendini kontrol etme, ritmik dayanışma, solo ve eşlik etme becerilerini 

güçlendirme, vb.) sahip bir müzisyen tam teşekküllü bir profesyonel olarak kabul edilir. Sanat eserlerindeki 

teknik ve yorumlama sorunlarının çözümü - görüntünün iç duygusal dünyasının kapsamlı bir düzenlemesi - 

topluluk sanatçılarından yaratıcı beceriler gerektirir. 

Lirik-dramatik imgeler, zıt ses-armoni karşılaştırmaları, derin önemi olan dinamik incelikler, yaratıcı yeteneğin 

ayrı bileşenleridir. Piyano-düet performansında önemli olan tını ve kayıt dizilerinin çeşitliliği ve çeşitliliği 

performans sırasında birçok orijinal niteliği ortaya çıkarır. 

Önde gelen Azerbaycan piyanistlerinin performans kültürünün başarıları, şüphesiz yüksek düzeydeki piyano 

pedagojisinin sonucudur. Olgun bir piyano okuluna sahip olan Azerbaycan düet performans okulu, ilerici 

geleneklerle karakterize edilir ve parlak konser etkinlikleri ve pedagojik potansiyeli ile ayırt edilir. Piyano-düet 

kültürünün başarıları, ulusal piyano kültürünün bileşenlerini ve gelişim sürecini incelemenin aciliyetini belirler. 

Anahtar Kelimeler: piyano, düet, topluluk, yorumlama, sanatsal imge. 

 

PIANO DUET PERFORMANCE IN AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

Piano-duet performance, one of the chamber-ensemble genres, is one of the developed fields in Azerbaijan. The 

culture of playing in a piano ensemble has always been important for the artistic development of a musician. It is 

necessary to master the culture of performing this art - to be able to create the means of the influence of works of 

art, based on the genre, the essence of the character. 

Only a musician who has the technique of joint playing (strengthening self-control, rhythmic solidarity, solo and 

accompaniment skills, etc.) is considered a full-fledged professional. The solution of technical and interpretive 

problems in works of art - a comprehensive embodiment of the inner emotional world of the image - requires 

creative skills from the ensemble performers. 

Lyrical-dramatic imagery, contrasting sound-harmony comparisons, dynamic subtleties of deep significance are 

separate components of creative ability. The variety and variety of timbre and register sequences, which are 

important in piano-duet performance, reveal many original qualities during the performance. 

The achievements of the performance culture of prominent Azerbaijani pianists are undoubtedly the result of the 

high level of piano pedagogy. Having a mature piano school, the Azerbaijani school of duet performance is 

characterized by progressive traditions and is distinguished by its brilliant concert activities and pedagogical 

potential. The achievements of piano-duet culture determine the urgency of studying the components of the 

national piano culture and the development process. 

Key Words: piano, duet, ensemble, interpretation, artistic image. 
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Giriş 

XX əsrin II yarısında bərqərar olmuş Azərbaycan duet ifaçılığı proqressiv ənənələrlə 

səciyyələnir və parlaq konsert  fəaliyyəti, pedaqoji potensialı ilə seçilir. Azərbaycanda 

fortepiano-duet ifaçılığı dünya musiqi mədəniyyətinin ən dəyərli ənənələri zəminində 

yetişmişdir. Bir sıra görkəmli Azərbaycan pianoçularının ifaçılıq mədəniyyətinin nailiyyətləri 

(G.Şaroyev, M.Brenner, Q.Neyqauz, S.Feynberq, A.Şatskes, K.Səfərəliyeva, N.Usubova) 

şübhəsiz ki, fortepiano pedaqogikasının yüksək səviyyəsinin nəticəsidir. Yetkin fortepiano 

məktəbinə malik olan ansambl mədəniyyətinin nailiyyətləri milli fortepiano mədəniyyətinin 

tərkib hissələrinin və inkişaf prosesinin öyrənilməsinin aktuallığını şərtləndirir. 

Azərbaycanda fortepiano-duet ifaçılığı kamera-ansambl janrları arasında ən inkişaf etmiş 

sahələrdən biridir. Çünki fortepiano ansamblında ifa mədəniyyəti musiqiçinin bədii inkişafı 

üçün hər zaman vacib olmuşdur. Bədii əsərlərin janrından, aid olduğu dövr və üslubundan 

(XVIII əsrin klassiklərindən müasir bəstəkarlara qədər), xarakterinin mahiyyətindən irəli 

gələrək bu sənətin ifa mədəniyyətinə yiyələnmək - milli fortepiano-duet ifaçılığı qarşısında 

duran ən mühüm vəzifələrdən biri olmuşdur.  

Azərbaycan fortepiano-duet ifaçılığı 1930-60-cı illərdə intensiv inkişaf yolu keçmişdir. Ötən 

əsrin 30-cu illərində pianoçu kadrlarının tərbiyəsi məsələsi ən mühüm vəzifələrdən biri idi. Bu 

işdə görkəmli pedaqoq və pianoçu G.Şaroyevin rolunu qeyd etmək lazımdır.   

Professor T.Seyidov öz tədqiqat işində qeyd edir: “G.G.Şaroyevin rəhbərliyi altında 

fortepianonun iştirakı ilə instrumental ansambllar üçün bir sıra transkripsiyalar yaradılmışdır. 

Bunların içərisində “Koroğlu” operası (müəlliflər Q.Burşteyn və B.Zeydman), “Arşın mal 

alan” (N.Karnitskaya) musiqili komediyasının transkripsiyalarını göstərmək olar. Fortepiano 

əsərlərinin müəllifləri içərisində onun fortepiano üzrə tələbələri olmuş Y.Perevertaylo 

(Azərbaycan xalq musiqisi əsasında beş fortepiano etüdü), V.Apresovun (Üzeyir Hacıbəylinin 

“Yaxşı yol”, “Cəngi” pyeslərinin transkripsiyası) adını qeyd edə bilərik” (Seyidov, 2006: 20). 

Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının mövzuları əsasında “Fantaziya”nın ön sözündə 

G.G.Şaroyev  fortepiano kafedrasının gördüyü işə qiymət verərək, onu “təxirəsalınmaz 

məsələnin həllinə - xalq yaradıcılığından istifadə edərək instrumental  bədii-pedaqoji və 

konsert ədəbiyyatının  tərtib olunmasından və Azərbaycan opera klassikasından seçilmiş 

əsərlərin transkripsiya formasına salınması”ndan  bəhs edir. Transkripsiyalarda Azərbaycan 

musiqisinin lad-ritmik quruluşu və kolorit orijinallığının saxlanılması şərti ilə, bu sənət 

növünün görkəmli sənətkarlarının virtuoz üsullarından istifadə olunmuşdur” (Şaroyev, 1945: 

3). 

Beləliklə, transkripsiya janrının meydana çıxması pianoçuların konsert repertuarının 

genişləndirilməsinə şərait yaratdı. Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının mövzularına 

“Fantaziya”nın müəllifi - Georgi Burşteyn transkripsiya janrı sahəsində fəal çalışırdı. 

G.Burşteyn Üzeyir Hacıbəylinin bu şah əsərinin fortepiano üçün transkripsiyasını professional 

səviyyədə yerinə yetirmişdi. O, operanın musiqi tematizminin fortepianoda səslənməsinə 

parlaqlıq və virtuozluq  gətirmişdir. 

 “Koroğlu” operasının zəngin musiqi tematizmi fortepiano transkripsiyasına geniş şərait 

yaratmışdı və alətin ifasına virtuoz konsert forması bəxş etmişdi. G.Burşteyn tərəfindən yerinə 

yetirilən Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının mövzularına “Fantaziya” bir-birindən 

fərqlənən müxtəlif milli üslub xüsusiyyətləri və məktəblərin (rus, azərbaycan) özünəməxsus 

sintezini ifadə edən bir nümunə idi. Bu nümunə göstərdi ki, artıq ötən əsrin 40-cı illərində 
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həm Azərbaycan musiqisinə təsir edən, həm də Azərbaycan musiqisindən irəli gələn 

təsirlərdən söz açmaq mümkündür.  

1930-cu illərdən başlayaraq professor G.Şaroyevin yetirmələri fortepiano-duet ifaçılığının 

hüdudlarını öz adları ilə genişləndirir. Onların içərisində K.Səfərəliyeva, Y.Perevertaylo, 

S.Kokotova, L.İsrafilzadənin fəaliyyəti qeyd olunmalıdır. G.Şaroyev sinfinin konsertlərindən 

birinə dair M.Qliyerin 24 may 1934-cü il tarixli rəyində qeyd edilmişdir: “Professor 

G.G.Şaroyev sinfinin tələbələri - pianoçu qızların ifasını böyük maraqla dinlədim. Pyeslərin 

bitkin, mükəmməl texnikası, yaxşı düşünülmüş dərin bədii ifası onlara özlərini paytaxt 

konservatoriyalarının məzunu səviyyəsində zənn etmək hüququ verir. Çox gözəl müşayiət 

(ikinci fortepiano partiyası) gənc pianoçuların güclü musiqi qabiliyyətindən söz açır ” 

(Seyidov, 1988: 28). 

Professor G.Şaroyevin yetirmələri içərisində seçilən Yevgeniya İvanovna Perevertaylo hələ 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alarkən tələbələr içərisində  fərqlənərək 

özünəməxsus ifaçı kimi rəğbət qazanmışdı. O, 1940-cı ildə konservatoriyanı bitirdikdən sonra 

1942-ci ildən fortepiano ixtisası üzrə dərs deməyə başlayır. 1952-ci ildən o, ümumi fortepiano 

kafedrasına rəhbərlik edərək, onun işini yüksək səviyyəyə qaldırır.  

Y.İ.Perevertaylonun ifaçılıq fəaliyyəti geniş və hərtərəfli idi. O, özünü ilk növbədə fortepiano 

ifaçılığında repertuar məsələsinin həllinə həsr edir. Yeri gəlmişkən, Üzeyir Hacıbəylinin 

“Koroğlu” operasının mövzuları əsasında Q.Burşteynin məşhur transkripsiyalarının ilk ifaçısı 

da məhz Y.Perevertaylo olmuşdur.  

Y.İ.Perevertaylo uzun illər boyu Azərbaycanda fortepiano-duet ifaçılığının yüksək səviyyəyə 

qalxmasına xidmət göstərmişdir. Həmkarı, pianoçu İ.Plyamla birgə o, fortepiano duetinin bir 

ansambl ifaçılığı kimi  bədii dəyərini yüksəltmişdir. Qeyd edək ki, İ.Plyam Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyasını 1942-ci ildə F.Şaroyevin sinfi üzrə bitirmişdir. 1968-ci ildən 

etibarən ümumi fortepiano kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 

Fortepiano dueti sahəsində böyük pedaqoji və ifaçılıq təcrübəsinə malik olan Y.Perevertaylo 

və İ.Plyamın pianoçuluq repertuarında klassik, romantik, rus və azərbaycan bəstəkarlarının 

(xüsusilə Ü.Hacıbəyli, Q.Qarayev) əsərlərinin iki fortepiano üçün işləməsi özünə yer almışdı. 

Həm də qeyd olunmalıdır ki, bu işləmələrdən əksəriyyətinin müəllifi  Y.İ.Perevertaylo 

olmuşdur. 

Onların fortepiano-duet ifaçılığı kifayət qədər geniş yaradıcı xarakter daşıyırdı və 

fortepianonun hansısa bir sahəsi ilə məhdudlaşmırdı. Hər iki mütəxəssis öz sevimli işinə 

yetirmələrini fəal surətdə cəlb edərək, fortepiano çalğısının bədii sirlərini onlara öyrədirdi, bu 

universal alətin bütün imkanlarını tələbələrə əyani və praktiki surətdə başa salırdı və təbii ki, 

onlarla birgə çoxsaylı konsertlərdə iştirak edirdi. Fortepiano-duet ifaçılığı artıq həmin illər 

konservatoriya daxilində xüsusi bir profilə çevrilmişdi və bu bir ənənə kimi növbəti 

onilliklərdə də davam edirdi. 

Bir tərəfdən fortepianonun bir alət kimi geniş və hərtərəfli ifaçılıq imkanları, digər tərəfdən 

isə bu sahəyə olan professional maraq və kifayət qədər peşəkar hazırlıq ən müxtəlif janrlara 

aid əsərlərin işləməsini yaratmağa imkan verirdi. Opera, simfonik, balet və kamera 

musiqisindən seçmələr əsasında fortepiano duet ifaçılığının repertuarı sürətlə inkişaf edib 

genişlənirdi. 

Y.Perevertaylo iki fortepiano dueti üçün həmin illər ərzində çoxsaylı əsərlərin işləməsini 

yaratmışdır. Onların adları 1972-ci ildə çap olunmuş “Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyası” adlı kitabda göstərilmişdir (ADK, 1972: 157). Həmin əsərlərin 
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içərisində M.İ.Qlinka - “Ruslan və Lüdmila” operasından “Uvertüra”, A.P.Borodin - “Knyaz 

İqor” operasından “Polovets rəqsi”, Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən “Süita” xüsusi 

qeyd olunmalıdır. 

Y.Perevertaylo həmçinin  Ü.Hacıbəylinin xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı iki 

fortepiano fantaziyasını, eyni zamanda “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu” operalarından 

“Uvertüra” və bir sıra digər məşhur fraqmentləri, eləcə də “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal 

alan” musiqili komediyasından məşhur nömrələri fortepiano dueti üçün işləmişdir (M.Əliyeva 

- həmmüəllif). Bu işləmələr 1968-ci ildə nəşr olunaraq fortepiano duet repertuarına töhfə 

olmuşdur.  

Y.Perevertaylo ilə yanaşı fortepiano-duet ifaçılıq repertuarının genişləndirilməsi işini 

M.Əliyeva da öz üzərinə götürmüşdür. F.Əmirovun “Şur” və “Kürd Ovşarı” simfonik 

muğamlarından və “Sevil” operasından, Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” operasından, 

S.Hacıbəyovun “Gülşən” baletindən bir sıra maraqlı işləmələr məhz ona məxsusdur.  

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (hazırkı Bakı Musiqi Akademiyası) həmin illər 

ərzində  professorlar Q.Neyqauz, S.Feynberq, A.Şatskesin tələbələri  (A.S.Baron, 

L.Umanskaya, T.Sedankina) Qərbi Avropa, rus və Azərbaycan bəstəkarlarının kamera-

ansambl əsərlərinin özünəməxsus interpretatorları kimi çıxış etmişlər. 

M.Əliyeva fortepiano-duet ifaçılığının konsert repertuarının genişləndirilməsi işində 

Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin operalarına da müraciət etmişdir. Bu işləmələr 1958-ci ildə 

çap olunmuş və musiqi ictimaiyyətinə təqdim edilmişdir. 

M.Maqomayevin “Nərgiz” operasından, Niyazinin “Rast” simfonik muğamından parçaların 

fortepiano ansamblı üçün işləmələri İ.Plyama məxsusdur. 

Bu illərdə S.Musabəyova fortepiano ifaçılıq məsələlərinə həsr olunmuş bir sıra metodik işlər 

yazmışdır. Bunların içərisində F.Əmirovun “Nizami” simfoniyasının dörd əl üçün işləməsi 

xüsusilə qeyd olunmalıdır. Bu işləmə və onların ifasına həsr olunmuş metodik iş fortepiano-

duetinin  hərtərəfli inkişafı üçün faydalı və dəyərli materialdır. 

Fortepiano dueti üçün digər mütəxəssislər də fəallıq göstərirdilər. Bunlardan A.Muradova, 

E.Əsgərova, S.Əliyeva, M.Zelenetski, E.Topçubaşova, M.Dilbazovanın adını qeyd etmək 

olar. Onlar  bir sıra bəstəkarların (əsasən azərbaycan bəstəkarlarının) əsərlərinin fortepiano 

ansamblı üçün işləməsini yaratmışlar. Bu mənada bir sıra əsərlər içərisində D.Kabalevskinin 

“Komediantı” süitasından parçaların F.Əmirovun “A.Zeynallının xatirəsinə” elegiyasının 

(müəllif - A.Muradova), İ.Stravinskinin “Petruşka” baletindən fraqmentlərin (müəllif - 

E.Əsgərova) dörd əl üçün işləməsini qeyd edə bilərik. 

Fortepiano-dueti üçün orijinal əsərlər də meydana çıxır. Bunlardan F.Quliyevanın iki 

fortepiano üçün “Variasiyalar”, D.Kərimovanın iki fortepiano üçün “Süita” əsərləri diqqəti 

cəlb edir.  

1960-cı illərin sonu, 1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının  fortepiano - duet 

ifaçılığı öz işini daha da aktivləşdirir və ifaçılıq səviyyəsini  bir qədər də yüksəldir. 1980-ci 

illərdən bəri fortepiano-duet ifaçılığı artıq bir neçə istiqamətdə inkişaf edir. Bunlardan sinif 

işi, onun müzakirəsi, qapalı və açıq akademik dərslər, gecələr elmi-metodik və tədqiqat 

işlərini göstərmək olar. Həmçinin qeyd edək ki, elmi-pedaqoji və metodik işlərlə yanaşı, 

fortepiano üçün yeni əsərlərin yaranması üçün böyük iş aparılır.  

Fortepiano üçün yeni əsərlərin yaranmasından ötrü fortepiano və bəstəkarlıq kafedrası – 

pianoçular və  bəstəkarlar hər zaman sıx təmasda əməkdaşlıq etmişlər. Yeni –yeni əsərlər və 
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onların nəşri məhz pianoçu və bəstəkarların sıx yaradıcı ünsiyyəti nəticəsində meydana 

çıxmışdır. 

Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano üçün yazılmış yeni əsərlərinin təbliğində professor 

M.Brennerin böyük rolu olmuşdur. Məhz o, Q.Qarayevin fortepiano və orkestr üçün “Sevinc 

poeması”nda solo partiyanın, Ə.Abbasovun Fortepiano konsertinin, eləcə də S.Ələsgərovun 

İkili konsertində fortepiano partiyasının  ilk ifaçısı olmuşdur.  

M.Brenner Azərbaycanda fortepiano duet ifaçılığının inkişafında da yaxında  iştirak edirdi. 

Fortepiano duetlərinin konsert çıxışları onsuz ötüşmürdü. Bu mənada K.Səfərəliyeva-

M.Brenner, A.Baron-M.Brenner Y.Perevertaylo-İ.Plyam duetləri ilə yanaşı uğur qazanmışdı. 

Həm də qeyd edək ki, onların fortepiano duetlərinin proqramlarında rus və Qərbi Avropa 

klassikası ilə yanaşı, müxtəlif səpkili işləmə və transkripsiyalar da hər zaman mövcud idi. 

Təşkil olunan çoxsaylı tematik konsertlər Bakı şəhərinin konsert həyatını zənginləşdirmişdir. 

Azərbaycan fortepiano musiqisi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində ümumavropa 

fortepiano sənətinin inkişaf prosesinin tərkib hissəsi olan rus fortepiano ifaçılığı ilə sıx 

təmasda idi. Fortepiano təhsili və konsert ifaçılığının inkişafında rus fortepiano məktəbinin 

nailiyyətləri böyük olmuşdur. Rus pianoçu-pedaqoqlarının Azərbaycanda musiqili-maarifçilik 

səyləri gözəl bəhrələr vermişdir və ümumavropa musiqi mədəniyyətinin mənimsənilməsinə, 

musiqi biliklərinin genişlənməsinə, yerli musiqi-ifaçılıq qüvvələrinin üzə çıxarılmasına və 

onların  musiqi ilə məşğul olmalarına imkan yaratmışdır. 

Bədii əsərlərdə qarşıya qoyulan texniki və interpretasiya məsələlərinin həlli - obrazın daxili 

emosional aləminin hərtərəfli təcəssümü – Azərbaycan ansambl ifaçılarının daim öz qarşısına 

qoyduğu ən mühüm yaradıcılıq işi olmuşdur. Yalnız müştərək çalğı texnikasına malik olan 

musiqiçi (özünə nəzarətin gücləndirilməsi, ritmik həmrəylik, solo və müşayiət bacarığı və s.) 

tam mənada peşəkar hesab olunur. 

Lirik-dramatik obrazlılıq, təzadlı səs-ahəng qarşılaşdırmaları, dərin əhəmiyyət kəsb edən 

dinamik incəliklər – fortepiano-duet ifaçılığında yaradıcılıq bacarığının ayrı-ayrı tərkib 

hissələridir. Fortepiano-duet ifaçılığında vacib olan tembr və registr növbələşdirmələrinin 

rəngarəngliyi və müxtəlifliyi ifa zamanı bir çox orijinal keyfiyyətlər üzə çıxarır. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN VOKAL ESERLERİNDE  

HÜSEYİN CAVİD ŞİİRLERİ 

 

Aynur GULİYEVA 

Nahçıvan Devlet Universitesi Doktora Öğrencisi, jamilehasanova@yahoo.com 

 

ÖZET 

20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının en parlak simalarından biri olan ünlü şair ve oyun yazarı Hüseyin Cavid'in 

şiirleri, müziğin ana temalarından biri haline geldi. Huseyin Cavid'in eserlerinin müzik yapıtlarında konu olarak 

kullanılması çok geniş bir konudur ve kapsamlı araştırmalar gerektirir. Bu açıdan Hüseyin Cavid'in şiirinin vokal 

eserlerinde ayrı ayrı incelemek ve bestecilik yaratıcılığındaki rollerini edebiyat ve müzik etkileşimi bağlamında 

araştırmak önemlidir. 

Hüseyin Cavid, Azerbaycan edebiyatında romantizmin kurucularından biriydi ve ulusal romantik şiir ve 

trajedinin temelini attı. Hüseyin Cavid'in çalışmasında, insanlığın sorunları, zamanın büyük sosyo-politik ve 

kültürel önemi yansıtılmaktadır. Hüseyin Cavid'in şiiri ve dramaturjisi Azerbaycan edebiyatı tarihinde üslup, 

yazı ve biçim açısından yeni bir üslup yaratmış ve aynı zamanda ulusal tiyatro kültürünün gelişimini etkilemiş, 

araştırmacılar tarafından "Cavid Tiyatrosu" olarak nitelendirilmiştir. 

Hüseyin Cavid'in lirik şiirleri ve sahne çalışmaları her zaman müzisyenlerin ve bestecilerin dikkatini çekmiştir. 

Huseyn Cavid'in eserleri temelinde bestecilerimiz tarafından vokal eserleri, müzik ve sahne eserleri, 

enstrümantal eserler yaratılmıştır. 

Huseyn Cavid'in şiiriyle ilgili birçok vokal eseri - şarkılar, romanslar, balladlar - Azerbaycan bestecilerinin vokal 

yaratıcılığında ortaya çıktı. Bunlardan bazıları Hüseyin Cavid'in drama eserleri üzerine yazılmış yapıtlardan  

vokal alıntılar  bağımsız olarak şarkıcıların  repertuarına dahil edildi. Bu tür vokal besteleri arasında Fikrat 

Amirov'un draması “Şeyh Senan” tarafından yazılan “Kör Arabın Şarkısı”, Cahangir Cahangirov “Hayyam” - 

“Sevdanın romansı”, ve “Güzel bade” şarkı ve romansları yer alıyor. Hüseyin Cavid'in şiirine başvuran 

bestecilerden Ramiz Mirişli, Shafiga Akhundova, Eldar Mansurov, Sardar Farajov, Elnara Dadaşova ve diğerleri 

şarkılarını ve romanslarını Azerbaycan müzik hazinesine dahil etmişler. 

Anahtar Kelimeler: şiir, müzik, şarkı, romantizm, şarkılar. 

 

HUSSEIN JAVID'S POETRY ON THE VOCAL CREATION OF AZERBAIJANI 

COMPOSERS 

ABSTRACT 

One of the brightest figures of 20th century Azerbaijani literature,the poetry of the famous poet and playwright 

Hussein Javid has become one of the main themes in music.The musical embodiment of Hussein Javid's works is  

very broad subject and requires extensive research.From this point of view, it is important to study the vocal 

works closed with Hussein Javid's poetry separately and to examine their role in compositional creativity in the 

context of the relationship between literature and music. 

Hussein Javid was one of the founders of romance in Azerbaijani literature and laid the foundation of national 

romantic poetry and tragedy. The problems of the humanity, the great socio-political and cultural significance of 

the time are reflected Hussein Javid’s creativity. Hussein Javid's poetry and dramaturgy created a new milestone 

in the history of Azerbaijani literature in terms of style, writing and form, and also influenced the development 

of national theater culture and was characterized by researchers as the "Javid Theater". 

Hussein Javid's lyric poems and stage works have always attracted the attention of musicians and composers. On 

the basis of Huseyn Javid's works there were created vocal works, musical and stage works, instrumental works. 

Many vocal works - songs, romances, ballads - related to Huseyn Javid's poetry have appeared in Azerbaijani 

composer's vocal creativity.Some of these are vocal cuts from Hussein Javid's dramatic music and included to 

the singer's repertoire independently.Such vocal compositions include “The Song of the Blessed Arab” written 
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by Fikrat Amirov's drama “Sheikh Senan”, songs and romances composed by Jahangir Jahangirov on 

“Khayyam” - “Romance of Sevda”, “Orient of Sevda”, “Cup is beautiful” are very popular.The composers who 

appealed to Hussein Javid's poetry as Ramiz Mirishly, Shafiga Akhundova, Eldar Mansurov, Sardar Farajov, 

Elnara Dadashova and others included their songs and romances into the Azerbaijani music treasury. 

Key Words: poetry, music, song, romance, songs. 

 

Giriş 

“Hüseyn Cavid şəxsiyyəti və yaradıcılığı özünün həqiqi bəraətini yalnız Ulu Öndər Heydər 

Əliyev Azərbaycan rəhbərliyinə gəldikdən sonra ala bilmişdir. Xüsusən böyük sənətkarın 

şanlı 100 illik yubileyinin keçirilməsi barədə böyük lider, əvəzsiz mesenat olan Heydər 

Əliyevin imzaladığı Sərəncamla onun ədəbiyyatımıza göstərdiyi yüksək qayğı və diqqət, 

səmimi məhəbbətdən sonra Cavid irsinin gözəlliyi ürəklərə hakim kəsilmiş, sənətin müxtəlif 

sahələrində çalışan istedad və qeyrət sahiblərimiz onun əsərlərinə müntəzəm olaraq müraciət 

etməyi özlərinə vətəndaşlıq borcu saymışlar” [Babaxanlı, 2018: 3].   

1980-ci illərin sonu – 2000-ci illərin əvvəllərindən bəstəkarların Hüseyn Cavid yaradıcılığına 

geniş surətdə müraciəti vüsət almış, şairin yubiley tarixlərinin yeni əsərlərlə qeyd olunması 

ənənəyə çevrilmişdir. Bunu son illərdə Hüseyn Cavid yaradıcılığına artan maraq bir daha 

təsdiq edir.  

Hüseyn Cavidin şeirlərinə yazılmış vokal əsərləri müxtəlif illərdə ayrı-ayrı bəstəkarların 

adından nəşr olunsa da, miqdarına görə az saydadır. Sonuncu nəşr Hüseyn Cavidin ev-muzeyi 

tərəfindən həyata keçirilmişdir. Muzeyin direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülbəniz 

Babaxanlının tərtib etdiyi bu məcmuədə 20-dən artıq bəstəkarın Hüseyn Cavidin sözlərinə 

yazdığı vokal əsərlər, həmçinin, teatr tamaşalarına yazdığı musiqi, eləcə də operalardan 

parçalar daxil edilib. Hüseyn Cavidin poeziyasına əsaslanan musiqi əsərlərinin bir qismini 

əhatə edən bu toplu, demək olar ki, ilk belə məcmuədir.  

Məcmuəyə yazdığı öz sözdə G.Babaxanlı Hüseyn Cavid poeziyasının musiqidə təcəssümünü 

qeyd edərək yazır: “Minillik qədim və zəngin Azərbaycan ədəbiyyatının yetirdiyi böyük 

sənətkarlardan biri də Hüseyn Caviddir. Buna görədir ki, bəstəkarlarımız zaman-zaman bu 

dahi şairin yaradıcılığına müraciət etmiş, Cavid sənətinə layiq musiqi inciləri bəstələmişlər. 

Cavid sözünün axıcılığı, bal şirinliyi, gizli musiqisi, çiçək ətri musiqi xadimlərimizin 

diqqətini özünə çəkmiş, yazıb-yaratmağa ilhamlandırmışdır” [Babaxanlı, 2018: 3].    

Qeyd etmək lazımdır ki, məcmuəyə daxil olan musiqi nömrələri müxtəlif dövrlərə aiddir. 

Bunlardan Fikrət Əmirovun və Cahangir Cahangirovun mahnı və romansları 1950-ci illərdə 

yaranmışdır. Bu dövr Hüseyn Cavidin repressiyadan sonra bəraət aldığı dövr idi. Həmin 

dövrdə Hüseyn Cavidin dram əsərləri səhnəyə qoyulan zaman bəstəkarların həmin tamaşalara 

yazdığı musiqidən xüsusilə vokal nümunələr məşhurlaşmışdır. Məcmuəyə daxil olan digər 

əsərlər artıq bundan sonrakı dövrlərin məhsuludur.  

Məcmuədə toplanmış əsərlərin müəlliflərindən – Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Oqtay 

Kazımi, Ramiz Mirişli, Dadaş Dadaşov, Rəşid Şəfəq, Sərdar Fərəcov, Məmməd Quliyev, 

Cavanşir Quliyev, Yaşar Xəlilov, Eldar Mansurov, Aydın Əzimov, Elnarə Dadaşova, 

Məmməd Cəfərov, Samir Əliyev, Nazim Quliyev və başqalarını qeyd etməliyik.  

Hüseyn Cavidin həm dram əsərləri, həm də ayrı-ayrı lirik şeirləri bəstəkarlarımıza ilham 

vermişdir. Onun “Şeyx Sənan”, “Xəyyam”, “Topal Teymur”, “Səyavuş”, “Ana” 

tamaşalarındakı şeir parçalarına mahnı və romanslar, “Ana” dramı əsasında opera 
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bəstələnmişdir. Cavid lirikasının “Mənim Tanrım”, “Niyə getdin?”, “Çoban türküsü”, “Ellər, 

ay ellər” kimi gözəl örnəkləri əsasında vokal əsərlər yaranmışdır.    

Hüseyn Cavidin sözlərinə yazılmış vokal əsərlərdən danışarkən, onları iki yerə bölə bilərik: 

birincisi, tamaşalara yazılmış musiqidən vokal nümunələrdir – bunların poetik mətni 

bilavasitə dram əsərinin məzmunu ilə bağlı olur; ikincisi, müstəqil şeirlərə yazılmış mahnı və 

romanslardır.  

Birinci qəbildən olan nümunələrdən Fikrət Əmirovun “Şeyx Sənan” tamaşasına yazıldığı 

“Kor ərəbin mahnısı”nı, Cahangir Cahangirovun “Xəyyam” tamaşasına “Sevdanın romansı” 

(Ömər Xəyyamın rübaisi əsasında), “Badə gözəldir!..”, “Sevdanın şərqisi”, “Jalələr” mahnı və 

romanslarını, Oqtay Kazıminin “Şeyx Sənan” tamaşasına “Dərvişin mahnısı”nı, Sərdar 

Fərəcovun “Ana” operasından  “Xuraman-Xuraman” balladasını, Məmməd Məmmədovun 

“Səyavuş” dramına “Güllər açarkən” mahnısını, Yaşar Xəlilovun “İblis” operasından “Haqqa 

doğru iləri”, “Şərqi” xorlarını, Rəşid Şəfəqin “Ana” operasından “Ananın monoloqu”nu, “Ana 

və İsmətin səhnəsi”ni, “İsmətin ariyası”nı, Məmməd Cəfərovun kantatasından “Mənim 

tanrım” xorunu qeyd etmək olar.       

İkinci qəbildən olan nümunələrə aid Ramiz Mirişlinin “Xəyala döndü”, “Bizim dağlar”, 

Nazim Quliyevin “Ellər ay ellər”, “Yavrum adın nədir?”, Oqtay Kazıminin “Çoban türküsü”, 

“Məcnunların Leylası” mahnılarını, Aydın Əzimovun “Düşünün!”, “Hər şey sənindir” 

(bariton və fortepiano üçün), “Bir dağ türküsü” (soprano və fortepiano üçün) romanslarını, 

Eldar Mansurovun “Niyə getdir”, Elnarə Dadaşovanın “Mənim tanrım”, “İlk bahar”, “Şərq 

qadını” mahnılarını, Dadaş Dadaşovun “Dəniz” mahnılarını, Məmməd Quliyevin “Şeyx 

Sənan”, “Hər yer səfalı” balladalarını, Yaşar Xəlilovun “Bizim ellər” mahnısını, 

“Göyərçinim” xorunu, Samir Əliyevin “Прощай” (“Əlvida”), “Мой бог” (“Mənim tanrım”) 

romanslarını göstərə bilərik.  

Göründüyü kimi, Hüseyn Cavidin sözlərinə yazılmış vokal əsərləri janr xüsusiyyətlərinə 

fərqlənir. Bura mahnı, romans, ballada, xor əsərləri, teatr tamaşalarına yazılmış musiqi, 

operalardan ariyalar və digər parçalar aiddir. Bu cür müxtəliflik Hüseyn Cavid poeziyasının 

mövzu və məzmun müxtəlifliyindən irəli gəlir.  

Lakin burada diqqətəlayiq bir cəhəti qeyd etməliyik ki, eyni əsərə ayrı-ayrı bəstəkarlar 

tərəfindən müraciət olunması və müxtəlif janrlı əsərlərin yaradılması ilə bağlıdır. Məsələn, 

“Mənim tanrım” şeirinə yazılmış mahnı (E.Dadaşova), romans (S.Əliyev), xor (M.Cəfərov) 

bu qəbildəndir. Hüseyn Cavidin əsərləri müxtəlif teatrların səhnəsində tamaşaya qoyulan 

zaman ayrı-ayrı bəstəkarların yaratdığı fərqli musiqi müşayiəti də qeyd olunmalıdır (məsələn, 

“Şeyx Sənan” tamaşasına müxtəlif illərdə ayrı-ayrı teatrlarda bir neçə bəstəkarlar musiqi 

yaratmışlar). 

Hüseyn Cavidin əsərlərinə yazılmış vokal musiqinin tədqiqində əsas məsələlərdən biri kimi 

sözlə musiqinin əlaqəsinin öyrənilməsi önə çıxır.   

Əlbəttə ki, vokal əsərlərin poetik əsasını təşkil edən Hüseyn Cavid poeziyasının özəllikləri 

xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu istiqamətdə ədəbiyyatşünas-alimlərin tədqiqatlarına əsaslanaraq, 

bir sıra cəhətləri vurğulaya bilərik.  

Burada biz Yaşar Qarayevin Cavid yaradıcılığına həsr etdiyi məqalədən bir sitat gətirmək 

istərdik. “Hüseyn Cavid  böyük dramaturq olmazdan öncə böyük şair, böyük lirik olmuş və 

lirik-fəlsəfi yaradıcılığını bütün ömrü boyu davam etdirmişdir. Onun şeirlərini oxuduqca sanki 

başlanğıcda sakit axan, qıjıldayan, daşlardan töküldükcə isə etirazlı bir nərə çəkən dağ 

çeşməsinin, dağ çayının səsini eşidirsən. Elə buna görədir ki, H.Cavidin şeir dili səmimi, saf 
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insan duyğularının tərənnümündə nə qədər həzin, kövrək, lirikdirsə, insanlara zülm və 

müsibət gətirən şər qüvvələrə, heyvani instinktlərə tabe olub öz həmcinslərini zülmət və 

cəhalətdə saxlayan riyakarlara qarşı mübarizədə o qədər kəskin, amansız, qəti və hayqırtılıdır. 

Bu baxımdan H.Cavidin poeziyasında romantika ilə realizmin heyrətamiz bir vəhdətini 

görürük. Şair xeyirin təntənəsinə nə qədər işıqlı romantik xəyallar bəsləyirsə, şərin məhvi 

üçün də o qədər səbirsiz, acıqlı tədbirlər irəli sürür” [Cavid, 2005: 7-8]. Fikrimizcə, bu ədəbi 

fikirdə Hüseyn Cavid yaradıcılığının əsas səciyyəsi çox gözəl ifadə edilmişdir. Bu cəhətlər 

onun poeziyasına əsaslanan musiqi əsərlərində də təzahür edir.  

“Cavid və musiqi…..Bu problemin həllində müxtəlif yanaşma tərzləri mümkündür. İlk 

növbədə qeyd olunmalıdır ki, Cavid şeriyyəti bədii ifadə üsullarının zənginliyi, ahəngi və 

axıcılığı baxımından son dərəcə musiqilidir” [Süleynova, 2005: 8]. 

Cavidin mövzu dairəsi çox geniş olmuşdur. Cavid öz poeziyasında böyük bir lirikdir. Bu 

cəhət onun sözlərinə yazılmış vokal əsərlərdə də öz əksini tapır. Əlbəttə ki, bütün adları 

çəkilən vokal əsərlərin təhlili əsasında bununla bağlı müəyyən fikirlərimizi qeyd edə bilərik.  

Hüseyn Cavidin sözlərinə yazılmış mahnılarda poetik mətnin quruluşundan irəli gələn musiqi 

ifadə vasitələri lirik obrazın açılmasına yönəlir.   

Nümunə üçün “Mənim tanrım” şeirinə bəstələnmiş vokal əsərlərə müraciət edək.  

Akademik Yaşar Qarayevin qeyd etdiyi kimi, “...bəşəriyyətin xilas yolunu qadına 

məhəbbətdə, qadın gözəlliyində, qadın sevgisində görən şair üçün “Bənim tanrım” şeiri 

proqram səciyyəsi daşıyır... Qoşma janrında yazılmış bu şeirdə Hüseyn Cavid Füzuli poetik 

məktəbinin birbaşa varisi kimi çıxış edir” [Süleynova, 2005: 8]. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, həmin şeirə əsaslanan E.Dadaşovanın mahnısı, S.Əliyevin 

romansı, M.Cəfərovun xorunda söz və musiqinin vəhdəti maraqlı cəhətlərə malikdir.  

“Mənim tanrım” şeirinin birinci bəndinin məzmunu belədir: 

Hər qulun cihanda bir pənahı var, 

Hər əhli-halın bir qibləgahı var, 

Hər kəsin bir eşqi, bir ilahı var, 

Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir. 

Şeirin quruluşunda hər bənd 11 hecalı dörd misradan ibarət olub, üç misra misra eyni 

qafiyələnir, dördüncü misra “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir” digər bəndlərdə də təkrar 

olunur. Bu quruluş E.Dadaşovanın “Mənim tanrım” mahnısında dəqiq bölgülü cümlələrlə 

təmsil olunur. Yalnız sonuncu misranın iki dəfə təkrarlanması ilə bəstəkar misranın mənasını 

qabartmağa nail olur, bu iki qoşa misranın oxunması mahnının quruluşunda nəqərat 

əhəmiyyəti daşıyır. Mahnıda şeirin üç bəndindən istifadə olunmuşdur: birinci və üçüncü 

bəndlərin musiqi materialı eyni, ikinci bənd təzadlıdır. Bununla bəstəkar mahnıda üç hissəli 

forma quruluşuna nail olmuşdur. Rast məqamına əsaslanan mahnının melodiyası birinci 

bənddə mayədən, ikinci bənddə zil-mayədən qurulur ki, bununla həm mahnının bölmələri 

arasında təzadlıq, həm  melodik inkişanfın kulminasiyası özünü göstərir. Üçüncü bənd 

yenidın mayə ətrafında qurularaq, musiqiyə reprizlik aşılayır.  

S.Əliyevin “Бог мой” romansı şeirin rus dilinə tərcüməsinə əsaslanır (tərcümə 

S.İsmayılovanındır). Romansın melodiyası reçitativ xarakterlidir. Melodiyanın ağır tempdə 

hərəkəti poetik mətnin təfsirinə qəmli əhval-ruhiyyə aşılayır. Melodiyanın dəyişkən ölçüdə 
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(2/4, 6/4) rəvan hərəkətli ritmik qruplaşmada, ostinat müşayiət fonunda verilməsi musiqiyə 

fəlsəfi xarakter gətirir. Melodiyanın eyni cümlələrlə təkrarlanması müşayiətin tədricən 

dolğunlaşması fonunda təcəssüm olunur. Melodik kulminasiya ikinci bənddə özünü göstərir. 

Üçüncü bölmədə isə melodik inkişaf davam etdirilərək, tənricən sönməyə doğru gedir.  

M.Cəfərovun “Mənim tanrım” xoru həyəcanlı, dramatik xarakterlidir. Xorda şeirin bir 

bəndindən istifadə olunmuşdur. Musiqi materialının inkişafı dinamik yüksəlişlə verilir. Xor 

partiyasının səslənməsi p-dan başlayaraq, fff-ya qədər ucalır. Musiqi materialının quruluşu da 

bu dinamik yüksəlişə təkan verir, hər misra bir musiqi cümləsinə oxunaraq,  musiqi 

inkişafının yeni pilləyə yüksəlişini təmin edir. Melodiya ilə bərabər, instrumental müşayiətin 

mürəkkəbləşməsi inkişaf prosesində mühüm rol oynayır.         

Bəstəkarların Hüseyn Cavidin sözlərinə yaratdığı vokal əsərlərdə onlardan hər birinin öz fərdi 

dəsti-xətti özünü büruzə verir. Bu əsərlərdə – janrından və həcmindən asılı olmayaraq, 

məzmunun dərindən işlənilməsi və kompozisiya quruluşu ilə üzvi bağlılıq, musiqi dilinin milli 

cizgilərinin qabarıq təzahürünü qeyd edə bilərik.  

Nəzərdən keçirdiyimiz vokal əsərlərin mövzu və məzmununa görə təsnifatı və onların janr 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi, musiqi və sözün vəhdəti, kompozisiya quruluşu, məqam əsası, 

melodika, forma, metroritmik xüsusiyyətləri baxımından təhlili səciyyəvi cəhətlərin üzə 

çıxarılmasına imkan verir.   

Bəstəkar yaradıcılığında üzə çıxan vokal musiqinin xarakterik xüsusiyyətləri vokal musiqi 

janrlarının inkişafında mühüm rol oynamışdır. Vokal musiqi əsərlərinin milli musiqi 

ənənələrinin dərin qatları ilə bağlılığı və musiqi dilinin milli xüsusiyyətləri qabarıq şəkildə 

özünü büruzə verir.  

Hüseyn Cavidin sözlərinə yazılmış vokal əsərləri musiqi quruluşuna, faktura xüsusiyyətlərinə 

görə fərqlənsələr də, onlarda milli məqam əsası qabarıq olub, melodiyanın məzmununu, 

intonasiya özəyini üzə çıxarır. Müasir harmonik ifadə vasitələrindən istifadə edərək, 

bəstəkarların milli üslub xüsusiyyətlərini özünəməxsus şəkildə nümayiş etdirirlər.  

Əsərlərin musiqi dilində melodik və harmonik quruluşun bir vəhdəti özünü büruzə verir ki, 

bunun da əsasını məqam xüsusiyyətləri ilə bağlılıq təşkil edir. Bütün bunlar üzvi şəkildə 

bəstəkarların milli musiqi üslubunun təzahürü kimi diqqəti cəlb edir.  

Beləliklə, Hüseyn Cavidin poeziyasını təcəssüm etdirən vokal əsərlərin araşdırılması şairin 

özünəməxsus şeir dilinin və üslub xüsusiyyətlərinin açıqlanması ilə bağlı olub, lirik obrazın 

səciyyələndirilməsində şeirlə musiqinin əlaqəsini nümayiş etdirir.  
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ÜZEYİR HACIBEYLİ'NİN “KARI VE KOCA” OPERETİNDE HALK MÜZİĞİ 

KULLANIM SORUNLARI 

 

Aynur HUSEYNOVA 

Doç. Dr. Bakü Koreografi Akademisi, haziran74@mail.ru 

 

ÖZET 

1. Müzikal folklor örnekleri açısından zengin olan Azerbaycan bestecilerinin (opera, operet, bale) müzikal sahne 

çalışmaları ulusal kimliklerini korumuştur. 

2. Azerbaycanlı bestecilerin müzikal sahne besteleri, halk müzik örneklerine dayalı olarak kendi bireysel stil 

özelliklerini kazanmıştır. 

3. Bu makalede bestecinin müziği ve türküleri, halk oyunları, ashug melodileri ve sınıflandırmalarını 

karşılaştıran bazı özellikler incelenmektedir: a) tür eşleştirme, görüntü benzeşimi; b) bestecilerin alıntılarının 

veya halk müziğinin çeşitli unsurlarının kullanımı; c) halk müziği örneklerine dayalı yeni beste şarkılarının 

oluşturulması; d) bestecilerin şarkılarında folklor müzik örneklerinde bayat, goshma gibi halk şiirlerinin 

kullanımı. 

4. Halk müziğinin örneklerine dayanan bestecinin müziğinde, mugam tonlamasının temeli, yapısal özellikleri 

kendini bir arada gösterir. 

5. Azerbaycan müzik folklorunun örneklerinin müzik sahnesi kompozisyonlarında kullanılması, profesyonel 

besteci müziğinin halk tarafından yaygın olarak algılanmasını kolaylaştırır. 

Anahtar Kelimeler: operet, müzikal komedi, besteci, libretto, halk müziği, muğam, aşug müziği. 

 

PROBLEMS OF USE OF FOLK MUSIC IN THE U. HAJIBEYLI'S OPERETTA 

“HUSBAND AND WIFE” 

ABSTRACT 

1.The musical stage works of Azerbaijani composers (opera, operetta, ballet) being rich in musical folklore 

samples, have preserved their national identity. 

2. The musical stage compositions of Azerbaijani composers have acquired their own individual style 

characteristics based on folk musical samples. 

3. This article examines some features comparing composer's music and folk songs, folk dances, ashug melodies, 

and classifications: a) genre matching, image affinity; b) the use of quotations or various elements of folk music 

by composers; c) the creation of new compositional songs based on folk music samples; d) the use of folk 

poems, such as bayat, goshma in folklore musical samples in the songs of composers. 

4. In the composer's music, which is based on examples of folk music, the basis of the mugham-intonation, its 

structural features, show itself in unison. 

5. The use of examples of Azerbaijani musical folklore in the music scene compositions makes it easy for 

professional composer music to be widely perceived by the general public. 

Key Words: operetta, musical comedy, composer, libretto, folk music, mugham, ashug music. 

 

Giriş 

Azerbaycanlı büyük besteci Ü.Hacıbeyli hayatı boyunca üç operetta yazmıştır. Bunlardan ilki 

1909 yılında yapılan ve aynı zamanda sahnelenen "Koca ve karı" olarak adlandırılır. 
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Daha sonra, 1910'da besteci ikinci operetini "O olmasın, bu olsun" yazdı ve çalışma başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Bestecinin üçüncü opereti 1913 yılında sahnelenen "Arşin mal alan" olarak adlandırılıyor. Bu 

çalışmanın daha sonra dünya çapında şöhret kazandığını ve çekimlerinin de yapıldığını 

belirtmek gerekir. 

"Koca ve karı" operetinin notlarının kaybının bir sonucu olarak, bu çalışma pek ün kazanmadı 

ve anılardan kayboldu. 

Aynı zamanda, operetin 100. yıldönümü ile ilgili olarak, 2009 yılında Azerbaycan Devlet 

Müzik Komedi Tiyatrosu, Hacıbeyli Evi Müzesi direktörü, Onur Sanatçısı, besteci S. 

Faracov'un görevlendirdiği "Koca ve karı" adlı eseri sahnelemeye karar verdi. Yetenekli 

müzisyen, müzede bulunan çalışmalara göre klavir, koro partilerini ve partisyonu restore eder. 

2012 yılında S. Faracov'un yönetmenliği ve editörlüğü altındaki 3 perdelik operet "Koca ve 

karı" nın tanıtımında bu basılı eserle bağlantılı olarak yapılan çalışmaları şöyle belirtiyor:  

"1. Operetteki karakterlerin ses dağılımı yapıldı.  

2. Gerçek tonalite ses dağılımına göre belirlenmiştir. 

3. Klavir yeniden yazıldı. 

4. Müzik parçaları genişletildi, korolar 4 (karışık) ve 2 (erkek koro) sesinden oluşuyordu. 

5. Libretto üzerinde revizyonlar yapıldı. 

6. Hattatlar tarafından klavirde yapılan hatalar (makam, tonlanma, uyum hataları) giderildi. 

7. Eserin tarzına uymayan bazı parçalar kısaltılmıştır. 

8. Önceki klavirde olmayan bir dizi parça tanımlanmış ve çalışmaya dahil edilmiştir. 

9. Yeni bir klavir temelinde yeni bir partisyon yazılmıştır.” 

Müzikal Komedi Tiyatrosu yönetmeni A.Lalayev, baş yönetmen Y.Akbarov, halk sanatçıları 

Ilham Namig Kamal, A.Bashirkızı, Yaşar Nuri, A.Guliyev, F.Mahmudova, 100 yıl sonra 

restore edilen bu eserin canlanmasına büyük katkıda bulundu. 

Listelediğimiz sanatçıların önerisinde "meykhana"dan "Düğün Meclisi" çalışmasına da 

eklendiğine dikkat edilmelidir. 

Büyük bestecilerimiz, Azerbaycan profesyonel müziğinin ilk yaratıcısı ve kurucusu 

Ü.Hacıbeyli, müzikal sahne kompozisyonu “Koca ve karı” dan önce yazdığı operalarda Azeri 

halk müziğinden kullanarak, "Koca ve karı" çalışmasında da Azeri türküleri, sınıflamaları, 

dansları, muğamlar, ayrıca türk (Katip), rus (Yabloçka), gürcü (Suliko), lezgi (Lezgihangi) 

türkü ve dans örneklerinden kullanmıştır. Bu, bestecinin sadece Azerbaycan müzik kültürüyle 

değil, aynı zamanda dünyadaki diğer ulusların kültürüyle de ilgilendiğini kanıtlıyor. Bu, 

çokkültürlülüğün hala geçen yüzyılın ilk yıllarından beri Ü.Hacıbeyli'nin yaratıcılığına 

yansıdığını kanıtlıyor. Klavir'de 9 numaralı müzik parçasına "Türk şarkısı - katip" denir. Ü. 

Hacıbeyli, eski bir Türk şarkısı olarak kabul edilen bu müzik örneğinde kelimeleri ve 

melodiyi korudu. 

Şarkı "Allegro-moderato" temposunda, "la minör" tonda çalınır ve 2/4 zaman boyutundadır. 

Şarkının karakteri marşı andırıyor. Şarkı bir girişle başlar ve bu eşlik – girişte, şarkının V-VIII 

zamanlarında bir melodi parçası olarak çalınır. Şarkının melodisinin I-V zamanları (reprise ile 
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birlikte) soru cümlesine ve V-IX zamanları ise – yanıt cümlesine benzer. Basit ve hatırlanması 

kolay olan melodi, dinleyiciler tarafından kolayca anlaşılır ve neşeli bir ruh hali yaratır. 

Bu şarkının melodisine dikkat edelim: 

Ü.Hacıbeyli, bu melodiden önce 8 zamandan oluşan bir giriş yazdı. 

Bu girişten sonra, şarkının reprise ile birlikte, ilk olarak soru cümlesi (5 zaman) ve ardından 

ikinci olarak yanıt cümlesi (5 zaman) eşlik edecektir.  

Bu soru-cevap cümlesinden sonra, 4-zamanlı giriş bir varyasyon şeklinde duyulur ve 5 

zamanlı şarkının ikinci cevap cümlesi reprise ile birlikte tekrarlanır. 

Operetta'nın 10 numaralı müzikal örneğine "Yabloçka" (eski bir Rus halk şarkısı) denir. 12 

zamandan, do minör tonda seslenen, 2/4 zaman ölçüsünde olan bu şarkı operette rusça'da bir 

dans eşliğinde çalınır. Besteci, bu müzikal örnekte aynı adı taşıyan Rus halk şarkısının 

melodisini kullandı. Şarkı minör tonda çalınmasına rağmen, "Allegro moderato" temposu ona 

neşeli bir karakter kazandırır. 

Klavirde "Yabloçka" şarkısının melodisi ve piyano eşliğinin de o zamanın basılı nota 

çalışmalarından alındığı belirtilmelidir. 

"Yabloçka"nın şarkı melodisine ve eşlikle beraber notaya bir göz atalım. 

Rus halk şarkısı "Yabloçka" melodisinin notası: 

Bir piyano eşliğinde Rus halk şarkısı “Yabloçka” melodisi: 

Her iki notadan da, Ü.Hacıbeyli'nin ünlü Rus halk şarkısı "Yabloçka" da herhangi bir 

değişiklik yapmadığı ve orijinalinde olduğu gibi kullandığı görülüyor. 

Diğer milletlerin temsilçisi olan Gürcüler libretto'nun bir diğer konuğu. Bunların arasında eski 

Gürcü halk müziğine ait "Suliko" şarkısı var. Gürcü konuklar bu şarkıyı Gürcüce söylüyor. 

Bu bakış açısından, Ü.Hacıbeyli bu müzik örneğinin notalarını o dönemde basılmış olan 

koleksiyondan herhangi bir değişiklik yapmadan aldı ve operette kullandı. 

Operetin ikinci sayısına "Mercan bey'in birinci şarkısı" denir. Besteci Azerbaycan halk müziği 

"Nazr eylemishem" melodisini bu müzik örneği için kullandı. 

Yukarıda adı geçen Azerbaycan halk şarkısı "Nəzr eyləmişəm" dan bir parçaya dikkat edelim: 

Görülebileceği gibi, her iki müzik örneğinin zaman ölçüləri ve tonları aynı olsa da, tempoları 

farklıdır. Yani, halk şarkısı "Andante", "Mercan bey'in birinci şarkısı" "Allegretto" 

temposunda çalınır. Ancak, her iki örneğin ses tonları aynı olduğundan, Ü.Hacıbeyli'nin eski 

Azerbaycan halk şarkısı “Nəzr eyləmişəm” melodisini “Koca ve karı” operetinde "Mercan 

bey'in birinci şarkısı" için kullandığını söyleyebiliriz. Bu halk şarkısı hala "Şur Klasifikasyon" 

adı altında şarkıcılar tarafından ya "Şur" mugam şarkısı ya da ayrı olarak "Şur Klasifikasyon" 

olarak seslendirilmektedir. 

"Koca ve karı" operetinin 5. numarasına "Gülperi ve Minnet hanımın düeti" denir. 

Ü.Hacıbeyli bu düette Azerbaycan halk şarkısı "Sona hanım" melodisini kullandı. 

Üç bölümlü bir yapıya sahip olan düetin birinci ve üçüncü bölümleri için, yani Gülperi'nin 

performansı için, besteci Azerbaycan halk şarkısı "Sona hanım"'ın melodisini kullandı, ancak 

orta bölüm için, yani Minnet hanım'ın performansı için türkü şarkısının etkisi altında yazılan 

orijinal şarkıyı kullandı. Yapısı (ABA) olarak tanımlanabilir. 
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"Sona hanım" ve "Gülperi ve Minnet hanımın düeti"nin notalarını karşılaştıralım. 

Azerbaycan halk şarkısı “Sona hanım”ın notası: 

Her iki notadan da söylenebilir ki Gulperi'nin performansı "re majör" ve "Sona hanım" halk 

şarkısı "la majör" tonda seslenir. Bu örneklerin temposu "Allegro non troppo", zaman 

boyutları (6/8)-dir. Ancak, bir halk şarkısı olarak "Sona hanım" erkek bir hanende (şarkıcı) 

tarafından performans yapılsa da, operette bu müzik örneği bir kadın tarafından yapılır. 

Her iki müzik örneği de çalındığında, melodilerinin tonlarının açıkça aynı olduğu 

belirtilmelidir. Başka bir deyişle, Ü.Hacibeyli, “Sona hanım” Azerbaycan halk şarkısının 

melodisini Gülperi için kullandı. 

6. Operetta'ya "Keble Gubad'ın ilk şarkısı" denir. Besteci bu müzikal örnekte Azerbaycan halk 

şarkısı “Neylərsən” melodisini kullandı. 

Notalarını karşılaştıralım: 

Notalardan da görülebileceği gibi, her iki nota örneği de 6/8 zaman boyutuna, "re majör" 

tonalitesine ve aynı tempoya sahiptir. Ancak, "Neylərsən" şarkısının ilk cümlesi 4, "Keble 

Gubad'ın ilk şarkısı" nın ilk cümlesi 6 zamandan oluşur. Bu fark, melodinin beşinci ve altıncı 

zamanlarının üçüncü ve dördüncü zamanların tekrarı olmasıdır. 

Bu nota cümlelerinin kelimelerini karşılaştıralım: 

“Neylərsən” (Azerbaycan halk şarkısı): 

Qaşın qara, gözün qara, sürməni neylərsən? 

"Keble Gubad'ın ilk şarkısı"nın kelimeleri: 

Xanım, xanım dərdin alım, 

Vəsməni neylərsən? 

Bəs məni neylərsən? 

Bu iki müzik örneğinin kelimelerinin karşılaştırılması, benzer içeriklere sahip olduklarını 

göstermektedir. 

7 numaralı operet'in müzikal örneğine "Şefi'nin şarkısı" denir. Besteci, bu müzik örneğinde 

Azerbaycan halk şarkısı “Araz üstə, düz üstə”in tonlamalarını kullanmıştır. Her iki müzik 

örneğinin notalarını karşılaştıralım. 

Azerbaycan halk şarkısı “Araz üstə, düz üstə”in notası: 

"Şefi'nin şarkısı" notasından: 

Notalardan da görülebileceği gibi, her iki örnek aynı tonalitede (re majör) seslenir ve aynı 

tempoya sahiptir. "Araz üste, düz üste" türkü 3/8 ve "Şefi'nin şarkısı" 6/8 zaman boyutlarında 

olmasına rağmen, her iki müzik örneği de tonlamada benzerdir. 

12 numaralı operet'e “Hizmetkarların Korosu” denir. Bu müzikal örnek, “tenor” ve “bas-

bariton” seslerinden oluşan bir koro tarafından icra edilir. 

Burada ana melodi bir grup tenor tarafından söylenir ve bas-bariton grubu ona ostinatoda 

ikinci bir ses olarak eşlik eder. Besteci Ü.Hacıbeyli, bu koro müzikal örneği için “Segah” 

muğamında “Şikəsteyi fars” bölümünde yer alan “Uca dağlar başında” Azerbaycan halk 

şarkısını kullandı. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

44 

Her iki müzik örneğinin notalarını karşılaştıralım: 

“Uca Dağlar” (Azerbaycan halk şarkısı) 

“Hizmetkarların Korosu” 

Her iki müzik örneğinin tonalitesi "re minör", 6/8 zaman boyutunda, Segah mugam'ın 

"Şikesteyi fars" bölümünde gerçekleştirilir ve kelimelerin farklı olduğu açıktır. 

16 numaralı operet " Konukların ikinci korosu" olarak adlandırılmaktadır. Bu müzik örneği 

dört sesli bir koro kolektifi tarafından icra edilir ve besteci "Evləri var xana-xana" eski 

Azerbaycan halk şarkısını kullanır. 

"Evləri var xana-xana" ve "Konukların ikinci korosu" gibi müzik örneklerinin notalarını 

karşılaştıralım: 

“Evləri var xana-xana” Azerbaycan halk şarkısı 

Her iki notanın karşılaştırılması, Ü.Hacıbeyli'nin "Konukların ikinci korosu" nun ana 

melodisinin Azerbaycan halk şarkısı "Evləri var xana-xana" nın melodisinin tekrarı olduğunu 

göstermektedir. 

Ancak, halk şarkısı tek sesli bir solo performans için tasarlandıysa, Ü.Hacıbeyli, bahsettiğimiz 

türkülerden operetta'nın "Konukların ikinci korosu" adlı müzikal örneğinin dört sesli koro 

kolektifinin tamamı için çalıştı. Buradaki fark, onların yalnız farklı tonlarda oynanmalarıdır. 

Ü.Hacıbeyli’nin opereti "Koca ve karı" da kullanılan Azerbaycan halk müziği örneklerinin 

tablosunu şu şekilde göstermek mümkündür: 

№ Müzik örneğinin numarası Müzik örneğinin adı Kullanılan halk müziği (şarkılar) 

1. №2 Mercan bey'in birinci şarkısı Nəzr eyləmişəm 

2. №5 Gülperi ve Minnet hanımın düeti Sona xanım çıx eyvana 

3. №6 Keble Gubad'ın ilk şarkısı Vəsməni neylərsən? 

4. №7 Şefi'nin şarkısı Araz üstə, düz üstə 

5. №12 Hizmetkarların Korosu Uca dağlar başında 

6. №16 Konukların ikinci korosu Evlər var, xana-xana 

Tablodan da görülebileceği gibi, “Koca ve Karı” operetinde besteci altı Azerbaycan halk 

müziği örneğini kullanmıştır. Bu halk müziği örneklerinin tümü operetin karakterlerine uygun 

geldiğinden, Ü.Hacıbeyli bu folklor örneklerini kullanmaya karar verdi. 

Sözü edilen Azerbaycan halk müziği örnekleriyle birlikte, Türk halk şarkısı - "Katip", Rus 

halk şarkısı "Yabloçka" ve Gürcü halk şarkısı "Suliko" gibi müzik örneklerini ustaca kullandı. 

Bu üç türküler ait oldukları insanların dilinde söylenir.  
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BESTECİ FİRANGİZ AHMEDOVA'NIN ODA MÜZİĞİ 

 

Aynur İSGENDERLİ 

Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, aynurka20@mail.ru 

 

ÖZET 

XX yüzyıl Azerbaycan müzik kültürü eşsiz sanatsal etkinliklerle zengindir. O zamanlar, zamanın önde gelen 

bestecileriyle birlikte, yeni bir müzik kültürü seviyesine dahil olan güzel sanatçılar da vardı. Bunların arasında 

SSCB Halk Sanatçısı Firangiz Ahmedova yer alıyor. Sanatçının kapsamlı yaratıçılığını hem opera, hem de oda 

müziğini birleştiriyor. F.Ahmedova lirik-dramatik soprano sesi, müzikal yeteneği, sanatsal yeteneği ve sanatçılar 

üzerinde olan etkisi ile seçilir ve kendine özgü tarzının özelliklerini tanımlama yeteneği ile ayırt edilir. Bu 

fenomenin doğasını anlamak için, vokalistin oluşum kalıplarını ve sanatsal yöntemi anlamak gerekir. 

F. Ahmedova'nın bir  birey ve şancı olarak olgunlaşmasında o dönem yaşayan  eğitimciler ve müzisyenler 

önemli bir rol oynamışlar.  

İlk müzik eğitimini Margarita Kolotova sınıfındaki Bakü Müzik Okulu'nda almıştır. Yetenekli bir opera 

sanatçısı, eğitimci ve metodolog olarak bilinen M.Kolotova, genç müzisyeni gerçek bir profesyonel vokalist 

olarak şekillendirmede olağanüstü bir rol oynadı. Doğal olarak, böyle bir öğretmenin sınıfında, Bakü Müzik 

Okulu'nda ve daha sonra Konservatuarda öğrenim gören F.Ahmedova kendini geliştirerek mükemmeliyyete 

doğru adımlıyordu.  

  F.Akhmedovanın gelişiminde oda müziği derslerine  katılan ve eşlik eden piyanist ve konsertmeyster  Vladimir 

Kozlov`un rolü büyüktür.  Tabii ki, vokalistlerin yaratıçılığında çoğu performanslar oda müziği  ile ilgilidir ve 

F.Ahmedova bir istisna değildir. 

Kariyerinin ilk aşamalarındaki bir başka önemli olay F.Ahmadova'yı oda müziği sanatçısı olarak nitelendiriyor. 

Böylece, SSCB Halk Sanatçısı Niyazi'nin "Arzum" romansının  ilk yorumcusu olarak tarihe geçti. Son yıllarda 

Azerbaycan halk şarkıları ve bestecilerinin oda müziği eserleri F.Ahmedova repertuarında önemli bir yer 

kaplıyor.  Bunlardan; U. Hacibeyli tarafından “Sensiz”, A. Abbasov tarafından “Hayran kaldım”, S. Rustamov 

tarafından “Bahar”, “Hardasan”, “Sabah Şarkısı”, F.Amirov tarafından “Azerbaycan Elleri”, T.Guliyev  "Bahar 

mahnısı", "Sevinç Mahnısı", "Aça-aça güllerim", G. Salahov "Könül verdim", “Birdenesen” halk şarkısı "Gurban 

adına" ve diğerleri yer alıyor. 

Opera sanatçısı olarak büyük ün kazanmış olan Ahmedova, her zaman ilginç kamera programları, konserler, 

televizyon ve radyo programları ile sahne almıştır. Yüksek performanslı bir kültüre sahip olan şarkıcı, sesinin saf 

tını, ince işlenmiş süslemeleri ile ve yüksek notaları ustalıkla seslendirmesi ile seçilmekteydi.  Klasik vokal 

okulunun prensipleri üzerine eğitim alan F.Ahmedova, Azerbaycan halk şarkıları ve bestecilerinin ulusal 

melodilerinde olan halk yaratıcılığına özgün süslemeler, nüanslar ve motifleri  başarı ile  izleyicilere 

aktarmaktadır. 

Böylece, SSCB Halk Sanatçısı F.Ahmedova ulusal oda müziği yorumculuğunda silinmez bir iz bırakarak önemli 

bir rol oynamıştır. 

Anahtar Kelimeler: vokal, oda müziği, üslup, repertuar, yorumlama. 

 

CHAMBER CREATIVITY OF FİRANGİZ AKHMEDOVA 

ABSTRACT 

Azerbaijani musical culture of the 20th century is rich in unique artistic events. At that time, along with 

outstanding composers of that time, there were also great performers who were involved in a new level of 

musical culture. Among them was People's Artist of the USSR Firangiz Ahmedova. The artist's extensive work 

combines opera and chamber music.  The voice of F. Akhmedova, with a beautiful lyrical and dramatic soprano, 

is distinguished by her musical talent, artistic abilities and ability to have a great influence on the performers and 

define the features of her personal style.  To understand the nature of this phenomenon, you must understand the 
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regularities of the formation of the vocalist and artistic method. 

Teachers and musicians play an important role in the history of F. Akhmedova as a singer. It is they and the 

innate talent of the artist who define an individual singing complex. 

She received her first musical education at the Baku Music School in the class of Margarita Kolotova. M. 

Kolotova, known as a talented opera singer, teacher and methodologist, played an exceptional role in the 

formation of the young musician as a true professional vocalist. Naturally, in the class of such teacher F. 

Ahmedova, who studied at the Baku Music School and then at the Conservatory, is formed as an ideal vocalist. 

It is worth mentioning Vladimir Kozlov, a wonderful pianist and concertmaster, who closely follows chamber 

music lessons in the formation of F. Akhmedova as a wonderful musician. Of course, most of the vocalists' lives 

are connected with chamber music, and F. Akhmedova is no exception. 

Another important event in the early stages of his career characterizes F. Ahmadov as a chamber musician. Thus, 

she is the first performer of the romans "Arzum" by the outstanding composer, People's Artist of the USSR 

Niyazi.   In recent years, chamber music and folk songs of Azerbaijani composers have played an important role 

in F. Ahmadova's repertoire. Among them, (“Without you”, "Sensiz") by U. Hajibeyli, "Hayran Olmusham" 

(“I`am surprised”) by A. Abbasov, "By Spring" ( “Bahar olsun”) by S. Rustamov, "Hardasan", "Morning Song", 

"The Azerbaijani Land"(“Azebraycan elleri”) by F. Amirov, Guliyev's "Song of Spring", "Song of Joy", 

Flowers", (“Bahar Nəğməsi”, Sevinc Nəğməsi”, “Aça-aça güllerim”), works by G.Salakhov "I Give My Heart", 

"One of them",  (“Könül verdim”, “Birdenesen”), folk song  “Kurban adına" and others. 

Akhmedova, well known as an opera singer, has always performed with an interesting chamber music program, 

concerts, TV and radio programs. The singer, who has a high performing culture, was notable for the pure timbre 

of her voice, perfect performance of nuances and strokes.  Based on the principles of classical vocal school, 

F.Ahmedova also skillfully conveyed national melodies, intonations and melodies of Azerbaijani folk songs and 

composers to listeners. 

Thus, the People's Artist of the USSR F. Ahmedova gave the listeners national tunes, intonations and melodies 

of Azerbaijani folk songs and composers. Ahmedova played an important role in the folk chamber performing 

culture, leaving an indelible mark. 

Key Words: vocal, chamber singer, style, repertoire, interpretation. 

 

Giriş 

XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti unikal bədii hadisələrlə zəngindir. Bu zaman dövrün 

görkəmli bəstəkarlarla yanaşı, böyük ifaçılar da fəaliyyət göstərir, musiqi mədəniyyətinin yeni 

bir səviyyə ucalmasında yaxından iştirak edirdi. Onların arasında SSRİ xalq artisti Firəngiz 

Əhmədova özünəməxsus yer tutur.  İllər ərzində geniş və çoxşaxəli fəaliyyət göstərən 

vokalçının  həyat və yaradıcılığına  bir sıra məqalələr həsr olunub. Bundan əlavə, 2018-ci ildə 

K.Abiyevanın “Səs” adlı kiçik kitabı işiq üzü görür [Abıyeva, 2018: 3]. Bu çap 

materiallarında F.Əhmədovanın yaradıcılığı, geniş oxucu kütləsi nəzərə alınaraq, ümumi 

şəkildə işiqlandırılır. Beləliklə, milli vokal mədəniyyətinin inkişafında müstəsna rol oynamış 

F.Əhmədovanın yaradıcılığının incəlikləri, ifaçılıq üslubu xüsusi tədqiqat obyekti olmayıbdır.  

Sənətkarın geniş fəaliyyəti özündə həm opera, həm də kamera qollarını birləşdirir.Problemin 

əhatəli olduğunu nəzərə alaraq, burada diqqət  F.Əhmədovanın kamera ifaçılığının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərində cəmləşir. Sənətkarın vokal üslubu televiziya və radio fondunda qorunub-

saxlanan, internet resursları və vallar əsasında araşdırılır. 

Gözəl lirik-dramatik sopranoya malik F.Əhmədovanın səsi, musiqi istedadı, artistizmi, 

ifaçılara böyük təsir göstərmək bacarığı ilə seçilir və fərdi üslubunun xüsusiyyətlərini 

müəyyən edir. Bu fenomenin təbiətini anlamaq üçün vokalçının formalaşması və bədii 

metodunun cizgilərini anlamaq lazımdır.  
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Məlumdur ki, ifaçılıq prosesində bədii metod – bədii obrazla bağlıdır və ifa zamanı müxtəlif 

variantlarda çıxış edir. Nə qədər istedadlı müğənni varsa, bir o qədər də eyni vokal əsərin 

ifaçılıq təfsirləri mümkündür. Görkəmli musiqişünas M.Aranovski yazır ki: “Qeyri müəyyən 

strukturların interpretasiyası, hansınaki musiqi strukturlarıda  aiddir, mütləq variativdir... 

Məhz sərhədlərin yoxluğu ifaçılıq prosesinin mənbəyi kimi çıxış edir, interpretasiyaların 

hüdüdsuz olması isə musiqi mətninin hədsiz dərkinin sübutuna çevrilir” [Aranovskiy, 1998: s. 

8].   

F.Əhmədovanın bir şəxsiyyət və muğənni kimi formalaşmasında fəaliyyət göstərdiyi tarixi 

zaman, ünsiyyətdə olduğu pedaqoq və musiqiçilər böyük rol oynayır. Məhz onlar və 

sənətkarın fitri istedadı,  fərdi ifaçılıq kompleksini  müəyyən  edir.  

F.Əhmədova ilkin musiqi təhsilini Bakı Müsiqi məktəbində Marqarita Kolotovanın sinfində 

almışdır. İstedadlı opera müğənnisi, pedaqoq  və metodist kimi tanınan M.Kolotova gənc 

musiqiçinin əsl peşakar vokalçı kimi formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır. Böyük 

nüfuza malik pedaqoq olaraq o,  1939-cu ildə SSRİ xalq artisti Bülbül və tələbələrlə birgə 

vokal təhsili ilə bağlı Ümumittifaq konfrans ərəfəsində Moskvada keçirilən yığıncaqda  iştirak 

edir. 25 yanvar-2 fevral 1940-cı ildə isə, vokalçı-müəllimlərin Ümumittifaq konfransında 

M.Kolotova “Musiqi təhsilninin vəziyyəti” adlı  məruzə ilə çıxış edir.  Daha bu iki fakt keçən 

əsrin 40-cı illərində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının vokal kafedrasının  böyük 

nüfuza malik olmasını sübut edir.    

Təbii ki, belə müəllimin sinfində əvvəl  Bakı Musiqi məktəbi, sonra isə Konservatoriyada 

təhsil alan F.Əhmədova mükəmməl vokal ifaçısı kimi formalaşır.  

F.Əhmədovanın kamil musiqiçi kimi yetkinləşməsində kamera musiqisi dərslərində yaxından 

iştirak edən gözəl pianoçu və konsertmeyster Vladimir Kozlovunda adını qeyd etmək 

lazımdır.  Onun fəaliyyətini yüksək dəyərlərindən  SSRİ xalq artisti Q.Qarayev deyirdi: “O, 

Bakıda qastrol səfərdə olan  bütün artistlərlə çıxış etmişdir və çoxları bilirdi ki, bu şəhərə 

akkompaniatorsuz gəlmək olar”[Abdullayeva, 2011]. Yüksək professional erudisiyaya malik 

istedadlı musiqiçi o dövrün konsert həyatının təşəkkülü və inkişafında, milli musiqi kadrların 

formalaşmasında böyük rol oynamış, mahir pianoçu kimi məhşurluq qazanmışdır.  

Sonralar F.Əhmədova xatırlayardı: “Romansları necə gözəl, dəqiq anladırdı, necə sevdirirdi! 

Müəllimlərim əsl pedaqoq, öz peşələrinin biliciləri idilər. Belə müəllimlərlə professional 

olmamaq mümkün deyildi” [Abdullayeva, 2011].   

Təbii ki, əksər vokalçıların həyatı kamera ifaçılığı ilə bağlı olur və  F.Əhmədovada istesna 

deyil. Burada sənətkarın həyatının  vacib bir epizodu yada düşür. Belə ki, o, gənc bəstəkar 

Ağabacı Rzayeva ilə tanış olur və onun xahişi ilə Nizami Gəncəvinin “Könlüm” qəzəlinə 

yazdığı eyniadlı romansı  Ü.Hacıbəylinin qarşısında oxuyur. Bundan sonra dahi sənətkarın 

məsləhəti ilə o, təhsilini konservatoriyada davam edir. 

F.Əhmədovanın və A.Rzayevanın tanışlığı  isə illərin sınağından keçən böyük dostluğa 

çevrilir. Sonraki illərdə məhz müğənni ilk  professional təhsilini almış qadın - bəstəkar 

A.Rzayevanın mahnı və romanslarının  gözəl interpretatoru olur. Bu vokal miniatürlər 

arasında “Gözləyirəm sevgilim”, “Vətən”, “Oxuma gözəl”, “Gözlərin” və başqa əsərləri 

xatırlamaq olar.  

Yaradıcılığının ilkin mərhələsində daha bir vacib hadisə F.Əhmədovanı kamera ifaçısı kimi 

səciyyələndirir. Belə ki, o, görkəmli bəstəkar, SSRİ xalq artisti Niyazinin “Arzu” romansının 

ilk ifaçısı kimi tarixdə qalır. Bu romansı F.Əhmədova bir əlamətdar hadisədən sonra oxuyur. 

Firəngiz xanım o günləri belə xatırlayırdı: "Niyazi əsl şəxsiyyət idi... Mən əldə etdiyim 
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uğurlara görə ona çox borcluyam. O yalnız bəstəkar, dirijor deyildi, həm də gözəl pedaqoq 

idi. Musiqinin özünü, intonasiyalarını, bütün xırdalıqları öyrədirdi... Bir gün dedilər ki, 

filarmoniyada konsert olacaq....  Asəf Zeynallının məşhur “Ölkəm” romansını ifa etməli 

idim...Bir də gördüm Niyazi gəlir...Özünü elə apardı ki, guya mənim konsertdə çıxış 

edəcəyimdən xəbərsizdi. Üstəlik məndən soruşdu: “Sən burada neyləyirsən? Sonralar bildim 

ki, konsertdə çıxış etməyim məhz onun təşəbbüsü ilə olub. Mən sakitcə “Mənim də çıxışım 

olacaq” dedim. “Ölkəm”i oxuyacağımı deyən kimi  filarmoniyanın kitabxanaçısına notları 

gətirməyi tapşırdı...Və mən bir dəfə də orkestrlə məşq etmədən romansı orkestrin müşayəti ilə 

oxudum. Necə ustad idi! Dirijorluq edir, müğənnini musiqinin arxasınca aparırdı. Özünə inam 

yaradırdı. Orkestrin müşayiəti ilə “Ölkəm” romansı daha böyük uğur qazandı. Biz onunla 

dəfələrlə qastrol səfərlərində olduq. Demək olar ki, bütün konsertlərdə “Ölkəm”i oxuyurdum. 

“Ölkəm”lə ölkələr gəzdim” [Haqverdi, 2014: 3].  

Sonrakı illərdə Azərbaycan xalq mahnıları və bəstəkarlarının kamera vokal əsərləri 

F.Əhmədovanın repertuarında vacib yer tutur. Onların arasında Ü.Hacıbəylinin “Sənsiz”, 

Ə.Abbasovun “Heyran olmuşam”, S.Rüstəmovun “Bahar olsun”, “Hardasan”, “Səhər 

nəğməsi”, “Sevirən səni”, F.Əmirovin “Azərbaycan elləri”, T.Quliyevin “Yaz mahnısı”, 

“Sevinc mahnısı”, “Aça–aça qüllərim”, Q.Salahovun “Könül verdim”, “Bir dənəsən”, xalq 

mahnısı “Qurban adıma”  və s.  

Opera müğənnisi kimi böyük şöhrət qazanmış F.Əhmədova həm də  daima maraqlı  kamera 

proqramları ilə konsert salonları, televiziya və radio verlişlərində çıxış edirdi. Yüksək ifaçılıq 

mədəniyyətinə sahib olan müğənninin səsinin təmiz tembri, nəcib piano və yüksək notların 

sərbəst səslənməsi ilə seçilirdi.  Klassik  vokal məktəbinin prinsipləri üzərində formalaşan 

F.Əhmədova, eyni zamanda ustacasına Azərbaycan xalq mahnıları və bəstəkarların vokal 

miniatürlərinin milli çalarları, intonasiya dönümlərini, melizmləri dinləyicilərə dəqiq 

çatdırırdı.  

Müğənninin kamera repertuarının vacib hissəsini rus bəstəkarlarının romansları təşkil edir. 

Sənətkarın nadir vokal istedadı P.Çaykovski, S.Taneyev, S.Raxmaninovun romanslarında 

parlaq şəkildə özünü göstərir. Bu əsərlərin ifası -  bəstəkarların üslubu və ideyalarının dərin 

anlamı, yüksək bədii zövqü, obraz aləminin  dəqiq təfsiri və texniki mükəmməliyi  ilə seçilir. 

F.Əhmədova musiqi-ifadə nüanslarına, melodiyanın və ədəbi mətnin emosional çalarlarına 

çox diqqətlə yanaşır. Bu zaman onun “hərəkətli” səsi, dəqiq eşitmə qabiliyyəti, səs 

vasitələrindən bacarıqla istifadə etməsi aydın duyulur.  Maraqlıdır ki, müğənni parlaq opera 

ifaçısı idi, lakin ona  “Kamera səsi” termini aid etmək olar. Yəni  kamera vokalçıları üçün 

səciyyəvi olan səsin xüsusi dərinliyi və yüngünlüyü kimi keyfiyyətlər F.Əhmədovanın 

ifasında izlənilir.  

Müğənni vokal miniatürlərin mənasını maraqlı “sirrlər” vasitəsilə  açıqlayır.  Məlumdur ki, 

hər xanədə güclü və zəif paylar, melodiyanın ritmik xətti, kulminasiya nöqtəsi mövcuddur və 

onlar musiqi cümləsinin dinamik əsasını təşkil edir.  Güclü pay olmayanda, oxumaq çətindir, 

çünki xanənin ilk payı həm dəqiq ritmi qoruyub-saxlamağa, həm də musiqinin tempini 

aydınlaşdırmağa kömək edir. Temp isə öz növbəsində əsərin emosional xarakterini müəyyən 

edir.  

F.Əhmədova çox dəqiq tempi tapmağa bacaran, onun daxilində “yaşayan” və emosiyaların 

hərəkətini göstərməyə nail olan sənətkardır. Rus bəstəkarlarının romanslarında sözün xüsusi 

ifadələyi - oxunan tonların vurğularını poza bilərdi. Lakin F.Əhmədova o tarazlığı tapıb və 

bütün emosiyaları mükəmməl vokal formada təqdim edirdi. Bəstəkarın not mətninə hörmətlə 
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yanaşan vokalçı, eyni zamanda, özünəməxsus dəyişikliklər edir – müəyyən notları göstərilən 

dinamikadan daha sakit oxuyur.  

Vokal miniatürlərin ifası onu göstərir ki,  F.Əhmədova poetik mətnə diqqətlə yanaşır, əsərin 

poetik obrazını dəqiq duyur. Burada bir növ, onun dramatik aktrisa istedadı, opera səhnəsində 

topladığı təcrübə kömək edir. Lakin F.Əhmədovanın  tembr çalarının seçimi yalnız sözün 

dəqiq mənasından yox, onları yaradan daxili emosiyalardan asılı olur. Müğənni 

oxuyanda,aşağı və yuxarı registrlərin rezonansını hiss edir və buna görə səsin formalaşması 

prosesi olduqca hamar və yumşaq səslənir.  

F.Əhmədovanı bir kamera ifaçısı kimi səciyyələndirən başqa bir xüsusiyyət - səsinin xüsusi 

emosional ifadəliyidir. Bəstəkarın musiqisi, poetik mətnin məzmunu, vokalçının ifasında 

səsin müxtəlif modulyasiyaları,  ifaçılıq emosiyaları, dəqiq diksiyası ilə əldə olunur. Bu 

xüsusiyyətləri F.Əhmədovanın ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini oxuduğu zaman 

izləmək olar. Məlumdur ki, Azərbaycan dilinin fonetikası qeyri-dəqiqliyə yol vermir, çünki 

saitlər və samitlərin ardıcıllaşır, əvvəla rezonans, sonra isə ifadəlik gəlir. F.Əhmədova həqiqi 

rezonansa malik idi, çünki yalnız səsin  düzgün rezonansı olanda, səs yüngünlük əldə edir və 

sözlər aydın olur. Lakin F.Əhmədova romans və ya mahnının poetik mətnini nə qədər 

dəyərləndirsə də,  onun üçün ön planda musiqi mətni yerləşir. Əsl çətinliklər isə vokalçılar 

üçün musiqidə gizlənir. Bəstəkarlar kamera əsərlərinin ifası zamanı vokalçıdan sadəlik tələb 

edir, lakin bu – “mürəkkəb sadəlikdir”. Buna görə müğənni  - mətnin ifadəçisi yox, musiqi 

obrazını, onun psixoloji və emosional aləminin yaradıcısı kimi çıxış edir. Bu xüsusiyyətləri 

dərindən anlayan F.Əhmədova heç vaxt P.Çaykovskinin romanslarını ayrı-ayrı sözlərə 

“parçalamır”, çünki onlar məhz özünün vahidliyi ilə dəyərlidirlər. P.Çaykovski yaşanmış 

hissləri ifadə edir və gəhrəmanın gəlbi sakit olmasa da, musiqi keçib-gedən hisslər aləmindən 

bəhz edir. S.Raxmaninovun romanslarının lirik gəhrəmanı isə bu anda yaşadığı hissləri ifadə 

edir və ona görə F.Əhmədova bəstəkarın romanslarının obraz aləmini  xüsusi bir güclə, 

hissiyatla oxuyur. 

Beləliklə, illər ərzində fəaliyyət göstərən F.Əhmədova özünü nəinki opera, həm də kamera 

müğənnisi kimi təstiq edir. Bu zaman o, bu iki ifaçılıq sahəsinin interpretasiya fərqini anlayır 

və vokal miniatürü, operada tətbiq olunan ifaçılıq üsulları ilə göstərməyə çalışmır. Burada 

görkəmli  rejissor Stanislavskinin bir ifadəsi yada düşür: “Ariyalar oxumaq üçün aktyor-

müğənni, romanslar və kamera repertuarı olxumaq üçün isə rejissor və müğənni olmaq 

lazımdır”.  

Sanki Stanislavskinin sözlərini təstiq edən F.Əhmədova interpretasiya probleminin həllinə 

geniş yanaşır,  yüksək bədiilik və mükəmməl texnika  nümayiş etdirir. Onun konsert fəaliyyəti 

yaradıcılığının erkən dövründə başlayır və opera səhnəsindən gedəndən sonra da davam edir.  

Bu illər ərzində o, eyni məharətlə həm piano, həm də xalq çalğı və simfonik orkestrin 

müşayəti ilə çıxış edir.  

F.Əhmədovanın lent yazılarına qulaq asaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, o, not mətninə, 

müəllifin nüanslar sisteminə çox həssas yanaşır və onların əsasında öz ştrix, aksentlərini, 

musiqi vurğularını, səs dinamikasını, asta səslənmənin nəcib çalarlarını axtarıb-tapır. 

S.Raxmaninov romanslarında müxtəlif məqamları bütün xırdalıqları ilə göstərir – temp 

dəyişkənliyini, səsin gücünü, aksentləri və s. F.Əhmədova  onlara diqqətlə riayət edir və bu  

zaman fərdi ifaçılıq üslubunu  itirmir.    

Müğənninin repertuar seçiminə nəzər salanda isə görünür ki, o   heç  vaxt təsadüfi olmayıb, 

vokalçı daha çox lirik yönümlü, axınaqlı melodiyası olan əsərlərə üstünlük verirdir. Bəstəkar 
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əsərləri ilə yanaşı, F.Əhmədova daima xalq mahnılarını ifa etmişdir.  Bu zaman onun 

akademik səslə ciddi oxuma üslubu, vokal estetikası dəyişilməz olaraq qalır. O, mahnıları 

sadə, səmimi, Azərbaycan milli musiqisinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, oxuyurdu.  

Beləliklə, SSRİ xalq artisti F.Əhmədova milli  kamera ifaçılıq mədəniyyətində də vacib rol 

oynamış, silinməz iz qoyub-getmişdir.  
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FİKRET AMİROV'UN VOKAL ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

Aynur ŞIKHIYEVA 

Gence Devlet Üniversitesi “Müzik Fenleri” Bölümü, Doktora Öğrencisi, qafarova9a@mail.ru 

 

ÖZET 

Ünlü Azerbaycan  bestecisi  Fikret Mashadi Jamil oglu Amirov, dünya müzik kültürüne katkıda bulunan ve 

ulusal müziğin gelişiminde büyük rol oynayan sanatçılardan biri olmuştur. F.Amirov'un operası "Sevil", "Bin Bir 

Gece", "Nesimi Destanı", "Nizami" Balesi, "Şur", "Kürt Ovşarı", "Gulustan Bayati-Shiraz" Senfonik-Mugamları, 

"Nizami" Senfonisi”, “Azerbaycan gravürleri” senfonik eserleri, oda enstrümantal ve vokal besteleri ulusal 

müzik mirasında çok önemli yer tutuyor. 

F.Amirov'un yaratıcı tarzı, Doğu ve Batı müzik geleneklerinin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. 

Geleneksel müzik türlerini, alt yapısı, melodik ve tını kalıplarını kullandı ve bunları dünya klasik müzik 

gelenekleri ve modern beste teknikleri ile birleştirdi. 

F.Amirov, Azerbaycan  klasik vokal yapıtların en parlak nümünelerini yaratan   bestecilerinden biridir. Bu tarzda 

yüksek sanatsal özellikleri ve kendine özgü bir vokal tarzı ile kendi şarkılarını ve romanslarını yarattı. 

F.Amirov'un duygusal, akımlı melodiler oluşturma yeteneği, vokal sözleri üzerinde canlı bir izlenim buldu. 

Bestecinin farklı içerik ve renkteki unutulmaz melodileri oldukça uyumlu ve canlandırıcıdır. 

F.Amirov, üç romansı ve çeşitli türlerde yirmi beşten fazla şarkının yazarıdır. Muğam modların yaygın 

kullanımı, geleneksel müziğin majör-minör fonksiyonel sistemle doğal uyumu, melodik ve harmonik etkisi ve 

form oluşturmadaki önemli rolü vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Fikret Amirov, vokal, şarkı, romans. 

 

THE MAIN FEATURES OF FİKRET AMİROV'S VOCAL WORKS 

ABSTRACT 

Famous Azerbaijani composer Fikret  Amirov is one of the artists who have contributed to the world music 

culture and played a great role in the development of national music. F. Amirov's opera "Sevil", "One Thousand 

Nights", "Nasimi Saga", "Nizami" Ballet, "Shur", "Kurd Ovshari", "Gulustan Bayati-Shiraz" Symphonic-

Mugam`s, "Nizami" Symphony ”,“ Azerbaijan engravings ”symphonic works, as well as chamber-instrumental 

and vocal compositions are very important in national music heritage. 

F. Amirov's creative style stems from a combination of Eastern and Western musical traditions. He used 

traditional musical genres, backgrounds, melodic and intonation patterns, and combined them with world 

classical music traditions and modern composing techniques. 

F. Amirov was one of the composers of the Azerbaijani vocal classics. She created her songs and romances in 

this genre, with high artistic qualities and a distinctive vocal style. F. Amirov's ability to create emotional, 

emotional melodies has found a vivid impression on the vocal lyrics. The composer's memorable melodies of 

different content and color are quite harmonious and refreshing. 

F. Amirov is the author of three romances and over twenty-five songs in various genres. Widespread use of 

mugham intonations, the natural harmony of national tastes with the major-minor functional system, the melodic 

and harmonic effect of the moment, and its important role in the formation should be emphasized. 

Key Words: Azerbaijan, Fikret Amirov, vocal, song, romance. 

 

Giriş 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun yaradıcılığında vokal musiqi sahəsinə onun 

mahnı, romans janrlarında yaratdığı əsərlər aid eilir. Bu musiqi nümunələri öz janr və üslub 
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xüsusiyyətlərinə görə rəngarəngdir. Bəstəkarın kinofilmlərə, teatr tamaşalarına yazdığı musiqi 

əsərlərində də mahnı və romanslar mühüm yer tutur. Bu vokal nümunələr ekrandan həyata 

qədəm qoymuşdur. Eyni zamanda, bəstəkarın opera və musiqili komediyalarından ariya və 

ariozalar, xorlar da onun vokal yaradıcılığının nümunələri kimi müğənnilərin repertuarına 

daxil olmuşdur. F.Əmirov xalq mahnılarının işlənilməsinə də xüsusi diqqət yetirərək, səs və 

müşayiət üçün maraqlı işləmələr yaratmışdır. F.Əmirov həm də bir çox uşaq mahnıları 

bəstələmişdir ki, onlar dillər əzbərinə çevrilmişdir.  

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında vokal janrları – mahnı və romanslar xüsusi yer tutur. O, 

mahnı və romans yaradıcılığında daim lirikaya üstünlük vermiş, ona xüsusi emosional 

dolğunluq gətirmişdir.  

Fikrət Əmirovun vokal musiqisi ifadəli xüsusiyyətləri ilə  fərqlənir. Qeyd edə bilərik ki, 

bəstəkar vokal yaradıcılığında lirikaya üstünlük vermişdir. Bəstəkar gözəl mahnı və 

romansları  ilə  xalqın qəlbinə  yol  tapıb.  

Bəstəkarın  mahnı və romansları  Nizami Gəncəvi, Məmməd Səid Ordubadi, Hüseyn Cavid, 

Səməd Vurğun, Mirvarid Dilbazi, Nəbi Xəzri, Teymur Elçin,Tələt Əyyübov  kimi  şairlərin  

sözlərinə  yazılmışdır.  

F.Əmirovun Nizami Gəncəvi poeziyasına müraciəti bəstəkarın demək olar ki, bütün 

yaradıcılığından qırmızı xətlə keçmişdir. O, Nizamiyə həsr olunmuş simfoniya, balet 

yazmaqla yanaşı, vokal musiqidə də Nizaminin sözləri əsasında “Gülüm” qəzəl-romansını 

bəstələməsi ilə şairin poetik dünyasını musiqidə əbədiləşdirmişdir.   

F.Əmirovun vokal yaradıcılığında Nizami Gəncəvinin sözlərinə bəstələnmiş  “Gülüm” qəzəl-

romansı xüsusi yer tutur. Ü.Hacıbəylinin qəzəl-romans ənənələrini davam etdirən F.Əmirov 

bu janrı özünəməxsus tərzdə dərk etmiş, onu öz üslubuna uyğun olaraq, daha da 

zənginləşdirmişdir. Ü.Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəl-romanslarından fərqli 

olaraq, F.Əmirov “Gülüm” romansında Nizaminin qəzəlini beytlərə ayıraraq, mahnı 

formasına uyğunlaşdırmışdır. Bu vokal miniatürdə lirik, nəcib, ülvi hisslər çox gözəl şəkildə 

öz bədii ifadəsini tapmışdır. Bu da romansın musiqi üslubunun xüsusiyyətlərinə təsir 

göstərmişdir. Romansın melodiyası təmkinli, incə lirizmi ilə dinləyici qəlbini ələ alır. Burada 

melodiyanın forması qəzəlin poetik forması ilə sıx bağlıdır.  

F.Əmirov həmçinin, rus şairlərinin poeziyasına müraciət edərək, M.Lermontovun  sözlərinə  

“Ulduz”  romansını, A.Puşkinin  anadan  olmasının  150  illik  yubileyi  münasibətilə  şairin  

sözlərinə  simfonik  orkestrin  müşayiətilə  tenor  və  bariton  üçün  “Qış  yolu”  vokal  

poemasını  yazmışdır. 

F.Əmirovun vokal əsərlərində söz  və  musiqinin  vəhdəti  bəstəkarın  istedadının  

böyüklüyünü  nümayiş etdirir. O, bütün vokal əsərlərində  müraciət  etdiyi  poetik  üsluba  

uyğun  obrazlar  yaratmağa nail olmuşdur.   

F.Əmirovun mahnıları məzmununa görə seçilir. Məzmun baxımından onları bir neçə yerə 

bölmək olar. Vətən haqqında mahnılar, lirik məhəbbət mahnıları, mərasim və əmək mövzusu 

ilə bağlı mahnnılar, məzəli mahnılar, uşaq mahnıları. Məsələn, Vətən haqqında mahnılardan 

“Azərbaycan elləri”, “Göygöl”, lirik məhəbbət mahnılarından “Gülərəm gülsən”, “Reyhan”, 

“Mən səni araram”, məzəli mahnılardan “Neyləmişəm”, mərasim mahnılarından “Toy”, əmək 

mahnılarından “Üzümçü”, uşaq mahnılarından “Qatar”, “Quşlar”, “Quzum” və s. qeyd etmək 

olar.     

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

53 

Bəstəkarın bütün mahnıları rəngarəng xüsusiyyətlərə malikdir. Vətən haqqında mahnılarda 

həm insanların vətənpərvərlik hissləri, həm də Vətənin gözəllikləri tərənnüm edilir. 

F.Əmirovun bu məzmunda bir sıra mahnıları himn xüsusiyyətləri daşıyır, geniş melodik 

inkişaflı olması ilə diqqəti cəlb edir. Bəzi mahnılar isə oynaq xarakterə malik olub, xalq 

mahnılarına xas olan melodik-intonasiya xüsusiyyətləri özünü göstərir.  

F.Əmirovun “Azərbaycan elləri” (sözləri Mirvarid Dilbazinindir) mahnısı Vətən mövzusuna 

həsr olunmuş ən gözəl mahnılardan biridir. Mahnı xarakterinə görə lirik-epik rəvayət ruhlu  

olub, Azərbaycanın gözəlliklərini və zənginliyini tərənnüm edən poetik lövhədir. Vətən 

mövzusu bəstəkar tərəfindən lirik-romantik planda şərh olunmuşdur. Mahnıda  söz və 

musiqinin uyğunluğu özünü aydın göstərir. “Əlində xalq bayrağı keçdin odlardan vətən” 

misralarının təkrarlanması mahnının ahəngini daha da təsiredici edir. Poetik mətnin ifadəli 

məna əhəmiyyətini daha dolğun nəzərə çarpdırmaq üçün və melodiyanın gözəlliyini qabarıq 

əks etdirmək üçün bəstəkar məqsədli şəkildə müşayiətdə fon yaradan sadə akkordlardan 

istifadə edir. Bu mahnı geniş inkişaflı melodik xüsusiyyətlərinə və mürəkkəb quruluşuna görə 

mahnı-romans kimi qəbul olunur.  

Fikrət  Əmirovun Vətənin gözəlliklərini tərənnüm edən mahnılarından biri   “Göygöl” 

mahnısıdır (sözləri  Teymur Elçinindir). Mahnının poetik mətnində Gəncə elinin yaraşığı olan 

“Göygöl” -  “alagöz, qaragöz bir el qızı” kimi sanki  əzizlənərək   vəsf   edilmişdir. Mətndə 

“Göygöl – elimin  gözəl  qızı, Göygöl – könlümün  vurğun  gözü. Qaragöz, alagöz, göygöz  

gözəlim, Azərbaycan  gözəli. Göygöl  dağ  başında   piyalə, Göy göl  sahili  lalə-lalə” kimi  

bənzətmələrdən  istifadə  olunub. “Göygöl”  mahnısının  melodiyası lirik-oynaq  xarakterə   

malikdir. Bayatı-şiraz məqamına əsaslanan melodiyanın  harmonik  özəyi  müşayiətdə 

saxlanılır. Melodik quruluşun təkrarlanması nəqəratvari sözlərə əsaslanır. 

F.Əmirovun lirik mahnılarından biri Tələt Əyyubovun sözlərinə bəstələdiyi “Reyhan” 

mahnısıdır. Sadə, lakonik melodiyaya malik bu mahnıda bəstəkar minimal vasitələrlə 

mükəmməl bir musiqi nümunəsi yarada bilmişdir. Mahnıda Reyhan gözəllər-gözəli, aləmin 

heyran qaldığı, şirin dilli, şıltaq bir qız kimi təsvir edilir. Mahnının musiqisi sözlərlə uyğunluq 

təşkil edərək xoş ovqat, şən xarakter daşıyır.  

M.S.Ordubadinin sözlərinə yazılmış “Gülərəm gülsən” mahnısı nikbin ruhlu məhəbbət 

mahnılarından olub, sevən qəlbin məhəbbətdən doğan sevinc hisslərini əks etdirir. Mahnı 

kuplet (nəqarətsiz)  formasında bəstələnmişdir. Mahnının poetik əsasını on bir hecalı mətn 

təşkil edir. Şeirin bəndinin son iki misrası mahnının sonunda ona uyğun melodik cümlələrlə 

birlikdə təkrarlanaraq, kompozisiyada üç hissəli formanın yaranmasına gətirib çıxarır.  

Xalq sözlərinə yazılmış “Sevdiyim yardır mənim” mahnısı da maraqlı və bəstəkarın geniş 

yayılmış mahnılarındandır. Bu lirik xarakter daşıyan həzin mahnıdır. Mahnının sözləri bayatı 

formasındadır. Mahnının melodiyasının quruluşunda bir səsin təkrarı və həmin səs ətrafında 

gəzişmə özünü göstərir. Melodiya yüksək mənbədən başlayaraq dalğavari axınla aşağıya 

doğru istiqamətlənir.  

F.Əmirovun lirik mahnılarından olan “Mən səni araram” (sözləri T.Əyyubovundur) mahnısı 

da diqqətəlayiqdir. İnsanın yüksək hisslərini dərindən açıqlayan bu mahnıdakı sakit kədər və 

səmimilik dinləyici qəlbinə yol tapır. Mahnı lirik, həzin musiqi və həsrət ifadə edən sözlərdən 

ibarətdir. Bu vokal miniatürdə musiqi və sözün böyük vəhdəti var. Mahnı öz melodik 

quruluşuna görə, fakturanın xüsusiyyətlərinə görə romansa yaxındır.  

Bəstəkarın  mahnıları  parlaq  melodiyaları  və  təravətliliyi  ilə  özünə  cəlb  edir. “Gülüm”, 

“Gülərəm  gülsən”, “Mən səni araram”  və s. mahnıları yüksək  lirikanın  parlaq  ifadəsidir.  
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F.Əmirovun səhnə əsərlərindəki vokal nümunələr də diqqətəlayiqdir.  F.Əmirovun “Sevil” 

operası Azərbaycan musiqisində lirik-psixoloji opera janrında ilk nümunə olmaqla, milli 

opera sənətinin zirvələrindən birini təşkil edir. “Sevil” operasında muğamvari üslubda 

yazılmış geniş melodik inkişaflı ariyalar mühüm yer tutur – Sevilin ariyası, Balaşın ariyası bu 

qəbildəndir. Bununla yanaşı, xalq mənbələri ilə bağlı vokal nümunələr – Balaşın mahnısı, 

Sevilin laylası, Atakişinin kupletləri və s. operanın musiqi məzmununda böyük əhəmiyyətə 

malikdir.    

Bəstəkarın səhnə  musiqisi  sahəsində  ilk  örnəkləri  olan  “Ürəkçalanlar” və  “Gözün  aydın”  

operettaları  bəstəkarın  istedadının  parlaq  melodik  xarakterini  göstərir. Eyni  zamanda  bu  

operettalar  Fikrət Əmirovun  geniş musiqi  xarakteristikalarına  meyilli  olduğunu  da  

nümayiş  etdirir. Məhz  buna  görə də, onun  operettalarındakı  bir  çox  mahnılar  

melodiyasının  zənginliyinə və  milliliyə  bağlılığına  görə  geniş  yayılmış  və  şöhrət  

qazanmışdır.  

Bəstəkarın teatr tamaşalarına yazdığı mahnılar da dillər əzbərinə çevrilmişdir. Xüsusilə “Kor 

ərəbin mahnısı”nı qeyd edə bilərik ki, bu mahnı    1956-cı ildə Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” 

tamaşasına yazılmışdır. Bu tamaşada oxunan Kor ərəbin mahnısı təsirli və həzin melodiyasına 

görə sevilmişdir. Mahnının əsas xüsusiyyətlərindən biri də onun melodiyasının “Hicaz” 

muğamına əsaslanması ilə bağlıdır. Bu cür muğamvarilik F.Əmirovun vokal yaradıcılığına 

xas olan cəhətlər sırasında mühüm yer tutur. Bu cəhət xüsusilə opera ariyalarında özünü 

göstərir. 

F.Əmirovun kinofilmlərə yazdığı mahnılardan “Səhər” filmindən “Aslanın mahnısı”, 

“Laylay” və s. vokal nümunələri  xalq üslubuna əsaslanan melodik xüsusiyyətləri ilə seçilir. 

Fikrət Əmirov Azərbaycan xalq mahnılarının toplanması, nota salınması sahəsində də 

fəaliyyət göstərərək bir çox Azərbaycan xalq mahnılarını işləmişdir. “Küçələrə su səpmişəm”, 

“Gözəlim sənsən” və s. mahnılar bu qəbildəndir. Bu işləmələrdə xalq mahnısının melodik 

zənginliyini saxlayaraq, bəstəkar onları müşayiət fakturası ilə dolğunlaşdırmış və quruluşuna 

görə mürəkkəbləşdirərək romansa yaxınlaşdırmışdır. F.Əmirovun orijinal formalı xalq mahnı 

işləmələri vokal musiqi janrlarında yazılmış nümunələrlə bir səviyyədə duraraq, bəstəkarın 

irsini zənginləşdirmişdir. 

F.Əmirovun vokal yaradıcılığı dərin köklərlə milli musiqi mədəniyyətinə bağlıdır. 

Azərbaycan xalqının musiqi irsi onun yaradıcılığının əsas qaynaqlarından biri olaraq, vokal 

üslubunun əsasına çevrilmişdir. Eyni zamanda, F.Əmirovun yaradıcılığında xalq musiqisinin 

və muğamın qanunauyğunluqları dünya klassik musiqi ənənələri və müasir bəstəkarlıq 

texnikası ilə qovuşmuş, yeni bədii keyfiyyətlər kəsb etmişdir. 

Fikrət  Əmirov  dahi  Üzeyir Hacıbəylinin bəstəkarlıq ənənələrini  davam  etdirərək,  xalq  

musiqisindən  yaradıcılıqda   bəhrələnməyi  təbliğ  edirdi. Onun  vokal əsərlərində  xalq  

mahnılarına və muğama yaxın  ahəng  özünü göstərir. Xalq  musiqisini  “Tükənməz ilham 

mənbəyi, sənətkara  qüvvət  verən  dirilik  çeşməsi”  adlandıran  F.Əmirov  hesab  edirdi ki, 

əsl  sənət  əsəri  doğma  xalqının  yaradıcılıq  çeşməsindən  qidalanmalı, bəhrələnməli  və  

bununla  da  sənətkar  və  sənət  doğma  xalq  qarşısında  insanı  və  vətəndaşlıq  borcunu  

yerinə yetirməlidir (1). Fikrət Əmirov milli  musiqi ənənələrini  dərindən  dərk  edib bunu  öz 

musiqi əsərlərində tətbiq  etmişdir. 

Fikrət Əmirovun vokal əsərlərinin bədii keyfiyyətləri, onun yenilik axtarışları, xalq musiqisi 

və muğam ənənələrindən bəhrələnməsi sayəsində yaranan musiqi dilinin xüsusiyyətləri 

olduqca maraqlı cəhətlərdir. Azərbaycan şifahi ənənəli musiqisindən istifadə prinsiplərinin 
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F.Əmirovun musiqi dilinə təsiri nəticəsində milli çalarlarla yeniləşməsi, melodiya, məqam-

intonasiya xüsusiyyətləri önə çıxır.  

F.Əmirovun mahnı və romanslarının  kompozisiya  quruluşu  üç  hissəli  formaya  və  kuplet 

formasına  əsaslanır. Formanın  cizgilərini, tanıdıcı əlamətlərini aydın şəkildə  müəyyən  

etmək  olur. Forma  quruluşu  çox  vaxt  poetik  mətnin  quruluşu  ilə  bağlı olur.  

Bəstəkarın mahnı və romanslarında melodiya geniş nəfəsli, axıcı, lirik xarakterli olub, əsasən 

dalğavari hərəkətdən yaranır. Kulminasiya anı çox zaman orta bölməyə təsadüf edir.  

F.Əmirovun vokal melodiyaları Azərbaycan lad- məqamlarına əsaslanır. Melodiyanın 

quruluşunda məqamın istinad dayaq pillələri böyük rol oynayır. Eyni bir məqam çərçivəsində 

hərəkət və ya bir məqamdan digərinə keçid sərbəstliklə və məntiqi şəkildə həyata keçirilir. 

Bəstəkarın vokal əsərlərində instrumental müşayiət melodiyaya harmonik fon təşkil edir. 

Zəngin akkordlu faktura melodiyanın daha ifadəli səslənməsinə xidmət edir. Harmoniya 

məqamın istinad-dayaq pillələri üzərində qurulur, eyni zamanda klassik funksional sistemlə 

əlaqələndirilir. Bəstəkarın vokal əsərlərində eyni zamanda, ritm zənginliyi geniş şəkildə 

özünü büruzə verir.  

Fikrət Əmirovun vokal yaradıcılığı nəinki Azərbaycanda, ölkəmizin hüdudlarından kənarda 

da böyük diqqətə səbəb olmuş və şöhrət qazanmışdır.Onun mahnıları  bu  gün   də  dillər  

əzbəridir. Bəstəkarın əbədiyaşar mahnıları  öz  dövrünün və  indiki dövrün  ustad  sənətkarları  

tərəfindən  yüksək  səviyyədə  ifa  edilib. Hər  zaman  böyük  coşğuyla dinlənilib, sevilib. 

Fikrət Əmirovun mahnılarının hər biri sözün əsl mənasında sənət əsəridir. Bu mahnıların hər 

biri ayrı-ayrılıqda Azərbaycan musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yer tutur.  
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H.UÇARSU “SEN GÜLSÜN, BEN BÜLBÜL” KORO ESERİNİN ANALİZİ 

 

Aysel ASADOVA 

Bakü Müzik Akademisi, Doktora Öğrencisi aysel_asadova@inbox.ru 

 

ÖZET 

Araştırma konusu olarak seçtiğim eser türk çağdaş besteci Hasan Uçarsu`nun karma koro için yazılmış “Sen 

Gülsün Ben Bülbül” adlı eseridir. Eser tasavvuf edebiyat tarihinin en gözde şairlerinden olan Yunus Emre`nin 

şiirlerinden alıntılar üzerine yazılmıştır. Yunus Emre-  tasavvuf  edebiyatının  önemli şahsiyetlerindendir, şairin 

eserlerinden bir çok besticiler yararlanmıştır., buna örnek olarak  Türk Beşlerinin kurucularından A.Adnan 

Saygun`un “Yunus Emre” oratoryosunu gösterebiliriz. Bu temel üzerinden girderek Türk çağdaş bestecileride 

tasavvuf edebiyatına ilgi göstermektedir.  

  Hasan Uçarsu çağdaş bestecilik okulunun parlak temsilcilerinden biridir. Besteci türk ulusal bestecilik 

okulunun kurucularından olan A. Adnan Saygunun öğrencisi olmuştur, daha sonra eğitimini yurtdışında deva 

ettirmiş, türk halk müziği öğelerini ve modern yazı teknikleri eserlerinden birleştirerek kendine özgü bir üslup 

yakalamıştır.  Üslup özelliği sadece yazı tekniği ile sınırlı kalmıyor, form olarakta kendini gösteriyor. Hasan 

Uçarsunun yaratıcılığında koro yapıtları enstrümüntal yapıtlardan az önem taşımıyor.   

Makalede analizi yapılmakta olan “Sen gülsün, ben Bülbül” eseri, a capella karma koro için yapılmıştır. Eser 

tasavvuf felsefi düşüncelerinin simgelerini taşıyor. Eserin metni tasavvuf şairi Yunus Emre`nin şiirleri üzerine 

olması felsefi yönünü daha da güçlendiriyor.  “Sen gülsün, ben Bülbül”, müzik dili açısından karmaşık bir 

yapıya sahiptir, burada homofonik, polifonik, dizisel bir yapı görmekteyiz. Ayrica eserin ritmik yapısıda dikkat 

çekicidir, çünkü besteci tasavvuf elementlerini ritmik yapı üzerinden daha net ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: yapı, koro, tasavvuf, a capella, eser, çağdaş 

 

CHOIR WORK “SEN GÜLSÜN BEN BÜLBÜL”OF H. UÇARSU 

ABSTRACT 

The work I chose as a research topic is the work of Turkish modern composer Hasan Uçarsu, titled " Sen Gülsün 

Ben Bülbül" (“You are a Rose, I am a Philomel”) written in a mixed choir. The work is written on quotations 

from YunusEmre's poems, one of the most popular poets of Sufi literature. YunusEmre is one of the most 

important figures of Sufi literature, many composers have benefited from the poet's works. As an example, we 

can show the “YunusEmre” oratorio of A. Adnan Saygun, one of the founders of the Turkish Five. On this basis, 

Turkish contemporary composers show interest in Sufi literature.  

Hasan Uçarsu is one of the bright representatives of the contemporary composing school. The composer was a 

student of A. Adnan Saygun, who was one of the founders of the Turkish national composing school, he later 

continued his education abroad, combining Turkish folk music elements and modern techniques, and achieved a 

unique style. The style feature is not only limited to the writing technique, but it also manifests itself as a form. 

In the creativity ofHasan Uçarsu, choral works are of little importance than instrumental works. 

The work “Sen Gülsün Ben Bülbül" (“You are a Rose, I am a Philomel”), which is being analyzed in the article, 

was made for a capella mixed choir. The work involves the symbols of Sufi philosophical thoughts. Being on the 

basis of poet YunusEmre poems of the text of work makes its philosophical aspect much stronger. “Sen gülsün, 

ben Bulbul” (“You are a Rose, I am a Philomel”) has a complex structure in terms of music language, where we 

see a homophonic, polyphonic, serial structure. In addition, the rhythmic structure of the work is also 

noteworthy, because the composer revealed the Sufi elements more clearly through the rhythmic structure. 

Key Words: structure, choir, mysticism, a capella, piece, contemporary 
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Giriş 

Hasan Uçarsu çağdaş bestecilik okulunun parlak temsilcilerinden biridir. Besteci türk ulusal 

bestecilik okulunun kurucularından olan A. Adnan Saygunun öğrencisi olmuştur, dah sonra 

eğitimini yurtdışında deva ettirmiş, türk halk müziği öğelerini ve modern teknikleri 

eserlerinden birleştirerek kendu özgü bir üslup yakalamıştır.  Üslup özelliği sadece yazı 

tekniği ile sınırlı kalmıyor, form olarakta kendini gösteriyor. Hasan Uçarsunun yaratıcılığında 

koro yapıtları enstrümental yapıtlardan az önem taşımıyor.  Uçarsu, Muammer Sun ile 

çalışmaya başladıktan sonra doğal olarak besteciden etkilenmiştir. Konservatuvara girinceye 

kadar geçen sürede yaratılarında Muammer Sun’un ezgilerinin renklerini kullanmıştır. 

Bestecinin konservatuvara girerek Adnan Saygun’la çalışmaya başlaması, müziğinden de 

etkilenmesini sağlayacaktır. Uçarsu ilk yaratılarını oluştururken etkileşim sürecini şu şekilde 

değerlendirmektedir:  

“[…] Muammer Sun ile tanıştığımda, ister istemez yaratılarımda Muammer Sun’un tatları 

belli oldu. Çünkü hem o, hem de Adnan Saygun model olarak Adnan Saygun’un ‘incinin 

kitabı’nı göstermişlerdi. Ben de o ruhta çalışmalar yapmaya başlamıştım. Konservatuvara 

girdikten sonraki yıllarda hemen hemen o renkler sürdü diyebilirim. Yarı Muammer Sun, yarı 

Adnan Saygun… zaten Konservatuvarda Saygun’un öğrencisi oldum. Ondan sonra da beni 

etkileyen model Saygun’un müziği olmuştur. Öğrenciliğimde Saygun ile birlikte Bartok ve 

Stravinsky modellerini müziğime koydum, ayrıca biraz geç romantikler, özellikle Wagner 

hoşuma giden bestecilerdi[…].”2 

Makalede analizi yapılmakta olan “Sen gülsün, ben Bülbül” eseri, a capella karma koro için 

yapılmıştır. Eser tasavvuf felsefi düşüncelirinin simgelerini taşıyor. Eserin metni tasavvuf 

şairi yunus Emre`nin şiirleri üzerine olması felsefi yönünü daha da güçlendiriyor.  “Sen 

gülsün, ben Bülbül”, müzik dili açısından karmaşık bir yapıya sahiptir, burada homofonik, 

polifonik, dizisel bir yapı görmekteyiz. Ayrica eserin ritmik yapısıda dikkat çekicidir, çünkü 

besteci tasavvuf elementlerini ritmik yapı üzerinden daha net ortaya koymuştur.  

Eser tasavvuf edebiyat tarihinin en gözde şairlerinden olan Yunus Emre`nin şiirlerinden 

alıntılar üzerine yazılmıştır. Yunus Emre-  tasavvuf edebiyatının önemli şahsiyyetlerindendir, 

şairin eserlerinden bir çok besticiler yararlanmıştır., buna örnek olarak Türk Beşlerinin 

kurucularından A. Adnan Saygun`un “Yunus Emre” oratoryosunu gösterebiliriz. Bu temel 

üzerinden girderek Türk çağdaş bestecileride tasavvuf edebiyatına ilgi göstermektedir.  

Yunus Emre, Selçuklu Türk Devleti`nin çöküntüyü uğradığı, Anadolunun  Moğol işgalinin 

acılrıyla yandığı    ağır vergilerin, suistimallerin, adaletsizliklerin isyan ateşlerini yaktığı 

karanlık, amayeni doğuşlara gebe dönemlerin sesidir.  Bir taraftan devlet çöküyor oteki 

taraftan Türkçe , yepyeni bir edebiyyat dili olarak, devlet dili olarak doğuyor.  Belki Yunus 

Emre yetişip gelmeseydi, Türkçe Mesnevinin temsil ettiği ve her yana , hatta devletin diline 

de hakim olmuş olan Farsçanın gölgesindekendisine yüksek bir ses bulamayacak, bir 

edebiyyat  ve bilim dili olamayacakŞ yalnızca bir konuşma dili olarak sürdürübilevekti 

varlığını.  Yunus`un kafasından ve gönlünden süzülün mistik aşk, Türkçe ile Andolu halkının 

gönlüne aktı, orada mayalandı, gelişti; yüzyıllara  uzanan bir çağıltı kazandı. [Hayati Develi, 

“Yunus Emre Divanı`dan Seçmeler” ,s.12] 

Yunus Emre sanat yaşamında halka, halkın dili ile hitap etmiştir. Yani Türkçeyi çok güzel 

kullanmıştır. Öz Türkçe ile eserler vermiştir. Bu da Yunus'un her zaman okunup 

anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yunus Emre`nin  şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır. 

                                                 
2 28 Aralık 2004 tarihinde kendisiyle yapılan söyleşiden; Gonca Çeliker,  
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Tasavvuf; ruhunu temiz tutmak, Allah sevgisini kalbinde yaşamak,  onun sevgisine 

erişebilmek için uğraş vermek, ömrünü bu yola adamak demektir. İşte Yunus şiirlerinde 

genellikle bu konuları işlemiştir. Onun hoşgörüsü de çok önemlidir. "Yaratılmışı hoş gördük, 

yaratandan ötürü"  diyebilecek olgunluktadır. Yunus Emre bir halk şairi değil halkın şairidir. 

Öylesine çok sevilmiştir ki Anadolu'nun çeşitli yerlerinde adına anıt mezarlar yaptırılmıştır. 

Aruz ölçüsü ile de şiirler yazmıştır ama onun en güzel şiirleri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. 

Yunus Emre'nin "Risalettün- Nushiyye" ve "Divan" olmak üzere iki eseri vardır.  

  “[…] Yunus Emre öyle bir aşk anlatıyor, insan varlığını öyle ir sevgi ile kuşatıyordu ki, her 

asrın ruhu, onda kendisini anlatan sözler buldu, bulmaya devam ediyor ve edecek. […]” 

[Hayati Develi, “Yunus Emre Divanı`dan Seçmeler” ,s.10] 

 

“Bir acayip aşk geldi 

Bende bu hal üstüne 

Gönlümü taht eyledi 

Oturdu can üstüne 

Sen sultansın ben kulum 

Sen gülsün ben bülbülüm 

Hükmün aleme yeter 

Ne kim var kul üstüne 

Evvel bahar olacak 

Ağaçlar donanancak 

Gör nice medh iderler 

Bülbüller gül üstüne”3 

Hasan Uçarsu bu mısralar üzerine “Sen gülsün ben  bülbül” koro yapıtını yazmıştır. 

Eser üç bölümden oluşur. Giriş niteliğindeki ilk bölmede “aşk”, “hal”, “gönlümü”, “can” gibi 

özel anlam atfedilen sözcükler ya sürekli tekrarlarla ya da melizmatik, süslemeci kullanımla 

ön plana çıkarılır. Eser “Lento” ile ¾ ölçüde başlar. Koronun baslardan başka bütün  sesleri 

ilk ölçülerde kuvvetli seslenme ile giriş yapar, hemen aynı ölçüden sesin hafiflemesi başlar. 

Kelimelerden ileri gelerek kullanılan aksanlar, esere bir başka hava katıyor. Basslar 5 –ci 

ölçüde giriş yapar. Ilk bölümden başlayarak eserin en çarpıcı özelliklerinden biride sıkça ölçü 

deyişimidir. Fakar ilk bölümde deyişen ölçüler genellikle tek vuruşlu kalıplardan 

oluşmaktadır.  

                                                 
3 “Sen gülsün ben bülbül” eserin ilk sayfası,  
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Resim: 1.H. Uçarsu “ Sen gülsün ben bülbül” ilk bölüm, giriş. 

 

Eserin gövdesi orta bölme oluşturur. Bu bölmedeki doku gazel söyleme tarzının yapısal 

özelliklerinden ilham alınarak kurgulnamıştır. Soprano ve mezzo soprano sololarında 

“Hükmün aleme yeter, Ne kim var kul üstün”  dizeleri gazel tarzı, ritm dışı, serbest, 

melizmatik söyleyişle zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar.  Orta bölüm “Allegro” 9\8 

ölçüden başlar.  
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Resim:2 H. Uçarsu.“Sen gülsün ben bülbül” orta (ikinci) bölüm. 

Yine ilk bölümde olduğu gibi  ses üzerinden oynamalar görüyoruz, ritm ve ölçü deyişikliyi 

var. Orta bölümde verilen ölçüler zor kalıpa sahiptir, müzik ifaesinde esneklik verir.  Müziğin 

nefes alıyor gibi hissini  yaratır.  Koro partileri arasında geçen melodik çevrimler duet 

niteliğindedir. (48-53-cü ölçüler) . [resim:2] 

Koronun işlevi ise daha çok gazel  tarzının belli bir ritm kalıbının tekrarlarından oluşan 

çalgısal eşliğini andırır.  66-cı ölçüden Soprano Solo başlar “Hükmün aleme yeter”, [resim:3] 

 

Resim:3 . H.Uçarsu.“Sen gülsün ben bülbül” orta (ikinci) bölüm. 66-cı ölçü 
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77-ci ölçüden aynı metinden  Mezzo Soprano başlar.  [resim:4] 

 

Resim:4. H.Uçarsu.“Sen gülsün ben bülbül” orta (ikinci) bölüm.77-ci ölçü 

 

Bu eserde ise geleneksel uygulamadan farklı olarak koroda tekrarlanan ritm kalıbl tekrarlar 

boyunca adım adım tizleşerek güç kazanır. Solo seslerin ritm dışı serbestligine karşı “Sen 

sultansın ben kulum”, “Sen gülsün ben bülbülüm” diye seslenen koroda tekrarlanan kalıpların 

giderek tizleşmesinin oluşturduğu gerilimle eser zirveye ulaşır. 

 

Resim:5.H. Uçarsu.“Sen gülsün ben bülbül”son  bölüm. 

 

Zirveden sonra beklenmedik bir ritm ve ölçü değişimiyle üçüncü bölmeye bağlanır. Bu 

bölümde daha durağan karakterdeki tekrarlarla orta bölmede oluşan enerji geri çekilerek 

müzik sonlanır.  

Eserde farklı ritm ve ölçüler kullanılmıştır. 9\8, 10\8, 8\8, 2\4,3\4,4\4. Eser ister  koroda 

seslenmesi açısından, istersede şeflik açısından müzisyenlerden yüksek profesioellik talep 

ediyor. Burada melodik çevrimler, rtim kalıpları, kromatik sesler, ölçü değişimleri vokal 

açısından oldukça zordur.   

Eser TRT tarafından ısmarlanmışdır. 2005 
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ÖZET 

Müzik kültürü ya da kültür içinde müzik gibi kavramsal yaklaşımlardan daha ziyade, müziksel eksendeki 

kültürel düşünme süreçleri, bildirinin ana bakış açısını oluşturmaktadır. Bu itibarla müziksel düşünce pratikleri, 

birey ve toplumların müziksel yaşama biçimlerinin hem sebebi hem de sonucudur. Bağlı olarak düşünsel 

biçimler, müziğin sıralı olarak geçirdiği insanla bağdaşık kültür esaslarıyla birlikte; kültürün müzik üzerinden 

hangi yaklaşımlarla seyrettiğini ortaya çıkarır. 

Bu anlatılanlardan hareketle, müzik kavramı çerçevesindeki kültürel bakış; müziksel kültürün insan evrimiyle 

olan ilişkisi ve müzik düşüncesini hazırlayan alt taban; beğeni yaklaşımlarıyla oluşan müzik-kültür düşüncesi ve 

son yüzyılda değişen müzik düşüncesinin oluşturduğu kültür, bulgular başlığında ele alınacaktır. Böylelikle 

kaynak taraması şeklinde betimsel bir yöntemle ele alınacak olan çalışmada amaç, müziksel düşünce süreçlerini 

tartışarak, bu süreçlerin göstergelerini ortaya koymaktır. Bundan hareketle yaşam şeklini yansıtan kültürün 

düşünsel bir kompozisyonunun müzik üzerinden ortaya konulması suretiyle; ilgili düşünsel süreçlerin kültürel 

eylem ve söylemlerle var olduğu sonucu oluşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, Kültür, Müziksel Düşünce 

 

CULTURAL APPROACH MUSIC THROUGH MUSICAL THOUGHT 

ABSTRACT 

The main perspective of this paper consists of cultural thinking processes within the concept of music rather than 

conceptual approaches such as music culture or music within culture. Therefore, the practices of musical thought 

are both the causes and the consequences of musical living styles of individuals and societies. Accordingly, 

along with the cultural principles, which the music had been through sequentially and which are coherent with 

human beings, intellectual patterns reveal the approaches, through which the culture has proceeded over music. 

In the light of these, the cultural perspective within the framework of the concept of music; the relationship of 

music culture with human evolution and the foundations that prepared the musical thought; musical-cultural 

thought, which emerged based on appreciation, and the culture that was constructed by the musical thought, 

which has changed in recent year will be discussed under the heading of findings. Therefore, the purpose of this 

study, which will be carried out with a descriptive method in the form of resource scanning, is to discuss the 

musical thought processes and to reveal their indicators. Hence, revealing an intellectual composition of culture 

reflecting the way of life through music leads to the fact that the relevant intellectual processes exist with 

cultural actions and discourses.   

Key Words: Music, Culture, Musical Thought    

 

1.GİRİŞ 

Müzik düşüncesiyle müziğe kültürel bakmak, müziği ayrı bir bakış açısıyla ele alan, bununla 

birlikte, icra ile bütünlük gösteren ve ayrışan yönleriyle müziği tartışan kültür ve düşünce 

süreçlerini gösterir. Bu süreçler icrayı yansıtan ya da icrayı şekillendiren yumuşak kültür 

süreçleri olabildiği gibi, müzik düşüncesini farklı şekillendiren müziksel pratik ve söylemlerin 

çeşitliliğinin çoğalmasıyla (Erol, 2009: 9) oluşan süreçler de olabilir. Müziksel pratik ve 

söylemler (Erol, 2009: 9) müzik düşüncesini şekillendirirken, insanın geçirdiği ve geliştiği 
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evrimsel süreçler, çeşitli etkenlerle toplumlar üzerinde oluşan müzik hareketleri ve beğeni 

faktörleri, son yüzyılda oluşan tüketime dayalı popüler müzik dünyası, gözler önünde olan 

çok temel inceleme alanları olmuştur. Bu temel yapı müzik düşünce ve kültürünü oluşturmuş 

aynı zamanda geliştirmiştir. Bu konumlarda insan, düşünen ve kültür üreten bir varlık olarak 

birincil roldedir. Bunun sebebi, insanın keşfetme, ele alma, anlamlandırma, düzene 

uyarlanma, düzen kurma ve yaratma gücünün varlığıdır. Bundan hareketle, müzik 

düşüncesiyle müziğe kültürel bakmak, ilk önce doğa, insan ve kültür sürecinin birlikteliğini; 

daha sonra da paralel olarak kültür, düşünce ve müzik sürecini incelemeyi getirir. Bunun 

sebebi de insanın doğa ile savaşı yön değiştirirken, ileriye doğru giden ve değişen süreçte 

sistemler meydana gelmesi, düşünce ve kültür oluşumlarının öne çıkmış olmasıdır. Bütün 

bunlar müziği etkilemiş, müzik kültürüyle müzik düşünce süreçleri başlamıştır. 

1.1.Problem Durumu 

Müzik düşüncesi, müzik üzerine yaratılan kültürden hangi aşamalarda etkilenmiş, hangi 

aşmalarda onu etkilemiş ve hangi süreçlerde oluşmuştur?  

1.1.1.Alt Problemler 

1.1.1.1. Kültür müzik üzerinden hangi yaklaşımlarla okunmuştur? 

1.1.1.2.Müzik düşüncesinin insan evrimiyle bağlantısı nedir? 

1.1.1.3.Müzik düşünce sürecinin kültür ile bağlantılı gelişim aşamaları nelerdir? 

2.YÖNTEM 

Araştırma yöntemi, yöntembilim (metodoloji) araştırma alanına giren, bilimsel doğruları 

bulabilmek adına izlenen sistematik yol olarak tanımlanır. ‘’Bilimsel bilgi edinme sürecidir’’ 

(A. Aziz, a.g.e. s.232-234.’ten aktaran Dönmez, 2019:137). Bir araştırmanın yöntemi genel 

olarak çok temel iki yöntem olan nitel ve nicel yöntemlere dayanır. Tarafımca metni yazılan 

araştırma bir nitel araştırma yöntemi olup, var olan bir durumu betimleme ve yorum yapma 

üzerine şekillenmiş (C.Glesne, a.g.e. s.23-33.’ten aktaran Dönmez, 2019:137), kaynak 

taramasıyla güçlenmiştir. 

3.BULGULAR VE YORUM 

3.1. Doğa İnsan Kültür 

Yaşamın keşfi doğa ve insanın etkileşmesiyle başlamış; insan, yaşam denen olguyu 

adlandırmıştır. Bu adlandırma, doğada insan tarafından oluşturulan kültürün çeşitli 

aşamalarda işlenmesiyle olmuştur. Dolayısıyla doğa insanın ilk önce keşfettiği, daha sonraki 

aşamalarda ise anlamlandırdığı ve hükmettiği coğrafî, sosyal, fennî ve ekonomik ortamlardır. 

Yaşamı oluşturmaktadır. Doğa hem kendi olarak hem de insan eliyle şekillenen değişken, 

ileriye giden ya da yozlaşan bir yapıdır. Daha doğrusu bir olgudur. Bu durumda insan 

doğadan ve kültürden çeşitli şekillerde etkilenir ve onu etkiler. Dolayısıyla insan merkezdir. 

Kas gücüyle doğayı keşfetmiş, beyin ve düşünce gücüyle anlamlandırmış, eylem ve 

hareketlerle de kontrol altına almıştır. Bu evreler doğaya şekil veren ve insan eliyle 

oluşturulan kültürün uygarlık seviyesine gelinceye kadarki sürecidir de aynı zamanda.  

Müziğin düşünsel serüveni doğa ve insan etkileşimiyle şekillenirken, kültür burada baş rolü 

üstlenmiş, insanın biyolojik ve beyinsel gücüyle paralel gitmiştir. Dolayısıyla kültür, 

insanların doğa ile mücadelesinde karşılaştıkları sorunları çözmeye yardımcı olacak eylem ve 

davranışlar için bir kılavuz niteliğindedir (Haviland ve Diğerleri, 2008: 102). Zira müzik 

kültürüyle paralel giden müzik düşüncesi, insanın doğa ile iletişim yollarının aldığı yönle 
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kendini göstermiş, kültür şekillenerek, yaşamı anlamlandırmada önemli bir faktör olan müziği 

de şekillendirmiştir. Burada doğa, insan ve kültürün sosyal aşamaları bir aradadır. Kültürün 

sosyal konumla ifade edilmesinin sebebi, insanın yaşama ve doğaya ilk önce kendi olarak, 

daha sonra da sosyal bir varlık olarak uyarlanmasıdır. Bu süreç insanın yavaşça ekip biçerek, 

daha ileri süreçlerde de âlet yaprak davranış kazanmaya başlamasıyla hareketlenmiştir. 

Davranış, kültürün ve kültür vasıtasıyla oluşan müziğin hareketlenmesinin ve çeşitlenmesinin 

ilk adımıdır. Bu nokta zaman içinde kültürün, kendini yaratan insanı aşmasına ve yaşamın 

evre değiştirmesine sebep olmuştur.  

3.2. Kültür Düşünce Müzik 

İnsanlar doğayı anlamlandırma aşamalarında toplu ayinlerin öncülük ettiği iletişim vasfını 

geliştirmiş, dans ederek ve şarkı söyleyerek ilk iletişim yollarından birini oluşturmuştur. 

Burada ses faktörü ekin olan kültürü geliştirmiş, toplu ayin gibi ilk olarak vücut hareketleriyle 

oluşan fiziksel davranış sürecine öncülük etmiştir. Beyin gücünün gelişmeye başlamasıyla 

paralel gelişen davranış ve iletişim, sistemli düşünme (Aydar, 2012: 240) durumunu 

başlatırken, kültür bütüncül bir özellik kazanmış, dolayısıyla insanların birbirlerine ortamlar, 

olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran 

(Oskay, 2011: 9) iletişim ortamı, kültürün kendisi olmuştur. İletişim içerisinde olan insan 

geliştirdiği kültür süreçleriyle ilk öce ailesi ve yakın çevresiyle kültürlenerek, kültürleşme ve 

kültürlenme (Uçan, 2005) gibi süreçlerle toplumsallaşmış ve medeniyetler oluşturmuştur. 

Kültürün hareketlenmesiyle insanı aştığı süreçlerde oluşan kontrol mekanizması, sosyal-

müziksel eylem ve davranışları meydana getirmiş, insan bireysel ve toplumcu düşünceyle 

kültürel kontrolü eline almıştır. Bu durum insanlarda tercih ve beğeni faktörlerini geliştirmiş 

gerek yaşam gerekse müzik ortamları hem tercih ve değişen beğeni faktörüne hem de sistemli 

olan eylem ve davranışlara göre şekillenmiştir.  

3.3. Müziği Şekillendiren Temel Faktörler 

Müziği şekillendiren temel faktörler insanın kendini aşan, insanın yarattığı sosyal ortamlarla 

mümkün olabilmiştir. Kültürün temel olarak insan eliyle gelişmesi, zamanla müzik kültürünü 

yaratmış ise bu kültür, içinde müziksel düşünme süreçlerinin geçirdiği aşamalarla ilgilidir. 

Kültür sosyal ve bireysel düşünmeyi; düşünme de sosyal ve bireysel kültürü yaratmıştır. Bu 

anlamda ikili veya çoklu iletişimin oluşturduğu, sonucu eylemeye ve oturmuş davranışa varan 

kültür, oluşturduğu sistem sayesinde, insanın nasıl düşündüğünü, duyduğunu ve buna göre 

hayatını nasıl düzenlediğini (Kaplan, 2013) ve hangi tercihleri yaptığını belirler. Gene buna 

göre müziksel tercih şeklinde adlandırılan tercihler ve düşünceler de oturmuş müziksel 

hareketlere bağlıdır ve aynı zamanda onları etkiler. Bu etkileme süreci halen devam 

etmektedir. Bu şekilde bakıldığında, sadece müzik değil, diğer sanatlar bile kültür, düşünce, 

davranış ve tercihlere göre oluşagelmiştir. Önemli bir nokta ise bunların durağan 

olmamasıdır. Kültür, düşünce, davranış ve tercihler düşünüldüğü zaman yaşamsal hareketin 

temel koşullarıdır. Ayrıca hiçbirinin öncelik sırası yoktur. Ancak doğaya ve müziğe yön 

vermede değişen şekilleri vardır.  

Kültür, düşünce ve davranışa göre belirlenen sosyal ya da müziksel tercihler bütün bunları 

etkilediği gibi, en kuvvetli kavram olmakla önem kazanır. Zira yaşamdaki son noktayı veya 

oluşan müziksel hareketleri belirler. Tercihler çeşitli sebeplerle oluşan beğeni faktörleri 

olabildiği gibi, tercih olmayı aşabilen sosyal ortamlarla da ilgili olabilir. Dolayısıyla tercih ve 

ona bağlı gelişen beğeni faktörleri değişkendir. Müziğin oluşmasını ve müzik üzerine 

düşünmeyi sağlayan ikincil temel faktörü oluşturur. Tabii tercihler insanın toplumda birey 

olmasıyla süregelen özgürleşme statüsüne de bağlıdır. Müziğin şekillenmesini önemli 
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derecede etkiler. Hatta genel anlamda oluşan müzik hareketleri özgür, tercih eden, etkileyen 

ve etkilenen birey ve toplumlar sayesinde oluşmuştur denebilir. Ancak daha önce de 

bahsedildiği gibi tercihler zorunlu sosyal ortamlardan doğabilir ve müzik hareketlerine 

bakıldığında çoğu zaman böyle olduğu da görülmüştür. Bu durum müzik düşüncesinin 

kültürün şekillendiği yolda aldığı biçimle ilgilidir.  

Müzik düşüncesi, kültürün toplumsal şartlarda nasıl ilerlediği ile ilgili olarak doğa(l) 

yollardan örgütlenmiş olmaya doğru yol izlemiştir. Bu anlamda kültürün etkilediği müzik bir 

müziksel yaşama biçimi olmakla birlikte, müziksel yapılanmayı da beraberinde getirmiştir. 

Eklemek gerekirse bu getiri süreklilik arz eder. Müzik düşüncesi müzik yapılanmasını 

etkilediği gibi, müzik yapılanmasını içeren eylem ve hareketler de müzik düşüncesini etkiler. 

Dolayısıyla daha önce bahsedilen tercih kavramı burada yön değiştirebilir. Tercih; davranış, 

kültür ve düşünceye göre anlamı bireyselden sosyal ortama doğru değişebilen çoklu bir 

kavramdır. Dünya ve Türkiye üzerindeki müzik yapılanmaları davranış, kültür ve düşüncenin 

oluşturduğu değişken sebepli tercihle adlandırılan hareketlerden oluşmuştur. Kültürün 

evrimsel olarak ilerlemesi ve yönüyle ilgili bu durum son noktada değişen ve şekil değiştiren 

tercih faktörünü, özgür bireyin bilinçli faaliyetiyle kuşatmış ve müziksel beğeniler 

oluşturmuştur.  

3.4. Müzik Düşüncesinden Yapılanmaya, Yapılanmadan Müzik Düşüncesine 

Kültür, düşünce ve müzik faktörlerinin gelişimi ve değişimiyle oluşan müzik yapılanmaları, 

kültürün ekme sürecinden davranışa; davranıştan medeniyete ve güzelliği konu edinen sanata 

doğru eğitim terbiyesi vasıtasıyla şekillenmesi ve bu doğrultuda oluşan faaliyetlerle ilgilidir. 

Sözüne edilen faaliyetler, toplumsal oluşum ve koşullarla gelişen etkilenilmiş ve bilinçli 

tercih yolunu seçtirmiştir. Dolayısıyla müziksel düşünce ve tercihler çok etkenlidir. 

Olumluluk ve olumsuzluğu bir arada taşıyan müziksel tercihler, bireysel beğenileri içinde 

taşıyıp, bunu farklı boyutlarda aşmaktadırlar. Bu oluşumun sürekliliği bir toplumdaki 

oluşagelen müzik yapılanması ve düşüncesi hakkında fikir vermeye etkendir. Kaldı ki genel 

anlamda sosyal oluşumlardan ortaya çıkan müzik yapılanmaları, müzik düşüncesinin evrimsel 

süreciyle ilgili olup, çağlayan geleneksellik ile, çoğullaşan popülerlik arasında oluşmuştur.  

Çağlayan geleneksellik, kavim ve doğanın oluşturduğu bilinç dışı toplulukların belli bir 

süreçte bilinçli topluluklar haline dönüşüp (Aydar, 2012: 242); coğrafya yerleşikliği elde 

etmesi ve üretim ilişkilerini geliştirmeye başlaması sonucu oluşmuştur (Aydar, 2012: 242). 

Böylelikle gelenek kavramı, üretim ilişkilerinin aktivasyonunun yön almasıyla gelişmiş; 

sosyal-sanatsal düşünceler âdeta çağlamaya başlamıştır (Aydar, 2012: 242). Yerleşik iş 

birliğiyle (Ayas, 2019: 262) köy ve yöre faaliyetlerine dayanan müzikler köylü insanın 

genzinden ve sazından çağlamış; çağlayan düşüncede birleşen köy toplumları oluşmuştur. 

Dolayısıyla uygar şehir toplumlarına doğru giden adımlar düşünce ve müziğin halk 

kültüründe buluşmasını sağlamış; gelenek, tekrara dayalı süreklilik anlamını almıştır (Ayas, 

2019: 262). Müzik düşüncesinin çağlamaya başladığı bu tür sosyal ortamlar, faaliyetlerin 

dönüşümünü hızlandırmış; insanların yerleşik yaşamdaki gelişen alışverişleri, toprak ile 

başlayan hak arayışını doğurmuştur. Böylelikle esnek tekrar eden faaliyetlerden, kurumsal ve 

yapısal faaliyetlere dönüşüm gerçekleşmiştir. Müziğin etkileşimli olarak yön değiştirmesi ise, 

geleneksel düşüncenin ve geleneğin çeşitli şekillerde bireyler tarafından devam ettirilerek, 

kurumsal kültür ve düşünceye dönüşmesiyle başlamıştır. Bu noktada müziğin ve müzik 

düşüncesinin gittiği veya gideceği yön, özellikle Türk tolumu gibi bazı toplumlarda, 

belirginleşen sosyal tabanlı tercihlerle ilerlemiştir. Bu tercihler söylenildiği üzere bireysel 

olmayıp; davranış, düşünce ve kültürün toplamında şekillenerek; hem dönemin ve koşulların 
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belirlediği oluşum gösteren toplum şartlarının; hem de özdeki milliyetçiliğe dair düşüncelerin 

farklılaşmasıyla (Zıraman ve Kutluk, 2016: 115) değişkenlik sergilemiştir. Böylelikle oluşan 

sınıflı toplum (Aydar, 2012: 242) gelenekteki halk kültürünü düşünsel olarak keskin 

halkçılığa yönlendirmiş; bu durum, modern ve kurumsal yapıda düşüncenin oluşumunu 

sağlamıştır. Bahsedilen kurumsal yapı, mekânsal ve durumsal olarak oluşurken; müzik, 

düşünsel değişkenlikle ilerlemiş ve kurumların oluşturduğu kalıplaşma meydana gelmiştir. 

Aslen genelleşebilen bu durum, kültürün geçirdiği doğal ve yapay değişkenliğin düşüncede ve 

müzikteki yansımasıdır. Doğaldan yapaya geçen kültür unsurları, müzik düşüncesinde kalıpçı 

yaklaşımları getirmiş; doğal olarak müzik türleri oluşmuştur. Bu çerçevede modern, ideolojik 

ve idealist müzik yapılanmalarına gidilmiş; böylelikle etkilenmeyle gelişen bireysel tercihe 

dayalı beğeni unsurları da meydana gelen toplumsal yapılarda alt ve üst kültür gruplarını 

yansıtmıştır. Toplumlarda farklılık gösteren bu tür oluşumlar, kültürün genel olarak benzeşik 

bir şekilde, insanlığa sunulmuş doğanın, keşiften gelenekselliğe, geleneksellikten 

kurumsallaşmaya, kurumsallaşmadan çözülmeye giden yoludur. 

Müzikte türlerin oluşması, toplumda sınıf oluşumunu şekillendirdiği gibi, düşüncede 

kalıplaşmayı sağlamıştır. Dolayısıyla sürekli değişen düzende müziğin türlere ayrılarak alt ve 

üst kültürde beğeni ve zevke farklılıkla hitap etmesi, kültürün ve düşüncenin bütünleşik 

olarak aldığı yoldaki kalıplaşmayı bir süre sonra yumuşatmış; beğeni ve zevkler 

çoğullaşmıştır. Bunun sebebi ilerleyen zamandaki değişen düzenin netlikleri ortadan 

kaldırması ve müziğin belirgin türler içerisinde çoğul türler yaratmasıdır. Müzik düşüncesi 

çoğullaşmıştır. Daha doğrusu, kalıplaşma ve sınıflaşmayla çoğalan türleşme hali, halen devam 

eden içinde bulunduğumuz dönemde aslen şekil değiştirmiş, popülerliğin sağladığı 

ekonomiyle etkilenen beğeni ve düşünce tarzı gelişmiştir. Kapitalist dünyadan, endüstri 

dünyasına doğru gelişen zamanda insanın doğanın kontrolünü sırtlanıp; aynı şekilde 

dengesizce elinden kaçırdığı zor mücadele alanı (Storey, 2000: 11), egemen grupların 

çıkarlarını yansıtan, sosyal ve müziksel anlamların zorla kabul ettirildiği (Storey, 2000: 11) 

dünyada, müzik beğenileri etkilenilmiş ve ekonomi nedenli beğeniler olmuştur. Arz- talep 

ilişkisine dayanan bu alan (Storey, 2000), müzik düşüncesini bir dirençler (Storey, 2000) 

yumağı haline getirmiştir. Burada seri giden hayat etkendir. Doğanın kontrolü başkalarının 

yönlendirdiği kontrole bürünmüştür. 

4. Sonuç 

Etkileşmenin ve etkilenmenin yoğun olduğu dünyamızda aslen bir sonuca bağlanmayan ve 

devam eden süreçler mevcuttur. Dolayısıyla, sosyal yaşamla bağlantılı olan düşünce süreçleri 

de devam eden ve değişen bir süreci kapsar. Böylece sanatsal ve müziksel kültür başlı başına 

kendini yaratmışken; bu anlamda oluşan düşünce süreçleri bahsedildiği gibi zamanın 

ilerlemesiyle çağlamadan çoğullaşmaya pratik sergilemiştir. Bu süreç, doğa hareketliliği ile 

başlamış, insan eylem ve hareketliliği ile devam etmiştir. Eylem ve hareketler tercih ve müzik 

düşüncesini kendiliği ile oluştururken; gelişen ve değişen kültürde, insanın doğa ile mücadele 

alanı şekil değiştirmiş, doğaya yüklenen müziksel anlamlar, zorunlu tercihten, bireysel tercih 

içeren müzik hareketlerini doğurmuştur. Böylelikle kronolojik giden müziksel tarih de 

günümüzde kronolojiyi aşarak müziğin çözülen hareket ve anlamlarını yorumlamaktadır. Bu 

süreç, insanın doğa ile mücadelesinde keşiften anlamlandırmaya, anlamlandırmadan eylemeye 

bitmeyecek bir yolun haritasıdır. Düşünsel süreçler de bu haritada oluşan müzik hareketlerinin 

güdüleyicisi olmaktadır. Anlamlar ve müzik dünyasını oluşturan eylemler devam etmektedir.  
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AZERBAYCAN'DA ŞEFLİK SANATININ EVRİMİ 

 

Eldar DADAŞOV 

Doçent, Bakü Koreografi Akademisi, eldar.dadashov.58@mail.ru 

 

ÖZET 

Azerbaycan'daki şeflik sanatın tarihi incelendiğinde, 1920 yılında Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nde 

oluşturulan ilk halk enstrümanları orkestrasının, şeflik  sanatın evriminde bir adım olduğu açıktır. Aynı sene 

Bakü'de bağımsız Senfoni orkestrası yaratılmış,  Glinka, Borodin, Çaykovski, Beethoven, Wagner ve diğer 

bestecilerin eserlerinden oluşan  konser repertuarı edinmiştir.  

 Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyosu'ndaki müzik bölümüne başkanlık eden ve Uzeyir Hajibeyli 

yönetimindeki Müslüm Magomayev'in inisiyatifinde Radyo Yayın Komitesi bünyesinde ilk halk 

enstrümanlarından oluşan notalı  orkestrası kurulmuştur. Orkestranın sanat yönetmeni ve şefi Uzeyir Hajibeyli 

ve konser yöneticisi Said Rustamov'du. Uzeyir Hajibeyli önderliğinde oluşturulan bu orkestra, tüm Doğu 

dünyasında yeni bir fenomen haline geldi.  Halk enstrümanları orkestrasının yaratılmasının sahne sanatlarının 

gelişimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Uzeyir Hajibeyli, Muslim Magomayev ve Said Rustamov gibi şefler 

bu sanatın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. 

Azerbaycan'da sahne sanatlarının gelişiminde de özel yeri olan bir diğer besteci ise Afrasiyab Badalbeylidir. 

1936'da Niyazi şef olarak göreve başladı ve Azerbaycan Devlet Filarmonisi`nde Anosov ile birlikte yeni bir 

Devlet Senfoni Orkestrası kurdu. St.Petersburg'da düzenlenen All-Union şeflik yarışmasında  Laureate unvanını 

kazanmıştır. Moskova'da G."Garageev" bale "Seven Beauties", T. Hrennikov'un İkinci Senfoni, A.Rubinştein'ın 

piyano orkestrası konseri, C. Cahangirov "Araz'ın diğer tarafında", S. Hajibeyov "Gulshan" bale takımı , B. 

Zeidman'ın çello ve orkestra konseri ve F.Blumenfeld'in senfonik orkestra için "Bahar Süitası" gibi yapıtlar 

Niyazi`nin yönetmenliğinde büyük ilgi görüyor. 

Niyazi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki  yapılan konserleri ve yaratıcı etkinliği, diğer ülkelere yaptığı 

ziyaretlerden farklı duruyor, Türkiye Cumhuriyeti'nde   Niyazi'nin çalışmaları yaratıcılığında özel bir yer 

kapsamştır.  Ankara Opera ve Bale Tiyatrosu'nun baş şefi olarak çalışmış,  Ankara Devlet Senfoni Orkestrası ile 

olan sanat  ilişkileri bu iki kardeş halk arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirmiştir. İstanbul'da 

düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde ünlü Türk besteci Adnan Saygun, Köroğlu operasını ve Yunus 

Emre oratoriyasını seslendirmiştir. 

 Rauf Abdullayev, Yalçın Adigozalzade, Fakhraddin Karimov ve diğer çağdaş şefler, Azerbaycan'ın  şeflik  

sanatın değerli üyeleridir. 

Anahtar Kelimeler: Şef, Maestro Niyazi, Köroğlu Operası, Üzeyir Hajibeyli, Türkiye. 

 

THE EVOLUTION OF CONDUCTING ART IN AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

Studying the history of conducting art in Azerbaijan, it becomes clear that the activity of the first folk 

instruments orchestra, created in the Azerbaijan State Philharmonic Society in 1920, was a step forward in the 

evolution of conducting art. In the same year, an independent symphonic orchestra was organized in Baku, the 

repertoire of which included works by Glinka, Borodin, Tchaikovsky, Beethoven, Wagner and other composers. 

The first orchestra of musical instruments was established under the initiative of Muslim Magomayev, who 

headed the Music Department of the Azerbaijan TV and Radio and led by Uzeyir Hajibeyli. Artistic director and 

conductor of the Orchestra was Uzeyir Hajibeyli, and Said Rustamov was concert master. Created under the 

leadership of Uzeyir Hajibeyli, this orchestra became a new phenomenon in the entire Eastern world. Creation of 

the Folk Instruments Orchestra has great influence on development of the performing art. Conductors such as 

Uzeyir Hajibeyli, Muslim Magomayev and Said Rustamov make great contribution to the development of this 

art. 

Afrasiyab Badalbeyli also played a great role in the development of performing arts in Azerbaijan. 
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In 1936, Niyazi started conducting and together with Anosov created the new State Symphony Orchestra under 

the Azerbaijan State Philharmonic. He was awarded the title of the laureate of the All-Union Conducting Circle 

in St. Petersburg. In Moscow, G. Garayev's suite from the ballet "Seven Beauties", T. Khrennikov's Second 

Symphony, A. Rubinstein's concert for piano orchestra, K. Jahangirov's "On the Other Side of Araz", S. 

Khrennikov's suite "On the Other Side of Araz". Hajibeyov's ballet "Gulshan" B. Zeidman's Concerto for Cello 

and Orchestra and F. Blumenfeld's "Spring Costume" for Symphony Orchestra 

Niyazi's concert and artistic activity in the Republic of Turkey is different from his trips to other countries, and 

his work in this country has a special place in his work. He is the chief conductor of the Ankara Opera and Ballet 

Theatre and his creative relationship with the State Symphony Orchestra of Ankara strengthens friendship and 

cultural ties between the two brotherly peoples. During the Istanbul International Music Festival, famous Turkish 

composer Adnan Saigun will perform the opera Keroglu and Yunus Emre Oratorio. Rauf Abdullayev, Yalchin 

Adigozalzade, Fakhraddin Karimov and many others are worthy successors of conducting art in Azerbaijan. 

Key Words: Conductor, Maestro Niyazi, Opera Keroglu, Uzeyir Hajibeyli, Turkey. 

 

Giriş 

1897-ci ildə Şuşada Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təşəbbüsü və rejissorluğu ilə Məhəmməd 

Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında tamaşaya qoyulmuş “Məcnun Leylinin qəbri 

üstündə” səhnəciyini bir-neçə ifaçıdan ibarət ansambl müşayiət edirdi. Ə.Haqverdiyev 

rəhbərliyi ilə təşkil olunan bu ansamblın uğurlu çıxışını Azərbaycanda dirijorluq sənətinin ilk 

addımları hesab etmək olar. (https://az.m. wikipedia.org. wiki. Məcnun Leylinin məzarı 

üstündə).  

1900-cü ildə Şuşada, 1902-1903-cü illərdə Bakıda keçirilən “Şərq konsertləri” xalq çalğı 

alətlərindən ibarət ansamblların və dirijorluq sənətinin formalaşaraq təkmilləşməsində mühüm 

rol oynadı. Ansamblların yüksək səviyyəli çıxışı və ifaçıların böyük ustalığına baxmayaraq 

onlar Azərbaycan musiqisini lazımi şəkildə təbliğ etmək iqtidarına malik deyildilər. Musiqi 

sənətimizin inkişafı milli alətlərimizdən ibarət böyük tərkibli, monolit birliyə malik olan 

orkestrin yaranmasını  tələb edirdi. Beləliklə də, 1920-ci ildə Azərbaycanda ilk xalq çalğı 

alətləri orkestri yarandı. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində yaranan ilk xalq çalğı 

alətləri orkestri musiqi yaddaşına əsaslanaraq notsuz ifa edirdi. (Qasımova S.; Bağırov N., 

1984: 15). Bu orkestrin fəaliyyəti də dirijorluq sənətinin təkamülündə irəli atılmış bir addım 

idi. 

Azərbaycanda dirijorluq sənətinin tarixini araşdırdıqda məlum olur ki, 1920-ci illərin 

əvvəlində Bakıda təşkil edilmiş müstəqil simfonik orkestr Qlinkanın, Borodinin, 

Çaykovskinin, Bethovenin, Vaqnerin və başqa bəstəkarların əsərlərindən ibarət konsert 

proqramları ilə çıxış edirdi. Xarici ölkələrin görkəmli musiqiçiləri: E.Petri, M.Polyakin, 

V.Qorovits, N.Raxlin, Y.Milşteyn ilə yaradıcılıq əlaqələri orkestrin professional səviyyəyə 

çatmasına imkan yaradırdı. Görkəmli rus dirijorları L.Şteynberq, A.Orlovun rəhbərlik 

etdikləri simfonik orkestr  müxtəlif janrlı əsərlərlə silsilə konsertlər verirdi. 1932-ci ildə 

Azərbaycan Radio verilişləri idarəsinin simfonik orkestri yaradıldı. Bu illərdə Sankt-

Peterburq və Moskva filarmoniyasının orkestrləri Oskar Frid, Maks Reyter, Georq Sebastyan, 

A.Qauk, N.Qolovanov və başqa dirijorlarla Bakı şəhərində qastrola çıxdılar. Orkestrlə 

L.Oborin, D.Oystrax, M.Yudina, Bülbül çıxış edirdilər. D.Şostakoviçin, S.Prokofyevin, 

R.Qlierin  müəllif konsertləri Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm hadisəyə çevrildi. 

Niyazi, Ə.Bədəlbəyli, Ə.Həsənov simfonik orkestrin pultu arxasında çıxış etdilər. 

(anl.az>2017/11>ag_agdx. Azərbaycanın görkəmli dirijorları və xormeystrləri. səh. 91) 

1931-ci ildə Azərbaycan Musiqi Mədəniyyətində əlamətdar bir hadisə baş verdi. Azərbaycan 

Radiosunun musiqi şöbəsinə başçılıq edən Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü və Üzeyir 
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Hacıbəylinin  rəhbərliyi ilə Radio verilişləri Komitəsinin nəzdində ilk notlu xalq çalğı alətləri 

orkestri yarandı. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Üzeyir Hacıbəyli, konsertmeystri isə Səid 

Rüstəmov təyin olundu. Üzeyir Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə yaranan bu orkestr bütün Şərq 

aləmində yeni bir hadisəyə çevrildi. (Qasımova S.; Bağırov N., 1984: 16)  

Notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin yaranması dirijorluq sənətinin inkişafına əsaslı təsir 

göstərir. Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Səid Rüstəmov kimi dirijorlar bu sənətin 

inkişaf etdirilməsində böyük əmək sərf edirlər.  

Azərbaycanda dirijorluq sənətinin inkişafında Əfrasiyab Bədəlbəylinin də böyük xidmətləri 

olmuşdur. Cəfər Cabbarlının “Od gəlini” əsərinə musiqi bəstələyərək onun premyerasını idarə 

etməklə dirijorluq fəaliyyətinə başlayan Ə.Bədəlbəyli türk operalarına dirijorluq etmək üçün 

M.F.Axundov adına Dövlət Böyük Teatrına (indiki Opera və Balet teatrı) işə qəbul olur. 

(anl.az>2017/11>ag_agdx. Azərbaycanın görkəmli dirijorları və xormeystrləri. səh.105) 

Cəfər Cabbarlının “Almaz”, “1905-ci ildə”, “Yaşar”, M.F.Axundovun “Hacı Qara”, “Müsyö 

Jordan” pyeslərinə musiqi bəstələyərək  onların premyerasına dirijorluq edir. 1940-cı ildə 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulan “Qız 

qalası” baletinin dirijor pultu arxasında bəstəkar özü dayanır. 

(anl.az.>meqale>adalet>aprel.Əfrasiyab Bədəlbəyli) 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin təşəbbüsü ilə Gürcüstan xalq mahnı və rəqs ansamblının, Dövlət 

Akademik Böyük Teatrın simli kvarteti, Aleksandr Qoldenveyzer, Lev Oborin, Emil Qilels, 

David Oystrax, Svyatoslav Rixter və başqalarının Bakıda konsertləri xalqımızın qələbəyə 

inamının parlaq nümunəsi idi. Əfrasiyab Bədəlbəyli Məmməd Səid Ordubadi ilə birgə İtalyan 

bəstəkarı C.Rossinin “Sevilya bərbəri” operasını Azərbaycan dilinə tərcümə edərək tamaşaya 

hazırlayır və tamaşanın interpretasiyası ona böyük uğur gətirir. M.S.Ordubadinin librettosu 

əsasında bəstələdiyi “Nizami” operasının dirijoru da Əfrasiyab özü idi. Nizami rolunun ifaçısı 

Bülbül dirijorun bu əvəzsiz təfsirinə heyran qalır. Ə.Bədəlbəyli ömrünün sonuna kimi 

M.F.Axundov adına Dövlət Opera və Balet Teatrında dirijor və baş dirijor vəzifələrində 

çalışaraq, bu dövr ərzində Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının opera və baletlərini 

tamaşaya qoyaraq, onlara dirijorluq edir. (anl.az>2017/11>ag_agdx. Azərbaycanın görkəmli 

dirijorları və xormeystrləri.səh. 108) 

1936-cı ildən Niyazi dirijorluq fəaliyyətinə başlayaraq, Anosovla birgə Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasının nəzdində yeni Dövlət Simfonik orkestri yaradır. (anl.az>2017/11>ag_agdx. 

Azərbaycanın görkəmli dirijorları və xormeystrləri. səh. 92) 

1944-cü ildə Tbilisidə keçirilən Zaqafqaziya Respublikaları Musiqi Ongünlüyündə Niyazi 

Q.Qarayev, C.Hacıyev, S.Hacıbəyovun Birinci simfoniyalarını, F.Əmirovun  M.İsrafilzadənin 

xatirəsinə həsr etdiyi simfonik poema, Ə.Abbasovun “Rəqs süitası”nı böyük müvəffəqiyyətlə 

səsləndirir. Dirijoru üslub və ideya-estetik cəhətdən mürəkkəblik kəsb edən partituralar cəlb 

edir, Çaykovskinin Dördüncü, Beşinci, Altıncı simfonitalarını, “Manfred” proqram 

simfoniyası, “Romeo və Cülietta” uvertüra fantaziyası, Balakirevin “İslamey” simfonik 

poeması, Taneyevin “İoann Damaskin” kantatasını, Musorqskinin “Keçəl dağda gecə” 

simfonik lövhəsini, Rimski-Korsakovun “Şəhrizad” simfonik süitasını, Bethovenin 

simfoniyalarını, Listin prelüdlərini, Berliozun “Fantastik simfoniya”sını, Vaqnerin “Riyentsi”, 

“Loenqrin” və “Tangeyzer” operalarının uvertüralarını, Ravelin “Bolero” operasının 

uvertürasını xüsusi professionallıqla interpretasiya edir, Dükün “Sehirbazın şagirdi” simfonik 

poemasının partiturasını gərgin əmək sərf edərək işləyib repertuarına daxil edir. 
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1946-cı ildə Sankt-Peterburqda keçirilən Dirijorların Ümumittifaq baxışında qırx dirijordan 

seçilməklə laureat adına layiq görülür. Moskvada Q.Qarayev “Yeddi Gözəl” baletindən süita, 

T.Xrennikovun İkinci simfoniyası, A.Rubinşteynin fortepiano ilə orkestr üçün konsertini, 

C.Cahangirov “Arazın o tayında”, S.Hacıbəyov “Gülşən” baletindən süita,  B.Zeydman 

violonçel ilə orkestr üçün konsert, F.Blümenfeldin səs ilə simfonik orkestr üçün “Bahar 

süita”sını ifa edərək dinləyicirərin gurultulu alqışlarını qazanır. (Сафарова З. Музыка 

Азербайджана. Musakademia.musiqi-dünya.az. səh.405). 

1950-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti Ongünlüyündə 

Maestro bəstəkarlarımızın müxtəlif janrlı əsərlərindən ibarət proqramla çıxış edərək  SSRİ 

Dövlət Mükafatına layiq görülür. Vətənə döndükdən sonra Bramsın Dördüncu 

simfoniyasından, fortepiano ilə orkestr üçün birinci və ikinci konsertindən ibarət maraqlı 

nömrələrlə dinləyicilər qarşısına çıxır və yenə də həmişə olduğu kimi böyük hörmət və uğurlu 

şöhrət çələngi ilə qarşılanır. 1951-ci ildə Niyazi Çexoslavakiyada keçirilən “Praqa baharı” 

festivalında Rahmaninovun “Paqanini mövzusunda” variasiyalarıdan rapsodiya, R.Qlierin 

səslə simfonik orkestr üçün konsert, N.Peykonun “Moldav mövzusunda süita”, S.Ryauzovun 

“Medeqmaşa” operasından süitanın üslubunu incəliklə duyaraq ehtirasla idarə etməsi Çexiya 

Filarmoniyasının və Praqa Radiosunun simfonik orkestrlərinin üzvləri ilə yaradıcılıq ünsiyyəti 

tapmasına imkan yaradır. 1956-cı ildə Niyazi Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

orkestri ilə birgə Dağıstan Respublikası Bəstəkarlar İttifaqı heyətinin konsert proqramlarını 

hazırlayır və yenidən Çexoslavakiyaya konsert qostrol səfəri edərək Praqa, Bratislava, 

Ostrada, Brno şəhərlərində Çaykovskinin simfoniyalarını, Rimski-Korsakovun “Şəhrizad” 

simfonik süitasını ifa edir. Böyük alman bəstəkarı Rixard Vaqnerin xatirəsinə həsr olumuş 

konsertdə “Tangeyzer”, “Riyentsi”, Loenqrin” operalarından uvertüralar, “Valkiriya” 

operasından “Valkirlərin uçuşu” simfonik lövhəsi maestronun təvsirində füsunkar səsləndi. 

Həmin dövrdə dirijor görkəmli rumın müğənnisi Q.Zobianla birgə çıxış edərək Çileanın 

“Arleziana” operasından “Frederikonun ariyası”, Qalevinin “Kardinalın qızı” operasından 

“Eleazarın ariya”sını bütün dünyaya sevdirdi.  Rəhbərlik etdiyi orkestrlə Bakıda keçirilən 

“Zaqafqaziya baharı” musiqi festivalında və Böyük Teatrın orkestr ifaçıları ilə Moskvada 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini yüksək ifaçılıq məharəti ilə nümayiş etdirir. Bir-birinin 

ardınca uğurlu çıxışlarına görə Niyazi M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 

Teatrının baş dirijoru vəzifəsinə və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı, SSRİ  

Xalq artisti təyin olunur. (Сафарова З. Музыка Азербайджана. Musakademia.musiqi-

dünya.az. səh.409). 

Niyazinin Türkiyə Cümhuriyyətində konsert-yaradıcılıq fəaliyyəti digər xarici ölkələrdə olan 

səfərlərindən daha uzunmüddətli olması ilə fərqlənərək, bu ölkədə fəaliyyəti onun 

yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Niyazi Türkiyə Cümhuriyyətinə 1963, 1965, 1966-67-ci 

illərdə dəvət edilmiş, 1973-cü ildə isə yeni dəvət əsasında Ankarada bir il yarım çalışaraq, 

burada Opera və Balet teatrının baş dirijoru vəzifəsində işləmişdir. Türkiyənin Ankara 

şəhərində Ankara Dövlət simfonik orkestrinin kollektivi ilə yaradıcılıq ünsiyyəti bu iki qardaş 

xalqlar arasındakı dostluq və mədəni əlaqələri bir daha möhkəmləndirir. Monqolustan və 

Türkiyə səfərlərinin ardınca Niyazi Almaniyada Leypsiq Konqreslər sarayında Leypsiq 

radiosunun simfonik orkestri ilə Bethovenin, Çaykovskinin simfoniyalarını, Q.Qarayevin 

“İldırımlı yollarla” baletindən süitanı ifa edir. Karl-Marks-Ştat şəhərində uğurlu çıxışlarına 

görə fəxri medalla təltif olunur. Fransa pianoçusu  Monik De Brüşölri ilə birgə Motsartın, 

Sen-Sansın konsertlərini ifa edərək Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülür. 

Türkiyədə uğurla tamaşaya qoyduğu “Yevgeni Onegin” operasından sonra Niyazi yenidən 

qardaş ölkəyə, Ankara Teatrının səhnəsində Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operasını 
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tamaşaya qoymağa dəvət olunur. Operanın ilk tamaşası Türkiyənin teatr həyatında böyük 

hadisə olur. Türkiyə Dövlət simfonik orkestrini idarə edərək, türk pianoçusu Aişəgül 

Sarıcanın ifası ilə Çaykovskinin Dördüncü simfoniyasını, Birinci fortepiano konsertini, 

S.Hacıbəyovun orkestr üçün konsertini səsləndirir. (Сафарова З. Музыка Азербайджана. 

Musakademia.musiqi-dünya.az.  səh.404) 

İstanbulda Beynəlxalq Musiqi Festivalı günlərində görkəmli türk bəstəkarı Adnan Sayqunun 

“Koroğlu” operasını, “Yunus İmrə” oratoriyasını tamaşaya qoyur. Əhməd Adnan Sayqun türk 

xalqlarının dastanı olan Koroğlu dastanı əsasında eyni adlı operanı dahi Üzeyir Hacıbəylidən 

çox illər sonra-1973-cü ildə bəstələmişdir.  

Maestro Niyazinin çağdaş türk musiqiçiləri ilə ilk yaradıcılıq təmasları 1963-cü ildə Əhməd 

Adnan Sayqun və Ülvü Cemal Erkinin Bakıda keçirilən konsertləri ilə başlamışdır. Konsertdə 

A.Sayqunun Üçüncü Simfoniyası və  fortepiano üçün konserti, C.Erkinin İkinci simfoniyası 

və skripka ilə orkestr üçün konserti təqdim olunaraq, A.Sayqunun simfoniyasının ilk ifası 

olduğu üçün əlamətdar idi. Niyazi Sayqunun bu əsərini proqrama salmadan öncə onun 

partiturasını Qara Qarayevlə birgə diqqətlə nəzərdən keçirmiş və türk musiqisinin müasir 

bəstəkarlıq texnikasına sahib olan ustad bir sənətkar ilə əməkdaşlığına əmin olmuşdur. Türk 

bəstəkarlarının Bakıdakı konsertləri Niyazinin mahir interpretasiyaları nəticəsində böyük 

müvəfəqiyyətlə keçmişdir. Bu uğuru A.Sayqun və C.Erkin Niyazi ilə paylaşaraq, ona öz 

minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Konsertin təkrarının Moskva şəhərində başqa bir dirijorun 

idarəsi ilə keçirilməsi qabaqcadan planlaşdırılsa da, türk bəstəkarlarının təkidi ilə konserti 

idarə etmək üçün Bakıdan Niyazi dəvət olundu. Təşkilatçılar A.Sayquna öz simfoniyasına 

dirijorluq etməyi təklif etsələr də, o, Niyazi olan yerdə başqa bir dirijorun təfsirinin 

mümkünsüzlüyünü vurğulamışdı. Beləliklə, Moskva Konservatoriyasının böyük salonunda 

keçirilən konsert türk musiqisinin bayramına çevrildi və konsert birbaşa qrammafon vallarına 

yazıldı ki, bu da Moskvada türk bəstəkarlarının yaratdığı ilk qrammafon yazıları idi.(Safarova 

Z. Musakademia.musiqi-dünya.az.: 448). 

1968-ci ildə Niyazi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında türk pianoçusu A.Sarıca ilə 

Çaykovskinin, Raxmaninovun, konsertlərini, Bethovenin “Dördüncü konsertini” və 

“Səkkizinci simfoniyasını”, “Eqmont” simfonik uvertürasını möhtəşəmliklə interpretasiya 

edir. Niyazinin İstanbul, Ankara, Konyadakı konsertləri və qoyduğu tamaşalar Türkiyənin 

mədəni həyatında əlamətdar hadisəyə çevrilir.  

1973-cü ildə Niyazi yenidən Türkiyəyə dəvət alaraq İstanbulda Beynəlxalq Musiqi Festivalı 

günlərində bəstəkarın “Koroğlu” operasını ilk dəfə tamaşaya qoyub, “Yunus İmrə” 

oratoriyasını səsləndirir. Adnan Sayqun Niyazinin istedadına əmin olduğu üçün öz operasının 

ilk premyerasını məhz ona həvalə etmişdir. A.Sayqunun “Koroğlu” operası və “Yunus İmrə” 

oratoriyasını Niyazinin ustalıqla təfsir etməsi İstanbulda Beynəlxalq Musiqi festivalının 

başlıca hadisəsinə çevrilir. Türkiyənin görkəmli musiqi xadimi, bəstəkar və nəzəriyyəçi 

Bülənt Tərcan yazırdı: “Bizim Adnan Sayqunumuz var, təəssüf ki, Niyazimiz yoxdur. Opera 

sənətimiz və bütün türk musiqisi adından Niyaziyə hədsiz minətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm.” (Bayramov R., Abdinova X., 2017: 7).  

A.Sayqunun 1946-cı ildə bəstələdiyi “Yunus İmrə” oratoriyası XIII əsrin sufi-şairi Yunis 

İmrənin həyatı, onun fəlsəfi görüşlərini əks etdirən şeirləri əsasında bəstələnmişdir. Oratoriya 

Amerika, Fransa, Macarstan və Türkiyədə ifa olunmuşdur. Onu təfsir edən dirijorların 

arasında Amerikalı dirijor Leapold Stakovskinin adını da qeyd etməliyik. L.Stakovski əsəri 

dəfələrlə səsləndirsə də A.Sayqun əsərin redaktəsinə bir neçə dəfə qayıtmış və onu özü 

dirijorluq etdikdən sonra belə oratoriyanın ifası onu tam qane etməmişdir. “Azərbaycan 
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dirijoru Niyazinin interpretasiyası Yunus İmrə oratoriyasına yeni həyat verir” və bu sözlər 

bütün türk qəzetlərində dərc olunur. (Alekperova N., 1987: 3) 

Niyazi oratoriyanı o qədər ürəklə ifa etmişdir ki, onu artıq öz əsəri kimi duyur və oratoriyaya 

öz şəxsi dünyagörüşünü daxil etmişdir. Belə ki, əsərin son-xoral hissəsində Niyazi Sayqunun 

yazdığı səsin yüksək tessiturasını nəzərə alaraq, bu hissəni fərqli bir tərzdə ifa edir. O, Yunis 

İmrənin və ümumiyyətlə insanın ölümünü “çarəsizlik”, “həyatın sonu” olaraq deyil, 

əbədiyyətə qovuşması kimi təqdim etməyə çalışır və maraqlı musiqi həlli taparaq bu səhnəni 

ustalıqla dinləyiciyə çatdırır. Solistlərdən biri, vokal sənətinin mahir ifaçısı, professor Müfide 

Özgüc bildirdi ki, “Niyazinin orta əsr ənənəvi musiqisinin ruhunu daha qabarıq əks etdirmək 

üçün partiturada göstərilməsə də ifaçıların geniş improvizələrinə yer verməsi onun 

peşəkarlığını bir daha sübut edir.” (Alekperova N., 1987: 3) 

Niyazinin qüvvətli ritm və forma hissi və güclü əlləri əsərin bütövlüyünü qoruyaraq, onun 

yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsi uğurlu nəticələr verir. O, yüksək səviyyəli peşəkar sənətçi olduğu 

üçün oratoriyanın yalnız musiqi hissəsiylə deyil, bütün əsərin quruluşu ilə məşğul olurdu. O 

dövrdə Ankara Opera Teatrının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışan Maestro xor və solistlərin 

zahiri görünüşünə də fikir verir, tamaşanın bütövlükdə tam təəssürat yaratmasına çalışırdı.       

Azərbaycanda dirijorluq sənətinin inkişafında görkəmli dirijor Rauf Abdullayevin də böyük 

xidmətləri danılmazdır. 1984-cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, 1991-94-cü illərdə isə Ankara Dövlət Opera və Balet 

Teatrının bədii rəhbəri və baş dirijoru olmuşdur. Beynəlxalq əhəmiyyətli musiqi 

festivallarının və layihələrin iştirakçısı olan dirijor, iyirmi ildən artıq bir müddətdə Teatrın baş 

dirijoru kimi saysız hesabsız opera və balet tamaşalarına dirijorluq etmişdir. Dünyanın bir çox 

ölkələri Rusiya, Almaniya, Hollandiya, İsveçrə, Fransa, Türkiyə, Misir, ABŞ, İtaliya, Dubayın 

məşhur orkestr kollektivləri ilə birgə çıxışları milyonların qəlbini riqqətə gətirmişdir. 

İstedadlı Azərbaycan dirijoru Yalçın Adıgözəlov 2001-ci ildən böyük opera teatrlarından biri 

olan İstanbul Opera və Balet Teatrının dirijorudur. Rusiya Milli orkestri, Çaykovski adına 

Böyük Simfonik orkestr, Sankt-Peterburq Filarmoniyasının orkestri, ABŞ, İspaniya, Avstriya, 

Belçika, Rumıniyanın orkestrləri ilə əməkdaşlıq edir. Dirijor M.Rostrapoviç, N.Petrov, 

S.Stadler, İ.Moniqetti kimi çox tanınmış musiqiçilərlə çıxış edib, P.İ.Çaykovski adına Böyük 

Simfonik Orkestr ilə birgə ABŞ, Rusiya, İngiltərə və Türkiyədə buraxılmış səkkiz kompakt 

disk yazdırmışdır. 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Vasif 

Adıgözəlovun “Nətavan” operasının musiqi rəhbəri və dirijoru kimi milyonların qəlbinə yol 

tapır.  

2010-cu il oktyabr ayının 28-də Xalq artisti Vasif Adıgözəlovun 75 illik yubileyinə həsr 

olunmuş musiqi festivalı çərçivəsində Müslüm Maqomayev adına Dövlət Filarmoniyasında 

Yalçın Adıgözəlovun rəhbərliyi ilə “Çanakkala” oratoriyası səsləndirilir. 

(https://azertag.az>xeber>Xalq artisti Vasif Adıgözəlovun “Çanaqqala-1915” oratoriyası).   

Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, professor Vasif Adıgözəlovun böyük türk şairi Mehmet 

Akif  Ersoyun  eyni adlı poeması əsasında bəstələdiyi “Çanaqqala” oratoriyası da bu tarixi 

əhəmiyyət daşıyan savaşa həsr olunmuşdur. Türk mənəvi birliyinin və tarixinin danılmaz 

həqiqət olduğunu vurğulayan oratoriyada böyük Atatürkün rəhbərliyi ilə xalqın azadlıq 

qələbəsi əks olunur.  Xor, solistlər, orkestr  və qiraətçinin ifası üçün nəzərdə tutulmuş 

oratoriya 12 bölmədən ibarət  monumental bir əsərdir. Oratoriya möhtəşəm xarakterli bir 

mövzu ilə başlayıb, mövzunun improvizasiya xarakterli olması epik rəvayəti xatırladır. II 

bölmə “Vətən torpağı” klarnetin axıcı melodiyası ilə başlayır: 
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 “Çanakkale, Çanakkale, Destan senin, tarih benim” sözləri ilə şərh olunan xorun mövzusu 

əsərin harmonik dilini müəyyənləşdirərək, melodik inkişaf kulminasiya  nöqtəsinə doğru 

yönəlir. Solo klarnetin partiyasında səslənən əsas mövzu  xor hissələri arasında bağlayıcı 

rolunu oynayır və “Şur” muğamının intonasiyaları altında kövrək xarakterli melodiyada 

torpaq uğrunda canını qurban vermiş şəhidlərdən bəhs olunur. “Ey ana torpaq göz bebeğim” 

xoru arfa və digər simli alətlərin müşayiəti fonunda səslənərək fleyta xorun mövzusunu 

təkrarlayır. IV “Savaş” bölməsində “Şüştər” məqamının intonasiyaları özünü biruzə verir: 

 

 

Kulminasiya anında harmoniya dramaturji inkişafın fəal hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir və 

əsgərlərin yürüşünü xatırladan  marşvari musiqi “türk toprağı düşmenle dolmuş” sözləri 

həyacanı  daha da artırır. Faciəvi “Çanaqqala içində vurdular məni” bölümündə türk 

folklorundan “Aynalı çarşı” şarkısından istifadə edilmişdir: 

 

Sonuncu “Zəfər” bölümü  xorun ifasında  “Hey! Ey şanlı türk toprağının  evlatları” sözləri ilə 

keçərək dolğun harmoniyalar vasitəsilə yaranan  faktura diqqəti cəlb edir.  “Ey  toprağım, 

vatanım”, “Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın” sözləri altında inkişaf  dalğası  

sakitləşərək   əsər  dua  mətnləri  ilə  bitir. Vasif Adıgözəlovun “Çanaqqala” oratoriyası  ilk 

dəfə 1992-ci ildə Ankaranın  1000 nəfərlik konsert salonunda 250 ifaçıdan ibarət xor, solist və 

orkestr tərəfindən  ifa olunaraq, səhərisi gün tamaşaçıların istəyi ilə yenidən təkrarlanmışdır. 

Bu konsertdə Türkiyə Respublikasının sabiq prezidenti Süleyman Dəmirəl, Nazirlər Kabineti 

və parlament üzvləri  də iştirak edirdi. Bir həftə sonra oratoriya  Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin  

Ali Baş Qərargahı və Ordunun  komanda heyəti üçün səsləndirilmişdir. Əsər bir-neçə ildən 

sonra Türkiyə Respublikasının Prezident Simfonik Orkestri və TRT Radio Televiziyasının  

çoxsəsli xoru tərəfindən ifa olundu. Konsertdə iştirak edən Türkiyə Respublikasının 

mədəniyyət naziri  İstemihan Talay, energetika və təbii ehtiyyatlar naziri  Cumhur Ərsumər, 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri  Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı Hüseyn Kıprıkoğlu, 

Avstraliya və Yeni Zellandiyanın xarici işlər  nazirləri   musiqinin emosianal təsiri altında 

sanki bu  dəhşətli  anları yaşadıqlarını, başda Atatürk olmaqla türk əsgərlərinin döyüş əzmi ilə 

fəxr etdiklərini bildirdilər.  Ölkənin  “Hürriyət”, “Sabah”, “Milliyət”, “Türkiyə” qəzetlərində 

dərc olunmuş “Azərbaycan bəstəkarı  bizə əvəzsiz mirvari hədiyyə etdi”, “Təşəkkürlər ustad” 
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və sairə məqalələrdə bütün türk  xalqı  adından bəstəkara  dərin minnətdarlıq hissi bəyan 

edilmişdir. Oratoriya Avstraliya və Yeni Zellandiyada səsləndirilərək insanlara  qanlı  

müharibə  günlərinin  ağrı-acılarını  yaşadaraq, sülhü qoruyub saxlamağın nə dərəcədə vacib 

olduğunu  yada  saldı. 

Sonuç 

Beləliklə, Türkiyənin musiqi həyatının zənginləşməsində, dinləyicilərin dünyanın misilsiz 

musiqi nümunələri ilə tanış olmasında və ümumiyyətlə Türkiyə musiqi mədəniyyətinin 

inkişafında Azərbaycanlı dirijorların böyük rolu olmuşdur. Azərbaycanlı dirijorlar ilə 

çalışmalar türk ifaçıları üçün də böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onların özlərinin də 

etiraflarına görə bu dirijorların məşq zamanı verdikıəri izahatlar, ifaçılıq göstərişləri peşəkar 

təkmilləşmə və ustalıq məktəbi olmuşdur. Azərbaycanda müasir dövrdə dirijorluq sənəti 

incəsənətin digər sahələri kimi inkişaf edərək, bu sənətin gənc nümayəndələrinin fəallığı 

musiqi mədəniyyətimizin diqqət mərkəzindədir.  
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AZERBAYCANIN MÜKEMMEL MÜZİK ALETİ - TAR VE ONUN TARİHSEL 

GELİŞİM SÜREÇİ 

 

Elnur CAFARLİ 

Öğretmen, Bakü Koreografi Akademisi, ceferli_elnur94@mail.ru 

 

ÖZET 

Tar, Azerbaycan halkının mükemmel bir müzik aleti ve ulusal müziğimiz, doğrudan muğam sanatı ve besteci 

yaratıcılığımızın gelişiminde çok önemli bir yer kapsamaktadır.  

Şöyle, ki tar tarihi ile bağlantılı olarak, 18 Ocak 1929 tarihli “Yeni Yol” gazetesinin 15. sayısının 4. sayfasında 

yayınlanan "Tar Hakkında" makalesi “Müzisyen” imzası altında yazılmıştır:  10. yüzyılda Tarkhan kasabasında 

Farab adlı bir köyde Türkistan Türklerinden olan bir türk Tarhanın oğlu Muhammed Carco tarafından 

yapılmıştır.  

Haydar Aliyev Vakfı`nın gerçekleştirdiği  "Ü.Hacıbeyli. Hayat Tarihi. 1885-1948”projesinde  müzisyenin 

imzasını taşıyan yazarın Uzeyir bey olduğunu söylüyor. 

Çalışmalarda bazı kaynaklara göre, tarın başqa yere ait olduğunu ve daha sonra bize komşu bölgelerden 

geçtiğini, Mirza Sadig Asad'ın oğlunun bu aleti tamamen değiştirdiğini ve başka iddialarda bulunduğunu 

gösteriyor. Tabii ki, Tar ile ilgili yukarıda söz edilen makalede Uzeyir Bey'in makalesi 10. Yüzyılda tarın  Farabi 

tarafından icat edildiği gerçeğini  açıklaması, bu davacıların iddialarını bir kez daha asılsız olduğunu 

doğrulamaktadır. Farabi'nin 1996'da İran'da yayınlanan "Music-Kabir" nde, bilimsel eserinde aslen oğuz türkü 

olduğunu kanıtlıyor. İran'da türk denildiğinde  azerbaycan  olarak kabul edilmektedir. Diğer Türk halklarının 

isimleri vardır - Türkmen, Kazak, Kırgız, Kırgız, Qashqai, Tatar vb. – kendilerine bu şekilde hitap ediyorlar, 

demek, İran'ın Hamadan şehrinin Farab köyünde doğan Farabi, Azerbaycan Türküdür. Bu çalışmada diğer 

akademisyenlerin ve düşünürlerin bulgularının da faydalı olacağını belirtmek gerekir. 

Farklı zamanlar da yazılan eserleri   araştırma çalışmamızın sonuçunda, Tar eski, zengin icracılık gelenekleri ve 

büyük bir tarihsel gelişimi olan eşsiz bir Azerbaycan enstrümanı olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, tar, çalğı, müzik, icra. 

 

EXCELLENT MUSICAL INSTRUMENT OF THE AZERBAIJANI PEOPLE - TAR 

AND HIS HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS 

ABSTRACT 

Tar is an excellent musical instrument of the Azerbaijani people and covers a very important place in the 

development of our national music, mugham art, and composer creativity. 

Thus, in connection with the history of tar, the article "About Tar", published on the 4th page of the 15th issue of 

the newspaper "Yeni Yol" dated January 18, 1929, was written under the signature of "Musician": a Turkistan 

Turk in a village called Farab in the town of Tarkhan in the 10th century. It was made by Muhammed Carco, son 

of Turkish Tarhan. 

He says that the author who carries the signature of the musician is Uzeyir bey in the project of "U.Hacıbeyli. 

Life History. 1885-1948" by Haydar Aliyev Foundation. 

According to some sources in the studies, it shows that the tar belongs to the ground and later passed through 

neighboring areas, that Mirza Sadig Assad's son completely changed this tool and made other claims. Of course, 

in the above-mentioned article about Tar, Uzeyir Bey's article explains the fact that the tar was invented by 

Farabi in the 10th century, confirming that these plaintiffs' claims are once more unfounded. Although Farabi 

wrote Arabic works in accordance with the requirements of his time, his nationality is Turkish. In Farabi's 

"Music-Kabir" published in Iran in 1996, his scientific work proves to be originally folk song. When it comes to 

Turkish in Iran, it is still accepted as Azerbaijan. Other Turkish peoples have names - Turkmen, Kazakh, 

Kyrgyz, Kyrgyz, Qashqai, Tatar, etc. - they address themselves in this way, which means Farabi, born in the 
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Farab village of Hamadan, Iran, is the Azerbaijani Turk. It should be noted that the findings of other academics 

and thinkers will also be useful in this study. 

As a result of our study of researching works written at different times, Tar enables us to conclude that it is a 

unique Azerbaijani instrument with ancient, rich singing traditions and a great historical development. 

Afrasiyab Badalbeyli also played a great role in the development of performing arts in Azerbaijan. 

In 1936, Niyazi started conducting and together with Anosov created the new State Symphony Orchestra under 

the Azerbaijan State Philharmonic. He was awarded the title of the laureate of the All-Union Conducting Circle 

in St. Petersburg. In Moscow, G. Garayev's suite from the ballet "Seven Beauties", T. Khrennikov's Second 

Symphony, A. Rubinstein's concert for piano orchestra, K. Jahangirov's "On the Other Side of Araz", S. 

Khrennikov's suite "On the Other Side of Araz". Hajibeyov's ballet "Gulshan" B. Zeidman's Concerto for Cello 

and Orchestra and F. Blumenfeld's "Spring Costume" for Symphony Orchestra 

Niyazi's concert and artistic activity in the Republic of Turkey is different from his trips to other countries, and 

his work in this country has a special place in his work. He is the chief conductor of the Ankara Opera and Ballet 

Theatre and his creative relationship with the State Symphony Orchestra of Ankara strengthens friendship and 

cultural ties between the two brotherly peoples. During the Istanbul International Music Festival, famous Turkish 

composer Adnan Saigun will perform the opera Keroglu and Yunus Emre Oratorio. Rauf Abdullayev, Yalchin 

Adigozalzade, Fakhraddin Karimov and many others are worthy successors of conducting art in Azerbaijan. 

Key Words: Azerbaijan, tar, musical instrument, music, performance. 

 

Giriş 

Tar Azərbaycan xalqının mükəmməl musiqi aləti olub, milli musiqimizin, bilavasitə muğam 

sənətinin inkişafında və bəstəkar yaradıcılığında olduqca əhəmiyyətli yer tutur. 

Azərbaycan musiqi alətlərinin şahı hesab edilən tar  sözsüz ki, yarandığı qədim dövrlərdən 

bəri böyük və zəngin təkamül prosesləri keçərək hazırki vəziyyətinə gəlmiş və bu günümüzdə 

belə istər morfoloji, istərsə də ifaçılıq baxımından dinamik inkişaf etməkdədir. Təbii ki, 

zamanın sürətli hərəkətliliyi tar ifaçılığına da təsirsiz ötüşə bilməzdi. Məhz həmin təsirin 

nəticəsidir ki, müxtəlif zamanlarda ifaçıların fərqli yanaşmaları sayəsində cilalanan  

musiqimiz, xüsusilə aktual proses kimi daim gündəmdə olan tarın trəqəqisi danılmaz faktdır. 

Əlbəttə tara bir musiqi aləti kimi səthi yanaşmaq  düzgün olmazdı. Tarixi inkişaf yolu keçən, 

zəngin ifaçılıq xüsusiyyətlərinə malik, mizrabla çalınan milli alətimiz olan tara  və eləcə də  

tar ifaçılığına dərin elmi-fəlsəfi müzakirə obyekti kimi yanaşmaq labüddür. Bu sahədə ciddi 

elmi araşdırmaların aparılmasına  baxmayaraq keçmiş ədəbi mənbə və araşdırmaların 

mövcudluğu ilə kifayətlənməyib əvvəlki mənbələrə nəzər salmaqla daim yeni axtarışlara, bu 

aramalar naticəsində əldə edilmiş biliklərə yiyələnmək üçün açıq bir məsələ olduğunu tam 

əminliklə deyə bilərik.  

Belə ki, tarın yaranma tarixi ilə əlaqədar 1929-cu il 18 yanvar buraxılışlı “Yeni yol” qəzetinin 

15-ci nömrəsinin 4-cü səhifəsində çap edilmiş “Tar haqqında” adlı məqlədə “Musiqiçi” imzası 

ilə yazılır: “Mötəbər tarixi vəsiqələrə əsaslanıb deyə bilərik ki, tarı miladın X əsrində 

Türküstan türklərindən Tərxanın oğlu Məhəmməd Cərco şəhərinin Fərab adlı bir kəndində 

qayırmışdır”. 

Mənbələrdə haqqında sözü gedən Tərxan oğlu Məhəmməd əslən oğuz tüklərinin Uzluq 

tayfasından olan dahi alim, filosof, mütəfəkkir və eyni zamanda musiqişünas Əbu Nəsr 

Məhəmməd ibn Uzluq ibn Tərxan əl-Fərabidir. 

Tanınmış jurnalist, salnaməçi, əməkdar mədəniyyət işçisi Qulam Məmmədli (1897-1994) 

“İmzalar” adlı əsərində göstərir ki, XX əsrin əvvəllərində Ü.Hacıbəylinin bir sıra məqalələri 

mətbuat orqanlarının səhifələrində “Musiqiçi” imzası ilə çap olunub. (Məmmədli, 2010: 9) 
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Görünür, ötən əsrin 20-ci illərinin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycanda tara 

hücumlar olunanda Ü.Hacıbəyli “Tar haqqında” adlı sözügedən həmin məqaləni gizli imza ilə 

çap etdirməyə məcbur olmuşdur. Əlbəttə bununla bağlı görkəmli alimlərimizin geniş 

tədqiqatlarında həmin məsələlər mətbuatda işıqlandırılmışdır. (Nəcəfzadə, 2010: s. 18-22) 

Heydər Əliyev Fondunun layihəsi əsasında işlənib hazırlanmış “Ü.Hacıbəyli. Ömür 

salnaməsi. 1885-1948. Biblioqrafiya”  kitabında da “Musiqiçi” imzası ilə yazan yazarın 

Üzeyir bəy olduğu bildirilir. (Hacıbeyli, 2008: 165) 

Cümhuriyyəti devirib Azərbaycanı işğal edən SSRİ-nin başında oturan ağıllı idarəçilər yaxşı 

anlayırdılar ki, bir ölkəni tam olaraq asılı hala salıb xalqı mənfəətlərinə uyğun idarə etmələri 

və insanlara istədikləri müamiləni rahat şəkildə göstərib ovucları içində saxlamaları üçün 

millətin kimliyini məhv etmək lazımdır. Bu işdə müvəffəqiyyət əldə etməkdən ötrü 

qarşılarında duran ən vacib vəzifə xalqın dinini, dilini və mədəniyyətini əlindən almaq idi. 

Rəsmi dil olaraq rus dili, dini isə sıxışdırıb zor gücü ilə aradan çıxarmaq niyyəti ilə ateizmi 

qəbul etdirəndən dərhal sonra qarşıda duran növbəti ən ümdə vəzifə isə xalqımızın çoxəsrlik 

tarixə malik zəngin mədəniyyətini əlindən almaq idi. Bu yöndə aparılan bir sıra işlərlə bərabər 

təbii ki, mühüm strateji qalalardan daha önəmlisi olan milli musiqimizi istila etmək üçün onu 

dövrümüzədək çiynində daşıyan, milli musiqi alətlərimizin ən mükəmməli, qalanın şahı olan 

tara saysız hücumlar başladı.   

Bəlli olduğu kimi, 1922-1928-ci illərdə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarı vəzifəsində 

çalışan, 1929-1931-ci illərdə isə “İnqilab və mədəniyyət” jurnalının redaktoru olmuş Mustafa 

Quliyevin (1893-1938) göstərişi ilə tarın konservatoriyada tədrisi qadağan edilməli idi. Bu 

barədə “İnqilab və Mədəniyyət” jurnalının “Xronika” səhifəsində “Tar konservatoriyadan 

çıxarıldı” başlıqlı məqalədə məlumat verilib. (“İnqilab və mədəniyyət” jurnalı, 1929: 39) 

Aydındır ki, qəsbikar hakimiyyətin hakim dairələrindəki ağıllı siyasətçiləri çirkin planlarını 

həyata keçirmək üçün yerli, xalq arasında tanınmış  ziyalı, elm adamlarından istifadə 

edilməsini daha məqsədəuyğun hesab etmiş, nəticədə M.Quliyev kimi şəxslər də bu işə 

asanlıqla alət olaraq elm tariximizin “Qara səhifələrində” öz adlarını həkk etdirməyə nail 

olmuşdur. 

Haqqında sözü gedən həmin məşhur məqalədəki yazının müəllifi tərəfindən əsassız olaraq 

bəzi iddia edilən məqamlara diqqət yetirmək yaxşı olardı: “Moskva  konservatoriyasının 

yanında el musiqi alətlərini öyrədən kurslar təsdiq edilmişsə də balalayka, mandalina 

mütəxəssisləri hazırlayan heç bir kurs yoxdur. Biz də konservatoriyamızı bu əsas üzərində 

quraraq, oradan tar mütəxəssisləri buraxmamalıyıq”.   “Bundan başqa tarın heç bir gələcəyi 

yoxdur və ola da bilməz”. “Tar öz-özünə həyat səhnəsindən çıxacaqdır”. (“İnqilab və 

mədəniyyət” jurnalı, 1929: 26-27) 

Mustafa Quliyevin “Şərq musiqisinin notaya tabe ola bilməməsi” fikrinə o dövrdə ölümdən 

qorxmayan bəzi fədakar ziyalılarımız – Ü.Hacıbəyli başda olmaqla, C.Cabbarlı, M.Müşfiq, 

Ə.Bədəlbəyli və başqaları etiraz edərək müəllifin məruzəsini müxtəlif mətbuat orqanlarında 

çap etdirdikləri çıxışları ilə tənqid etdilər. 

1931-ci ildə Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə yaradılan Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrində 

tardan bu günədək aparıcı alət kimi istifadə olunur. 

Beləliklə bu və ya digər elmi faktlara dayanmayan, tutarlı sübutu olmayan fikirlərə qarşı 

qorxmaz, cəsarətli alimlərimiz, mütəfəkkirlərimiz olduqca ciddi, tutarlı faktlarla çıxaraq çətin 

və şərəfli mübarizədən qalib ayrılıb milli mədəni dəyərlərimizə sahib çıxmış və özlərindən 

sonrakı nəsillərə ötürməyə nail olmuşlar. 
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Məlumdur ki, strateji mövqedə qərar tutan Azərbaycanın mənfur qonşuları min illər boyu hər 

zaman müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan və azərbaycan xalqı ilə düşmənçilik edərək işğal 

siyasəti yürüdüb qızıldan qiymətli ərazilərini ələ keçirmək, olduqca qədim, zəngin mədəni 

irsini bəzən tamamilə məhv etmək, bəzən isə qarət edərək öz adlarına çıxmağa və başqa bu 

kimi iyrənc niyyətlərini həyata keçirməyə çalışmışlar. Heç şübhəsiz, düşmənlərimizə xalqa 

qarşı M.Quliyev kimi sapı özümüzdən olan baltalardan istifadə etməklə  istəklərini 

gerçəkləşdirmək qismən daha asan başa gəlmişdir. Əlbəttə, sapı özümüzdən olan daxili və 

xarici düşmənlərin  mümkün hücumlarına qarşı çıxıb onları susdurmaq üçün bu işdə naşı 

ziyalılar deyil, məhz işinin ustası, peşəkarı olan mütəfəkkir və alimlərin olması şərtdir. Bunun 

üçün Fərabi, Urməvi, Marağalı, Mirzəbəy, Üzeyir bəy simasında Azərbaycan musiqişünaslıq 

ənənələrini davam etdirərək işində yaxşı ixtisaslaşmış tar ifaçılarını elmə sövq edərək, gənc 

ifaçıların yolunu açıb onları daha çox həvəsləndirməklə düzgün istiqamət verib elmi 

araşdırmalar aparmağa təşviq olunmalı, həmçinin bu yolda onlara geniş imkanlar 

yaradılmalıdır. Bəli, məhz bu üsulla peşəkarı olduğu işdə alimlər yetirib elmdə sürətlə 

irəliləyərək fürsətcil düşmənlərin qarşısında durub milli mədəni irsi qoruyaraq gələcək 

nəsillərə olduğu kimi, sağlam şəkildə ötürmək mümkündür.  

Əfsuslar olsun ki, bəziləri yolverilməz yanlışlığa qapılaraq, mənbələrə, elmi qaynaqlara 

düzgün  yanaşmadan hər şeyin araşdırılmasının bitməsi və bu barədə tədqiqat işləri 

aparılmasının lüzumsuz olduğu qənaətinə gəlirlər. Eyni zamanda ən qədim, zəngin tarixi irsə 

malik, əsrlər boyu milli mədəni dəyərlərimizi musiqinin timsalında bizlərə çatdıran, milli 

musiqi alətlərimizin ən kamili və onların şahı sayılan tarın başqa xalqlara məxsus olması, 

digər formalarda mövcud olması, qonşu xalqlardan bizim ərazilərə keçərək 

azərbaycanlılaşdırılması kimi fkirlər formalaşdırırlar. Onlar Azərbaycan tarının tarixinin guya 

iki-üç əsr olmasını iddia edirlər.  Təəssüf ki, elmi-metodik əsası olmayan fikirlərin uşaq 

musiqi məktəbləri, orta ixtisas musiqi məktəbləri, hətta ali təhsil ocaqlarında belə öyrənənlərə  

aşılanması səhv təsəvvür yaradır.   

Araşdırmalar göstərir həmin fikirlərin tərəfdarları adətən tar sözünün etimologiyasının bəzi 

lüğətlərdə fars istilahı kimi təqdim edilməsi, guya tarın başqa xaqlara məxsus olub sonradan 

qonşu ərazilərdən bizə keçməsi, Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun həmin aləti tamamən dəyişdirib 

azərbaycanlılaşdırması və digər iddiaları arqument sayaraq fikirlərini haqlı hesab edirlər. 

Əlbəttə, yuxarıda qeyd etdiyimiz “Tar haqqında” məqaləsində Üzeyir bəyin israrlı şəkildə 

tarın X əsrdə Ə.N.Fərabi tərəfindən icad edilməsi faktını elmi dəlillərlə ortaya qoyması həmin 

iddiaçıların fikirlərinin əsassız olduğunu bir daha nəzərə çatdırır. Çünki Ə.N.Fərabi 

risalələrini dövrünün tələblərinə uyğun olaraq ərəb dilində yazsa da, milliyyətcə türkdür. 

1996-cı ildə İranda nəşr edilən Ə.N.Fərabinin “Musiqiye-kəbir” əsərində alimin əslən oğuz 

türkü olduğu öz təsdiqini tapır. İranda indi də türk dedikdə azərbaycanlı nərəzdə tutulur. Digər 

türkdilli xalqlar isə öz adları – türkmən, qazax, qırğız, qaşqay, tatar və s. – ilə çağırırlar. 

Deməli, İranın Həmədan şəhərinin Fərab kəndində doğulan Ə.N.Fərabi milliyyətcə 

Azərbaycan türküdür. Qeyd etmək lazımdır ki,  digər alim və mütəfəkkirlərin bu səpkidə 

apardıqları araşdırmalar nəticəsində gəldikləri qənaətləri də işıqlandırmaq yerinə düşərdi.  

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Vaqif Əbdülqasımov “Azərbaycan tarı” 

kitabında qədim “5 telli tar”ın mahir ifaçısı, professor Jan Dürinqin səhih mənbələrə əsaslanan 

fikirlərini təqdim edir”.  (Əbdülqasımov,1929: 9) 

“Rübablara daha yaxın olan, həmahəng səsli tellərə malik olan tar həmişə Qafqazda olmuş və 

XVIII əsrin sonlarında oradan İrana gətirilmişdir”. (Dürinq, 1984: 47) 
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Professor həmin əsərində tanınmış İran musiqişünası Ruhulla Xaliqinin “Sərgozəşte-

musiqiye-İran” kitabından.  (Xaliqi 1955: 144) 

Bununla yanaşı uzun zaman kəsiyində ömrünün uzun illərini fars musiqisinin tədqiqinə həsr 

etmiş amerikalı alim Ella Zonisin “Klassik fars musiqisi” əsərindən nümunələr göstərərək 

tarın İrana Qafqazdan, daha doğrusu Azərbaycandan gətirilməsi haqqında dəyərli bilgilər 

vermişdir. (Zonis, 1973: 156) 

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz müxtəlif  dövrün alimlərinin ortaya qoyduğu əsaslı elmi 

faktlarla yanaşı  hazırda əlimizdə olan əyani sübutlar haqqında söz açmağımız da vacibdir.  

Belə ki, həmin əyani sübut olan Azərbaycan Tarix muzeyinin Etnoqrafiya fondunda (№4379) 

qorunan və XVIII əsrə aid edilən 5 telli sədəfli tarın çanağı üzərində “1744, Şuşa” yazısı qeyd 

edilmişdir. Həmin tar morfoloji cəhətdən Sadıqcanın tarına bənzəyir. Lakin fərqi budur ki, 

tellərin sayı 11 deyil 5-dir. Bundan əlavə Səfəvi dövrünün görkəmli miniatür rəsm ustası 

azərbaycanlı Kəmaləddin Behzadın (1455-1536) İsfahanda “Həşt-behişt” sarayının divarına 

çəkdiyi əsər, həmçinin 1816-cı ildə Əbu Qasım Təbrizinin kətan üzərində yağlı boya ilə 

çəkdiyi “Tar çalan qız” rəsmi, F.Şuşinskinin əsərində Şuşda çəkilmiş və 1861-ci ilə aid edilən 

fotoda göstərilən tar tellərinin sayı az olsa da, çanağı müasir tarda olduğu kimidir. Demək, bu 

iş Sadıqcandan əvvəlki dövrlərdə başlamış, Mirzədən çox öncələr də alətin sinədə tutularaq 

ifa etmə ənənələri mövcud olmuşdur.  

Bütün bunlar belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bir neçə növ olan, başqa-başqa xalqlara 

məxsus müxtəlif cür tarlar yox, məhz bir  xalqın övladı tərəfindən icad edilmiş olduqca qədim 

tarixə malik yeganə tar aləti vardır. Məsələdə nəzərə çarpan əsas cəhət  budur ki, həmin qədim 

tar olduqca böyük və zəngin tarixi inkişaf prosesləri keçirərək müvafiq dövrlərdə öz kökünü 

qoruyub saxlamaqla bir neçə dəfə morfoloji dəyişikliyə məruz qalmışdır. Mirzə Sadıq Əsəd 

oğlunun tarın qolundan bir sıra artıq pərdələri çıxararaq 22 pərdə saxlayıb tellərinin sayını 11-

ə qaldırması ilə nəticələnən böyük rekonstruktiv dəyişmə, Zülfüqar bəy Hacıbəyovun tarın 

çanağını yenidən böyüdərək çıxarılmış koron pərdələri yerinə qaytarıb aldığı fərqli nəticə.  

Əhmədxan Bakıxanovun qolun kiçik çanaq üzərindəki çıxıntısını uzadaraq diapozon artırması 

və başqa bu kimi dəyişimləri hər zaman sürətli inkişafda olan tar ifaçılıq ənənələrinin səbəb 

olduğu saysız dəyişikliklərə örnək göstərmək mümkündür. Tarın rekonstruksiyası Sadıqcanla 

başlamadığı kimi onun apardığı islahatlatlarla da tamamlanmamışdır.  

Skripka, piano və s. alətlər üçün bəstələnmiş klassik əsərlərin tarda ifasının geniş vüsət alaraq 

ənənəvi hala gəlməsi, müxtəlif geniş diapozonlu əsərləri ifa etmək arzusunda olan ifaçıların 

2.5 oktava diapozona malik Sadıqcanın yenilədiyi 11 telli tarın məhdud imkanlarının buna 

imkan vermədiyi zamanda yeni dəyişikliklərə ehtiyac vardı. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 

dosenti, görkəmli novator tar ifaçısı Həmid Vəkilovun yalnız muğam ifaçılığında “dəm” 

vermək üçün ara-sıra istifadə olunan passiv “bəm” telin yerində cüzi dəyişiklik etməklə aktiv 

tel halına gətirmiş, zill hissələrdə isə “Həmidvari flajolet” üsulunu icad etməklə diapozonu 3.5 

oktavaya kimi artırmış, kəllənin aşıxlar qismində morfoloji dəyişiklik etmiş və ilk dəfə tarı 

ayaq üstdə ifa etməklə alətin ifaçılıq xüsusiyyətlərini, ifa imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə 

artırmışdır. (Vəkilov, 2007: 26) 

Şübhəsiz ki, bu günümüzdə tar ifaçılığında gedən sürətli inkişaf prosesləri, ifaçılıq 

repertuarlarına əlavə edilən müxtəlif yeni janrların ifa edilməsinin geniş vüsət alması səbəbilə 

bundan sonra da tarda müasir tələblərə uyğun müvafiq struktur dəyişikliklərin gələcəkdə də 

baş verəcəyi qaçılmazdır.  
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Təbii ki, müəyyən yaşa dolmuş yetkin bir insanı körpəlikdən bu günə kimi təkmilləşərək 

keçirdiyi müxtəlif yaş dövrlərindən seçmələr edib müqayisəli təhlillə həmin insanın müxtəlif 

növləri olduğunu, körpəliyi ilə uşaqlıq çağındakı hallarının ayrı-ayrı insan olduğunu 

deməyimiz qeyri-ciddi və absurddur. Bunun kimi uzun tarixi inkişaf proseslərini arxada 

qoyaraq ilkin yaranma vəziyyətindən təkamüllə günümüzə gəlib çatmış müasir tarın da 

zamanla dəyişikliyə uğramış fərqli versiyalarını qiyaslamaqla müxtəlif növləri olduğunu iddia 

etmək gülünc və məntiqsiz olardı. 

Baba Tahir, Fərrux Sistani, Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Əssar Təbrizi, 

Məhəmməd Füzuli,  Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi, Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani kimi 

şairlərimizin şeirlərində adına tez-tez rast gəldiyimiz tarın bədii ədəbiyyatda da hər zaman 

xüsusi yerinin olduğu ədəbi mənbələrlə bir daha məhz sadalanan ədiblərin də mənsub olduğu 

azərbaycan xalqına məxsusluğu öz isbatını tapmışdır. 

Tar adının etimologiyası haqqında Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Nəcəfzadə 

Abbasqulu İsmayıl oğlunun qələmə aldığı və özündə olduqca dəyərli elmi bilgiləri toplamış 

“Etnoorqanologiya” kitabında rusiyalı görkəmli şərqşünas və dilçi alim Sergey Starostinin 

(1953-2005) “Babil qülləsi” etimoloji toplusu, İran musiqişünası Ruhulla Xaliqinin əsəri və 

Ə.Dağlının “Ozan Qaravəlli” əsərlərini də fikirlərinin səhihliyinin qüvvəti kimi əsaslanaraq 

yazır: “Əslində tar sırf azər-türk sözüdür və dilimizdə müxtəlif mənalarda – “ətirli”, 

“təravətli”, “tarimar”, “dartmaq”, “taramaq”(daramaq), “taraq” (daraq), “didikləmək”, 

“dağıtmaq”, “xoş ahəng yaymaq” mənasında işlədilir. Fikrimizcə, çalğı alətinin adında tar 

“dartımlı tel”, yaxud “xoş ahəngi ətrafa yaymaq, saçmaq” mənalarını bildirir. Elə indiki 

zamanda da dilimizdə bəzən “tarım çəklimiş tel, ip, züvə və s.”, “ürəyimi tar eylədin”, 

“tarimar oldum” kimi ifadələrə rast gəlirik. Deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, azər-türkcədə 

tar sözü çalğı aləti mənasında “dartmaq” felindən törənib. Bilindiyi kimi, tarixən telli alətlərin 

səs mənbəyi olan telləri qədim insanlar heyvan bağırsağından və ya damarından “dartılmış” 

halda hazırlayırdılar. Azərbaycan dilində heç bir gəlmə feil yoxdur”. (Nəcəfzadə, 2016: 121) 

Müxtəlif dövrləri əhatə edən nəzərdən keçirdiyimiz elmi tədqiqat əsərlərinin nəticələri belə 

qənaətə gəlməyimizə əsas verir ki, tar müxtəlif xalqlar tərəfindən istifadə edilsə də,  qədim, 

zəngin ifaçılıq ənənələrinə malik, böyük tarixi inkişaf yolu keçən şəriksiz Azərbaycan çalğı 

alətidir.  
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BESTECİ RUSTAM ABDULLAYEV’İN PİYANO ESERLERİNDE 

KHOREZM DANSLARI 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, modern Özbek besteci okulu öncülerinden olan Rustam Abdullayev'in piyano 

kompozisyonlarında Khorezm danslarının etkileyici yeteneklerinin sanatsal kaynaklarını ve semantiğini 

tanımlamaktır. Khorezm dansları, bu bestecinin çalışmalarında,  Khorezm'in ulusal manevi merkezlerinin antik 

rezervinin kültürü ve gelenekleri ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı en önemli stil oluşturan faktörlerden biridir. 

Orijinal Khorezm dans kültürünün melodileri, perdeleri ve ritmik deyimlerini kullanarak, Khorezm danslarının 

yapısal kalıplarını, besteci kişisel müzikal düşüncesi ve modern yazı tekniği ile zenginleştirerek dinleyiciye 

sunar.  

Karşılaştırmalı-tipolojik araştırma yöntemini kullanarak “Masallar”, “Beş Çocuk Minyatürü”, rapsodi ve 

“Zumlak” konser pyesinin analizine dayanarak, zamanımızın piyanistleri tarafından canlı sanat performans 

konserlerinin bilimsel, pedagojik, eğitici ve manevi-estetik değeri hakkında sonuçlar çıkarılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Khorezm dansı, piyano müziği, üslup, semantika. 

 

KHOREZM DANCES IN PIANO MUSIC BY COMPOSER 

RUSTAM ABDULLAYEV 

ABSTRACT 

The objective of the work is to reveal the artistic resources and semantics of expressive possibilities of Khorezm 

dances in piano works of Rustam Abdullaev, the leader of the modern Uzbek composing school. Khorezm dance 

is one of the most important stylistic factors in the work of this composer, inextricably linked to the culture and 

traditions of the ancient reserve of the national spiritual centres of Khorezm. Original implementation of the 

original Khorezm dance culture using melodies, harmony and rhythmic idioms, structural laws of Khorezm 

dances, Abdullaev organically includes them in the system of modern technical composition writing, which 

significantly enriches his individual musical thinking. 

On the basis of the analysis of the cycles "Fairy Tales", "Five Children's Miniatures", rhapsody, concert piece 

"Zumlak" by means of the comparative-typological method of research the conclusions are made about 

scientific, pedagogical, educational and spiritual-aesthetic value of piano compositions of bright artistic 

performing concerts by pianists of our time. 

Key Words: Khorezm dance, piano music, style, semantics. 

 

Фортепианная музыка Рустама Абдуллаева является важной сферой творчества 

выдающегося представителя современной узбекской композиторской школы. 

Превосходный пианист-виртуоз Абдуллаев досконально знает природу фортепиано, его 

возможности и выразительные средства, обуславливающие комфортность и 

максимальное удобство фортепианной фактуры, что немаловажно для фортепианного 

исполнительства и педагогики. Абдуллаев обычно является первым исполнителем 

своих фортепианных сочинений и основоположником традиции их интерпретации. 

Сочинения для фортепиано Абдуллаева разнообразны в жанровом отношении – это 

полифонические циклы, сюиты, рапсодии, программные пьесы. При всем разнообразии 

форм их объединяет стилевое единство, глубокая национальная почвенность, опора на 
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исконные традиции узбекского музыкального наследия, оригинально претворяемые в 

индивидуальном осмыслении. 

Яркое и самобытное фортепианное творчество Абдуллаева выдвигает множество целей 

и задач, вопросов и проблем, связанных с их исполнением, раскрытием образного мира 

произведений, разработанной системы исполнительских выразительных средств. В 

нашей работе мы обращаемся к одному из неисследованных аспектов фортепианной 

музыки Абдуллаева, а именно, претворения традиций, особенностей неповторимо 

самобытных хорезмских танцев, являющихся важнейшим стилеобразующим фактором 

музыкального мышления композитора, отражающим черты его самобытной творческой 

индивидуальности. Мелодии, ритмы и структурно-композиционные закономерности 

хорезмских танцев обнаруживаются во многих фортепианных произведениях 

композитора на разных уровнях, определяя неповторимо самообразную природу 

творческого мышления художника. 

Хорезмские танцы, развивающиеся на протяжении многовековых этапов эволюции 

узбекской музыкальной культуры, художественно отражают объективную 

действенность, безусловность реального жизненного содержания, выражаемого в них в 

условных формах телодвижений, жестов, поз. Родившийся и выросший в Хиве – 

древнейшем архитектурном заповеднике, единственном в Средней Азии сохранившим 

до наших дней первозданные основы традиций жизненного уклада и архитектурных 

ансамблей, Рустам Абдуллаев впитал в себя ценнейшие живительные истоки, которые 

обусловили уникальную самобытность его таланта. Претворение хорезмских 

танцевальных традиций и современных форм их бытования происходит в его музыке на 

сознательном и подсознательном уровне и всегда приводит к высоким художественным 

результатам.  

Особенно интересен в этом отношении фортепианный цикл «Сказки», созданный 

композитором в 2008 году. Абдуллаев посвятил его своей любимой дочери Элнуре, 

талантливой пианистке. Цикл состоит из пяти пьес, сюжетно объединённых в цепочку 

сказочных историй, рассказываемых Сказочником в течение ночи. Повествование 

начинается вечером, когда Сказочник начинает рассказывать сказки, как своего рода 

путешествия в виде фантастических сновидений и завершает их утром в момент 

пробуждения и начала нового дня. В соответствии с такого рода замыслом композитор 

предпослал каждой пьесе программный заголовок. «Жанр фортепианной сказки был 

всегда очень привлекателен для творчества многих композиторов, так как именно в 

этом жанре открываются огромные возможности: полёт творческой фантазии, 

расширение образно-эмоциональной сферы, воплощающее фантастических и реальных 

образов, поиск новых средств воплощения и формирования композиторского стиля и 

музыкального письма» (Белова Инесса, 2009, с45). 

Необходимо отметить, что в каждой из пяти пьес, которые будут в дальнейшем нами 

рассмотрены в русле темы данного исследования, хорезмские танцы претворяются 

композитором с необыкновенным поэтическим вдохновением и художественным 

воображением. В первой пьесе «Рассказ Сказочника» хорезмский танец узнаётся 

буквально с первого такта как грациозный женский танец лирического содержания. В 

неторопливом и плавном движении, в ритмически узорчатом и богато орнаментальном 

мелодическом рисунке постепенно развёртывается поэтика народного танца в его 

изысканной красоте телодвижений. Постепенно с включением низких голосов в 

фортепианной фактуре в женский танец вовлекаются мужчины и образуют 
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своеобразный диалог танцующих. Художественный образ хорезмского танца достигает 

развития в яркой кульминации, где хорезмские танцевальные ритмоформулы-усули 

подчёркивают лирический апофеоз танцевальной культуры, её удивительную красоту. 

Таким образом, композитор как бы подготавливает слушателя к восприятию музыки 

следующей пьесы-сказки. 

Вторая пьеса «Танец цветов» - это колоритная зарисовка лирического женского танца, 

мелодия которого органично вырастает из предыдущей сказки. Абдуллаев сохраняет 

здесь и усульную структуру и терпкие секундовые созвучия, имитирующие звучание 

дойры, затейливые октавные фигурации в высочайшем регистре фортепиано, 

подражающие игре на нае. Благодаря фантазии и мастерству композитора у слушателя 

создаётся зримое ощущение движения танца, организованного во времени и 

пространстве, пластики гибких телодвижений, искусно переданных средствами 

музыкальной выразительности, сплетением различных пластов фортепианной фактуры. 

Лирическая экспрессия танцевального движения обобщается композитором и логично 

переходит к следующей пьесе. 

Третья сказка «Караван» на новом уровне воплощает хорезмскую танцевальную 

культуру. Эта торжественная и величественная фреска является своего рода танцем-

шествием, в котором неторопливая поступь верблюдов с покачивающимся повозками, 

путешественниками, образует своеобразный танец. Композитор использует в этой 

пьесе комплекс музыкальных выразительных средств, задействованных в «Танце 

цветов», но здесь эти мелодические структуры, ритмоформулы-усули, секундовые 

созвучия приобретают качественно новый облик, сохраняя при этом свою 

танцевальную природу. Пьеса имеет трехчастное строение. В средней части темп 

становится быстрым и танцевальность приобретает колоссальный размах; танец-

шествие преображается в темпераментную пляску, динамичный хорезмский танец 

«Норим-норим», с присущими ему энергичными ритмами, возрождает традиции 

древних ритуальных танцев хорезмийцев. Стихия традиционного народного танца 

выражена современными выразительными средствами, насыщенной фактурой, 

полигармониями, разнонаправленными типами аккордовых комплексов, создающих 

иллюзию очень яркого и эффектного магического действа, подобного мистическому 

миражу в пустыне, который постепенно рассеивается в бесконечном пространстве. 

Четвертая пьеса «Танец орлов» продолжает сюжетное развитие цикла в безбрежном 

небесном пространстве, где красиво летают эти вольнолюбивые птицы. Музыка пьесы 

основана на упругих, энергичных ритмах хорезмского танца «Норим-норим», 

чередующихся с мелодическими пассажами, как бы символизирующих гибкую 

пластику полёта птиц в небесной вышине. Ритмоформулы-усули подчеркивают яркий 

самобытный народный характер музыки. Очень интересно решено композитором 

отражение в пьесе изобразительного начала и окончания полёта орлов. В начале пьесы 

птицы, отрываясь от земли устремляются в небесную высь, а в конце они возвращаются 

на землю. Тем самым создаётся ощущение структуры круга в контексте восточного 

учения о кругах, имеющего глубокий философский смысл. 

Драматургическое развитие цикла естественно приводит к пятой пьесе «Утренний 

ветерок», образующей смысловую репризу целого. Эта пьеса импрессионистически 

красочна своей изысканно утонченной фактурой. Танцевальное начало присутствует 

здесь как бы вторым планом. Оно раскрывается в затейливых звуковых фигурациях 
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тридцатьвторыми длительностями, в плавном волнообразном круговом перемещении 

из низкого регистра в высокий и из высоких в низкий.  

Танцевальные ритмоформулы женского лирического танца возникают фрагментарно и 

преображаются в трели, имитирующие утреннее пение проснувшихся птиц. Сказка 

ночи завершается, а сказка дня начинается и жизнь продолжается в танцевальном 

движении как круговорот вечности. 

Фортепианный цикл «Пять детских миниатюр» проникнут танцевальностью, 

проявляющейся в разных тонких нюансах. Известно, что миниатюра - это один из 

самых сложных жанров искусства. Рустам Абдуллаев как глубокий знаток восточной 

поэтической и изобразительной миниатюр, обратился к созданию данного цикла, 

учитывая закономерности хорезмских народных танцев, пластику телодвижений, 

ритмичность действия и поз, которые в цикле «Пять детских миниатюр» в этом плане 

достаточно рельефны. «Пьсы цикла не имеют названий, но в них явно ощутима 

жанровая основа» [Умарова Василя. 2019, с.134] 

Миниатюры характеризуются яркой национальной образностью, прочно связанной с 

традициями хорезмского танца. Первая пьеса выдержана в стиле торжественного 

танца-шествия. Композитор намеренно не указал здесь темп, потому что музыка сама 

как бы говорит о характере движения. Данная пьеса - это хорезмская праздничная 

церемонния величественного и строгого лирического танца. Поскольку цикл отражает 

мир детей, то круг выразительных средств отобран композитором очень тщательно, 

изобретательно. Фактура пьесы широкоохватна и в то же время прозрачна. Важное 

выразительное значение в ней играет ритм, очень рельефный, чёткий, пунктирный и 

синкопированный, передающий пластику слаженного, размеренного, нетаропливого 

шествия. Динамический нюанс mf и ремарка dolce оттеняют спокойный, 

уравновешенный характер музыки первой миниатюры.  

Вторая пьеса является логическим продолжением первой, но уже в лирико-утонченном 

ракурсе танцевального движения. Это нежный женский танец, с присущими ему 

грациозными телодвижениями и изящными поворотами. Композитор передаёт эти 

особенности хорезмского женского танца мягкими нисходящими терцовыми ходами с 

пролонгированным низкими звуками, как бы застывающими в своей магической 

красоте, требующими остановиться на чарующему взор мгновении. 

В третьей миниатюре цикла Абдуллаев создал красочную зарисовку детского 

хорезмского танца, жизнерадостного, непосредственного в своей эмоциональной 

выразительности. “Она очень колоритна по фактуре, остинатно квинтовые ходы 

усложняются в процессе развития терциями, малосекундовыми интонациями, 

усиливается весёлый, задорный образ миниатюры” [Умарова Василя. 2019, с.135]. В 

фортепианной фактуре пьесы очень ярко и художественно убедительно отражена 

национальная самобытность детских хорезмских танцев: энергичные прыжки, 

имитируемые посредством восходящих квинтовых ходов. Шаловливость и озорство 

очень выразительно подчеркнуто секундовыми созвучиями и октавными ходами в 

высоком регистре. Следует отметить оригинальное использование композитором 

ритмических выразительных средств, в частности, полиритмические сочетания: 

остинатные движения восьмыми длительностями в нижнем пласте фортепианной 

фактуры, выдержанные педальные звуки в среднем пласте фактуры, мелкие 

ритмические фигурации в верхнем регистре инструмента. Тем самым создаётся 

объёмность звучания фортепиано и яркость колорита детского танца. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

88 

Четвертая пьеса цикла представляет собой торжественный танец-шествие, в котором 

находит воплощение хорезмский танец «Норим-норим». Необходимо отметить здесь 

динамику развития торжественного движения, приводящего к заключительному ff как 

призыву участия во всеобщей пляске, ярко раскрытой в пятой пьесе цикла, являющейся 

финалом и кульминацией цикла, колоритной жанровой зарисовкой народного 

праздника. Композитор творчески развивает здесь хорезмскую народную танцевальную 

традицию, воплощает кульминационную вершину народного празднества, посредством 

опоры на особенности хорезмской танцевальной культуры и, в частности, на танец 

«Лязги». В плане комплекса музыкальных выразительных средств здесь обобщены 

интонационные, ритмические и фактурные элементы, использованные в предыдущих 

пьесах цикла, но уже в укрупнённом танцевальном виде, более динамично и рельефно.  

В рамках миниатюры композитору удалось создать своего рода фреску, поражающую 

величием и солнечной яркостью звуковых красок. Этот впечатляющий звуковой образ 

создан благодаря масштабному использованию особенностей музыкальных 

выразительных средств хорезмского народного танца «Лязги». Композитору удалось 

воссоздать почти зримо осязаемые танцевальные движения, передать неповторимость 

народного танца посредством выразительных возможностей фортепиано. Это прежде 

всего приём игры martellato, требующий от пианиста staccato большой силы при 

чередовании правой и левой рук в исполнении созвучий шестнадцатыми в подвижном 

темпе, короткие форшлаги, чёткая артикуляция, подчёркивающие танцевальный 

характер музыки. В итоге в данном цикле хорезмские народные танцы играют важную 

роль в создании яркого национального музыкального стиля, выражающего характерные 

черты узбекской музыки нашего времени. 

Влияние хорезмской народной танцевальной культуры отражается в виртуозной пьесе 

«Юмореска», являющаяся художественным воплощением народного оптимизма, 

жизнеутверждающей силы и энергии узбекского народа. Танцевальность пронизывает 

всю пьесу энергичными ритмами, имитирующими дойру и кайрак. Переклички 

коротких мелодических образований в разных регистрах ассоциируется с диалогами 

солистов и групп танцующих, исполняющих весёлый и задорный праздничный танец. 

Музыкальная драматургия «Юморески» построена по принципу праздничного танца, в 

процессе исполнения которого в хореографикое действо включаются все участники 

праздника и в динамичном движении танец завершается всеобщим ликованием, 

апофеозом, символизирующим жизнеутверждающее, гуманистическое начало, 

торжество света и добра. 

На более сложном, опосредованном уровне хорезмская народная танцевальная 

культура отражается в двух рапсодиях Абдуллаева, представляющих собой 

монументальные эпические фрески, красочные картины народной жизни. Следует 

отметить, что танцевальное начало вообще присуще жанру рапсодии, о чем 

свидетельствует рапсодии Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Джорже Энеску и других 

композиторов. В отличие от этих композиторов Абдуллаев сумел найти свой 

новаторский индивидуальный подход к композиторской интерпретации жанра, 

опираясь на закономерности интонационного, ладового, ритмического строения 

узбекской народной музыки. “В силу особой жанрово-стилистической специфики его 

рапсодии подчиняются своим собственным композиционным принципам, которые не 

срвпадают с закономерностями классических фортепианных жанрах” [Гафурова 

Сайёра, 2011, с.158]. 
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Первая рапсодия, посвящённая композитором горячо любимой супруге Раънохон, 

имеет программное название «Фрески Навруза». Она проникнута чувством любви к 

семье, родному краю, весеннему цветению пробуждающейся природы. Выражение 

гуманных и патриотических чувств, радостных и весёлых настроений немыслимо без 

танцевальных мелодий и ритмов, которые наполняют музыку рапсодии особой 

энергией, активной импульсивностью движения. Следует отметить, что Абдуллаев, 

разнообразно используя приёмы импровизационного развития тематического 

материала, обращается к микроэлементам типичных звуковых форм хорезмских 

народных танцев как своего рода нана-технологиям современного музыкального 

письма. Мелодико-интонационные и ритмические семантемы хорезмских народных 

танцев обогащают образное содержание рапсодии и придают ей неповторимый 

своеобразный облик. 

Во Второй рапсодии, посвященной сыну, талантливому пианисту, лауреату 

международных конкурсов Бехзоду Абдуллаеву, данный принцип получает дальнейшее 

развитие, усложняется сонорными приемами музыкального письма. «Драматургия 

рапсодии основана на принципе динамичного развития от эпически повествовательного 

рассказа сказителя барда-дастанчи о времени, о себе, к отражению неутомимого бега, 

своеобразной токкаты жизни. В музыке рапсодии запечатлелась напряженность 

интеллектуальной жизни, беспокойство души художника, полное сомнений, 

размышлений и переживаний» [Гафурова Саёра, 2011, с.165]. Сложное 

психологическое содержание рапсодии обусловило обращение композитора к 

семантическим возможностям хорезмских народных танцев, применения кратких 

микроформул народной танцевальной поэтики, отражающих условные знаки 

движений, поз, жестов, включающихся в динамичное токкатное развитие. Следует 

отметить, что токкатность свойственна хорезмским народным танцам ритуального 

характера, как и танцевальным действиям других народов Востока. К примеру раздел 

Шестой рапсодии Ференца Листа выдержан в токкатном движении, символизирующим 

апофеоз народного танца. 

Рапсодии Абдуллаева поражают смелостью инновационных поисков новых подходов к 

претворению традиций хорезмских народных танцев. “Своими рапсодиями 

Р.Абдуллаев дал музыкальной современности вдохновляющий пример 

жизнеспособности романтического жанра, в котором ярко и самобытно 

продемонстрировал качественное новое фортепианное мышление” [Гафурова Саёра, 

2011, с.169]. 

В отличие от рапсодий, в которых музыка хорезмских народных танцев использовались 

опосредованно в виде микроформул и семантем, в концертной пьесе “Зумлак” для 

фортепиано и ударных инструментов опора на традиции хорезмской танцевальной 

культуры проявились более непосредственно, ярко и рельефно. В то же время в 

“Зумлак” обнаруживается признаки жанра рапсодии, что позволяет сделать вывод о 

рапсодичности, проявляющейся в импровизационности, танцевальности музыки, её 

колоритной национальной образности и празднично приподнятом тонусе. Также, как и 

Первая рапсодия “Фрески Навруза”, концертная пьеса “Зумлак” характеризуется 

эпической масштабностью, широтой пространственно-временных параметров. 

Концертная пьеса “Зумлак” является откликом композитора на духовные запросы 

нашего времени, связанные с возрождением исконных национальных традиций, 

обычаев народной жизни. Навзание, передающее молодецкую удаль, смелость и отвагу 
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джигитов, их удальство, юношеский максимализм, активную действенность: 

неукротимую жизненную энергию указывает на глубинные связи со старинными 

хорезмскими традициями, праздничными действами и обрядами. Ярко выраженная 

народная основа произведения, динамичная ритмо-тембровая организация музыки, 

театрализация народной танцевальной стихии создают неповторимо самобытную 

жанрово-бытовую зарисовку полнокровной жизни народа. Взаимопроникновение 

импровизационного эмоционального образа и моторно-двигательного, токкатного 

движения образуют единую в своей концепции колоритную панораму народной жизни. 

Произведение написано современным музыкальным языком, с использованием 

полимодальности, полигармонии, кластеров. Абдуллаев применяет возможности 

расширенного фортепиано, в данном случае, игру левой рукой glissando по струнам 

рояля. Пьеса имеет свободную, импровизационно развивающуюся музыкальную 

форму, в которой обнаруживается несколько волн динамического подъема, 

приводящих к мощьным кульмнациям. При этом общая конструкция сочинения очень 

логично и тщательно продумана. Присущее узбекской традиционной музыке 

импровизационное начало органично соединяется со строго организованной 

ритмической пульсацией. Звуковой мир произведения современен и в то же время 

неотделим от национальных традиций, сложившихся на протяжении многих веков.  

Воплощение в пьесе “Зумлак” темпо-ритма, музыкальной энергетической пульсации 

выдвигает перед исполнителем задачи первостепенной художественной и 

технологической важности и сложности. “Ритмическая энергия, прилагаемая 

исполнителем в данной пьесе, требует определенных мышечных усилий” 

[Мирзакамалова Элнура, 2015, с.203]. Таким образом, концертная пьеса “Зумлак” 

Абдуллаева представляет собой богатейший материал для развития творческой 

индивидуальности и ритмического чувства, благотворно влияет на общее музыкальное 

развитие пианиста, обогащает его духовно и нравственно. 

Выявленный нами аспект стилеобразующей роли хорезмских танцев в фортепианных 

сочинениях Абдуллаева выдвигает проблему их исполнительской интерпретации, 

учитывающей значимость отражения национальной танцевальной культуры в музыке 

узбекского классика нашего времени. В связи с этим пианисту необходимо 

ознакомиться с хорезмскими народными танцами, выявить их интонационные, 

ладовые, ритмические закономерности. Помимо этого очень важно ознакомиться с 

хореографией, спецификой исполнения хорезмских танцев в видеозаписи, обратить 

внимание на своеобразие телодвижений артистов, их жестов, мимики, пластики рук, 

головы, шеи, точнейших двигательных вибраций, создающих характерный образ танца. 

Следует также изучить особенности национальных костюмов, их цветовую гамму, 

украшения, инкрустации музыкальных инструментов, которыми танцующие 

пользуются в момент танца: кайраки, занги (колокольчики). Все эти детали, 

замеченные пианистами могут стать действенным средством в создании 

индивидуальной исполнительской концепции произведений и ярким эффектом 

звуковых образов, воздействующих на слушателей. 

Красочные, темпераментные фортепианные сочинения Абдуллаева содержат в себе 

элементы театрализации, обусловленные многогранным мышлением композитора, в 

творчестве которого музыкальный театр занимает важное место, и в этом отношении 

ощущение природы национального танца в его жизни как театрализованного артефакта 

культуры несомненно поможет музыканту-исполнителю создать животрепещую 

звуковую фреску народного праздника. Основопологающей чертой фортепианной 
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музыки Абдуллаева является её оптимистическая природа, жизнеутверждающая 

гуманистическая сила, органично соединяющаяся с романтическим восприятием 

окружающего мира как изумительно красивого в многоцветье красок лучезарного 

света, озаряющего наншу планету. И потому, народный танец как символ вечного 

движения, энергично устремленного в будущее, проходит магистральной линией 

сквозь всё фортепианное творчество композитора и придаёт ему неповторимую 

национальную самобытность и красоту.  

Танец-одно из важнейших средств эстетического воспитания и формирования 

творческих способностей молодого поколения. В танцевальном искусстве красота и 

совершенство форм неразрывно связаны с отражением внутреннего духовного мира 

человека. В этом единстве заключается его воспитательное воздействие на развитие 

элемента художественного творчества. “Потенции организма растут вместе с 

достижениями и возможности совершениствования почти безграничны” – утверждал 

известный пианист и педагог С.Савшинский [Савшинский Самарий, 1964, с.183]. 

Активное, творческое начало, присущее танцевальной музыке, активизирует сознание 

слушателя и способствует креативности его мышления, обогащает гармоничное 

восприятие окружающей действительности. Танцевальная художественность, 

выявленная нами в фортепианной музыке Абдуллаева, делает его сочинения еще более 

значимыми в эстетическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения 

слушателя.  

 

Библиография 

1. Белова Инесса. Фортепианный цикл «Сказки» Рустама Абдуллаева // Ташкент и 

развитие музыкальной культуры Узбекистана. Ежегодник 2009. -2009., Ташкент: 

Ўзбекистон давлат консерваторияси тахрир-нашриёт бўлими. 

2. Умарова Василя. Мастер фортепианной миниатюры // Рустам Абдуллаев. Жизнь в 

музыке. -2019, Ташкент: Янги аср авлоди. 

3. Гафурова Сайёра. Фортепианные рапсодии Рустама Абдуллаева // Вопросы 

музыкального исполнительства и педагогики. Выпуск VII. -2011, Ташкент: 

Ўзбекистон давлат консерваторияси тахрир-нашриёт бўлими. 

4. Мирзакамалова Элнура. Формирование исполнительского ритма в обучении 

пианиста на материале концертной пьесы “Зумлак” Рустама Абдуллаева // 

Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики 

Узбекистан. – 2015, -Ташкент: НИИПН имени М.Караниязова.  

5. Савшинский Самарий. Работа пианиста над музыкальным произведением. -1964, 

Москва-Ленинград: Музыка.   

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

92 

ÂŞIK VEYSEL’E BİR YOL: ORFF YAKLAŞIMI 

 

ESRA YÜCESAN 

Dr. Öğretim Üyesi, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, esrayucesan@sinop.edu.tr  

 

ÖZET 

Çocuklar için şarkı söylemek ve hareket etmek en doğal ifade biçimlerinden biridir. Bu nedenle çocuklarla 

çalışırken tüm disiplinlerin öğretiminde olduğu gibi müzik eğitiminde de bu ifade biçimlerinden etkin şekilde 

faydalanılır. Sahip olduğu uygulama prensiplerinin nitelikleri ile Orff Yaklaşımı’nın, bu süreçlerde 

kullanılabilecek etkin araçlardan biri olarak literatürde önemli bir yeri vardır. Türkiye’nin eğitim programlarının 

beklentileri ile uyumlu olan Orff Yaklaşımı, kültürlerarası bir bakış açısına sahiptir. Orff Yaklaşımı başka 

kültürlere uyarlanırken; o kültürdeki otantik materyallerin söz, müzik ve hareket bütünlüğü içinde iletilmesini 

amaçlar. Bu bağlamda çalışma kapsamında Türk halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’na ait ‘Uzun İnce Bir 

Yoldayım’ adlı eser otantik materyal olarak kabul edilerek, eserin tanıtılmasına yönelik Orff Yaklaşımı temelli 

bir eğitim-öğretim etkinliği tasarlanmıştır. Etkinlik, 2018 yılı Haziran ayı içinde gerçekleştirilen Türkiye Orff 

Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu III. Aşama bitirme sunumlarından biri olarak 12 eğitimcinin katılımıyla 

uygulanmıştır. Katılımcılar Orff Yaklaşımı’na yönelik çok sayıda uygulamalı atölye çalışmasına dâhil olmuş ve 

yaklaşım prensiplerine yönelik teorik dersler almış öğretmenlerden oluşmuştur. Uygulama sonrasında gönüllü 

katılımcıların görüşleri alınarak süreci değerlendirmeleri sağlanmıştır. Çalışma kapsamında etkinliğin uygulama 

süreci olduğu haliyle aktarılmış ve etkinlikler Orff Yaklaşımı’nın uygulama prensipleri doğrultusunda 

betimlenmiştir. Bununla birlikte katılımcı öğretmenlerin; uygulama süreci ve uygulama kazanımlarına yönelik 

değerlendirmelerine de yer verilmiştir. 

Orff Yaklaşımı, felsefesi gereği öğretmenlere tek bir uygulama kılavuzu sunmaz. Yaklaşımın bu tabiatı, 

uygulamaların paylaşımını önemli kılmaktadır. Gerek yazılı gerekse uygulamalı paylaşımlar, Orff 

Yaklaşımı’ndan yararlanan eğitimcilere sınıf içi etkinliklerine yönelik olarak yeni, yaratıcı düşünceler ve bakış 

açıları kazandırabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın, Orff Yaklaşımı’nda kültürel uyarlamaya yönelik örnek 

teşkil edip, alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Makale, etkinliğin uygulama ve değerlendirme aşamalarının tanıtımını amaçlayan ve içeren bir takdim 

makalesidir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, Orff Yaklaşımı, Âşık Veysel. 

 

A PATH TO ÂŞIK VEYSEL: ORFF-SCHULWERK 

ABSTRACT 

Singing and acting is one of the most natural forms of expression for children. For this reason, these forms of 

expression are used effectively in instruction of all disciplines which work with children as well as in music 

education. With its characteristics of practising principles, The Orff-Schulwerk has an important place in the 

literature as one of the effective tools that can be used in these processes. Orff-Schulwerk is consistent with 

expectations of Turkey's educational programs and has an intercultural perspective. While Orff-Schulwerk is 

adapted to other cultures; It aims to convey authentic materials of that culture in a context that integrates words, 

music and movement. In this context, an educational activity based on the Orff-Schulwerk has been designed by 

selecting the work named "I'm on a Long Thin Road" by Turkish folk poet Aşık Veysel Şatıroğlu as authentic 

material. The event was held in June, 2018 with the participation of 12 trainers as one of the final presentations 

of Turkey Orff Schulwerk Development Course Level III. Participants have participated in many applied 

workshops on the Orff-Schulwerk and consist of teachers who have taken theoretical lessons on the principles of 

approach. After the application, the process has been evaluated by taking the views of the volunteer participants. 

Within the scope of the study, the application process of activity is described as it is and the activities are 

described in accordance with practising principles of the Orff-Schulwerk. After all, this study includes the 

evaluations of participant teachers related to the application process and outcomes. 
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The Orff-Schulwerk, due to its philosophy, does not provide a single practice guide for teachers. This nature of 

the approach attaches importance to the sharing of practices. Both written and applied sharings can provide 

educators who benefit from the Orff-Schulwerk with new, creative thoughts and perspectives for their classroom 

activities. For this reason, it is thought that the study will set an example for cultural adaptation in Orff-

Schulwerk and contribute to the literature. 

The article is a presentation article that includes the introduction of the implementation and evaluation stages of 

the activity. 

Key Words: Music education, Orff-Schulwerk, Âşık Veysel. 

 

GİRİŞ 

Çocuklar için şarkı söylemek ve hareket etmek en doğal ifade biçimlerinden biridir. Bu 

nedenle çocuklarla çalışırken tüm disiplinlerin öğretiminde olduğu gibi müzik eğitiminde de 

bu ifade biçimlerinden etkin şekilde faydalanılır. Sahip olduğu uygulama prensiplerinin 

nitelikleri nedeniyle Orff Yaklaşımı, bu süreçlerde kullanılabilecek etkin araçlardan biri 

olarak literatürde önemli bir yere sahiptir. 

Orff Yaklaşımı her insanda var olan ‘müzik ve dans’ potansiyeline yönelip bunu geliştirmeyi 

amaçlar. Bir sınıf topluluğu ya da grupla gerçekleştirilen çalışmalara her birey sahip olduğu 

kişisel yetenekleri ile dâhil olur (Schumacher, 2003: 7). Bu bağlamda farklı zekâ ve yetenek 

düzeylerinde, farklı yaş gruplarında, katılmaya istekli herkesin içinde olabildiği bir müzik ve 

hareket eğitimini anlatır. Orff Yaklaşımı’nın bu özellikleri, temel müzik eğitimi içindeki 

yerini sağlamlaştırır.   

Bu uygulamalar içinde müzikal deneyim kavramı daha çok araştırma, keşfetme ve 

yaratıcılıkla ilgilidir. Özgür hareket, dans, dil, şarkı söyleme, beden perküsyonu, drama, 

perküsif enstrümanlar ve doğaçlama aracılığıyla öğrenciler kendi müziklerini yaratmaya 

teşvik edilirler. Bedenin önemli bir ifade aracı olduğu bu uygulamalarda hareket esastır. 

Hareket aracılığı ile zaman ve mekânın keşfi deneyimlenirken ses ve enstrümanlar aracılığı ile 

tını keşfedilir. Doğaçlamalar formun keşfini sağlarken taklitten özgün yaratıya, basitten 

karmaşığa ve bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içinde deneyimler söz konusu olur. Bu 

deneyimler daima aktif katılımı gerektirir (Yaprak, 2005: 14,15).  

Orff Yaklaşımı kültürler arası bir bakış açısına da sahiptir. Kültürler arası bakış açısı Carl 

Orff ve Keetman tarafından uygulamalar süresince önemli bulunmuş ve Orff Yaklaşımı’nın 

eğitim aktivitelerinde bugüne kadar gelişimini sürdürmüştür (Kugler, 2010: 7). Yarım 

yüzyıldan fazla bir zaman diliminde yaygınlık kazanmış olan Orff Yaklaşımı, çeşitli Avrupa 

ve Asya ülkelerinde her ülkenin kendi kültürel özelliklerine göre uyarlanmıştır (Jungmair, 

2003: 51). Yaklaşımın farklı kültürlere uyarlanmasında, o kültürdeki otantik materyalin ele 

alınıp müzik, söz ve hareket bütünlüğüne sahip bir zeminde aktarılması hedeflenir (Kugler, 

2006: 5). Orff Yaklaşımı’nda bir materyal olarak şarkı ve parçalar, elementer müziğin 

öğrenilmesine yarayan araçlardır (Nykrin, 2005: 10). Süreçler içinde kullanılan bu araçların, 

elementer müziğe ulaştıran nitelikleri ile birçok boyutta deneyimlenmesi ve tekrar tekrar 

keşfedilmesi söz konusu olur. Bu anlamda materyal ve süreç arasındaki ilişki, bizi çok çeşitli 

müzikal kazanımlara ulaştırma gücüne sahip olur. Elbette bu materyal bir ‘halk türküsü’ de 

olabilir. 

Türkiye’de uygulanmakta olan okul öncesi dönem, ilkokul, ortaokul ve lise öğretim 

programları, çocukların ve gençlerin ulusal müzik kültürünü ve farklı kültürlere ait öğeleri 

tanımalarına yönelik amaç ve ders kazanımlara sahiptir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 
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2018a; MEB, 2018b; MEB, 2018c; MEB, 2013 (müfredat.meb.gov.tr 05.10.2020)). Bu 

öğretim programları, geleneksel müzik kültürünün bir parçası olarak Türk müziği kültürüne 

felsefesi ve eserleriyle katkıda bulunmuş şahsiyetlerden biri olan Âşık Veysel’in tanınmasına 

da yer vermektedir (MEB, 2018a: 30,33; MEB, 2018b: 28; MEB 2018c: 19 

(müfredat.meb.gov.tr 05.10.2020)). 

Bununla birlikte Orff Yaklaşımı, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de temel eğitim veren 

okulların öğretim programlarıyla uyum içindedir. Ve bu programların taleplerini karşılamaya 

uygun niteliklere/sunumlara sahiptir (Jungmair, 2003: 51). Ayrıca Türk müziği ile Orff 

Yaklaşımı uygulama örnekleri ve buna yönelik kavramsal yazın her geçen gün artmaktadır 

(Başar, 2003: 56-63; Kalyoncu, 2008: 21; Milli ve Özyoğurtcu, 2017; Özevin Tokinan, 2013: 

55-68; Özyoğurtcu, 2016/2017: 41). Bu çalışmanın da uygulamaya yönelik bir örnek teşkil 

etmesi amaçlanmıştır.  Çalışmada, halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu’na ait ‘Uzun İnce Bir 

Yoldayım’ eserinden faydalanarak gerçekleştirilmiş Orff Yaklaşımı temelli bir uygulamanın 

paylaşımına yer verilmiştir. Süreç olduğu haliyle aktarılmış ve etkinlikler Orff Yaklaşımı’nın 

uygulama prensipleri doğrultusunda betimlenmiştir.  

Orff Yaklaşımı, felsefesi gereği öğretmenlere bir uygulama kılavuzu sunmaz. Ve birçok 

uygulama, içinde barındırdığı yaratıcı süreçler itibariyle farklı öğrenci gruplarında bambaşka 

boyutlar kazanabilir. Bununla birlikte bu deneyimlerin gerek yazılı gerekse uygulamalı olarak 

paylaşılması, Orff Yaklaşımı’ndan yararlanan öğretmenlere, hazırlayacakları sınıf içi 

etkinliklerine yönelik olarak yeni, yaratıcı düşünceler ve bakış açıları kazandırabilmektedir. 

Bu nedenle çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür.  

UYGULAMA SÜRECİ 

Konu 

‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ eserine ait sözlerden yararlanarak duygusal-içsel farkındalık 

çalışması. 

Kazanımlar 

Âşık Veysel’ e ait türkü sözlerini ses, nefes ve yaratıcı dans ile aktarır, 

Âşık Veysel’ e ait türkü sözlerinin kendisinde yarattığı duygusal ve düşünsel süreçleri-

durumları fark eder.  

Isınma 

(Katılımcılarla birlikte çember oluşturacak şekilde ayakta durulur ve öğretmen derse giriş 

yapar) 

-Hepimize günaydınlar. Bugün elbette benim için özel bir gün ancak sizin için hazırladığım 

bu sunuma yönelik ilham perisinin beni ziyaret ettiği gün de en az bugün kadar heyecanlı ve 

ilginçti. Yani birçok şey aklımda o gün içinde netleşti diyebilirim.  

-O gün sabah yine diğer sabahlarda olduğu gibi çalar saatimin çalmasını bekledim… Ama 

çalmadı… Yatakta bir sağa bir sola dönüp vücudumu esnetirken (Kollar vücudun farklı 

yönlerine doğru uzatılarak gevşeme hareketleri yapılır) gözlerimi açıp saate baktım; 

-Hıııııııı! geç kaldım!  (Şaşkınlık belirten ifadeyle hızlıca soluk alınır ve soluk bir süre 

tutularak bırakılır) Yok yok bu gerçek değil, rüya görüyorum... (Saate tekrar bakılır) Hıııııı! 

(Şaşkınlık belirten ifadeyle tekrar hızlıca soluk alınıp beklenir) geç kaldım! (Ve soluk 

bırakılır).  
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-Geç kalmış olmam benim için asla bakımımdan ödün vereceğim anlamına gelmez… Bu 

nedenle hemen banyoya girdim ve suyu açtım (Burada el işaretleriyle grup ikiye ayrılır ve bir 

grupla su sesi canlandırılır). 

-Şşşşşşşşşşşş…(Katılımcılar seslendirmeye devam ederken diğer gruba yönerge verilir) 

-Şampuanımı elime sıkıp saçlarımı köpürtmeye başladım.  

-Foşur foşur, foşur foşur…. (Grubun diğer yarısı ile saç yıkama canlandırması yapılarak 

kelimeler seslendirilir.) 

-Saçlarımı güzelce yıkayıp duruladıktan sonra hemen kurutma makinemi çalıştırdım; 

-Ffffffffffff, ffffffffff.… (Tüm katılımcılarla, saç kurutma makinesi sesi ile saç kurutma 

canlandırması yapılır.) 

-Tabi ben böyle Cleopatra gibi öz bakımımı yaparken bu esnada zamanın nasıl geçtiğini 

unutmuşum, bir baktım saat ilerliyor;  

-Lak, lok, lak lok … (Tüm katılımcılarla sözcük kullanmadan-dil hareketleri ile saat sesi 

çıkartarak canlandırma yapılır) 

-Zaman böyle hızla ilerlerken (Grubun yarısı saat sesini -dil hareketleri ile seslendirmeye 

devam ederken..), ben saçlarımı kurutmaya devam ettim (Grubun diğer yarısı saç kurutma 

makinesi sesi ile saç kurutma canlandırması yapar. Tüm katılımcıların canlandırması iki sesli 

olarak devam eder). 

-Ve dedim ki geç kalıyorsun! Hemen üzerimi giyindim ve koşarak dairenin kapısından çıktım. 

Kapı arkamdan ‘güm(El çırparak eşlik edilir)’ diye kapandı. …Merdivenlerden çabucak 

inmeye başladım; 

-Taka taka taka taka taka taka… (Parmaklar ve kollarla merdivenlerden inme hareketi 

canlandırılır. Eş zamanlı olarak ince seslerden kalın seslere doğru kromatik ses inişleri yapılır. 

Katılımcıların ses sınırlarını genişletecek şekilde başlangıç sesi tekrarlar içinde düzenlenir). 

-Dış kapıya geldim, kapıyı açtım, kapı arkamdan ‘güm (El çırparak eşlik edilir)’ diye kapandı.  

-Ve dolmuşun kapısı tam önümde ‘tpıssssss (Kapı sesi katılımcıların tekrar edeceği şekilde 

seslendirilir)’ diye açıldı. 

-Büyük bir mutlulukla bindim ve hemen boş bir koltuğa oturdum (Tüm katılımcılarla çember 

oluşturacak şekilde yere oturulur).  

Hazırlık 

-Bizim orada dolmuşlar biraz eskiler ve çok güçlü bir motor sesleri var; 

-Brbrbrbrbrbr… (Bir süre dudakları serbest bırakıp soluk vererek motor sesi seslendirilir) 

-Bu motor sesi beni bir süre sonra nedense transa geçiriyor. Ve benim uykum gelmeye 

başlıyor… Tam o sırada güzel bir şey oldu, onca gürültünün içinde son derece sakin bir müzik 

duyuldu. Radyoda, çok sevdiğim ama uzun zamandır dinlemediğim bir eser çalmaya başladı; 

(Bu aşamada, Âşık Veysel Şatıroğlu’na ait ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ isimli eser, 

katılımcılarla birlikte beden ritmi eşliğinde seslendirilir. Beden ritmi eşliği esere eşlik etmeye 

uygun süre değerlerinde dizlere vurma ve ardından el çırpmayı kapsamıştır. Bununla birlikte 

katılımcıların gerek ezgiye gerekse beden ritmine yönelik olarak çeşitlemelerle katılım 

sağlamaları için esneklik söz konusu olmuştur). 
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Isınma ve Hazırlık Sürecinin Tasarlanmasında Dikkat Edilen Hususlar 

Öztürk (2003)’ e göre yeni şeyler öğrenmeye gereksinim duymak ona hazırlanmayı ve 

ısınmayı gerektirir. Her yapılan işin bir öncesi ve hazırlığı vardır. Orff Yaklaşımı 

uygulamalarında yapılan ısınma çalışmaları sürece yönelik olarak; kendine ve kümedekilere 

güven duymayı, duyu organlarını kullanmayı ve bireysel enerjiyi işe dönüştürmeyi başlatır. 

Bu çalışmalar ile eğitim-öğretim ortamında sürece katkıda bulunmak ve yaratıcı düşünceyi 

desteklemek amaçlanır (139,140). Buna yönelik olarak uygulamada, bir sonraki aşamada 

gerçekleştirilecek olan ‘şarkı(türkü) söyleme’ çalışması için hazırlık amacıyla nefes ve 

artikülasyon egzersizleri gerçekleştirilmiştir.  

Orff Yaklaşımı’nda artikülasyon ve konuşma egzersizleri içinde hayvan seslerinin taklidi ya 

da diğer çevresel seslerin yansıması olan sözcüklerin (onomatope) kullanımı vb. ifade 

olanaklarından yararlanılabilir. Bu çalışmalar ile dudak, dil, damak, çene ve yüzdeki rezonans 

boşlukları gibi konuşma aparatlarını aktive etmek ve böylece artikülasyonu berraklaştırmaya 

yardımcı olmak amaçlanır. Çalışmalar, kişiyi şarkı söylemeye hazırlar (Keetman 1977 

Thomas 1963 Frazee 2006’dan aktaran Yaprak Kotzian 2018: 103).  Orff Yaklaşımı’nda 

nefes çalışmaları ise çoğunlukla; hayali cisimleri zihninde canlandırmak, doğa olaylarını 

tasavvur etmek, bir partner ile birlikte hareket etmek, küçük hikayeler aracılığı ile kişinin 

kendi bedenine bir yolculuğa çıkmasını sağlayan tanımlamalar yapmak vb. gibi yaratıcı ve 

eğlenceli uygulamalarla gerçekleştirilir. Bu egzersizler ile nefes kapasitesi arttırılmaya ve 

güçlendirilmeye çalışılır (Wieblitz 2011 Keetman 1977 Orff Institut 1987-88’ den aktaran 

Yaprak Kotzian 2018: 105).   

Bu amaçla uygulama kapsamında bir günlük yaşam kurgusundan yararlanılmıştır. Kurgu 

içindeki olay-durumların seslerle ve bedenle canlandırılması yapılarak nefes kapasitesinin 

arttırılması, bununla birlikte dil ve dudağın şarkı söylemeye hazırlanması ve ses sınırlarının 

genişletilmesi hedeflenmiştir. Isınma çalışmalarının ardından eserin (Uzun İnce Bir 

Yoldayım) tanıtımı amaçlanmış ve eser beden ritmi eşlikli toplu olarak seslendirilmiştir.  

Yaratıcı Dans  

-Türkü bitti… Kapı sesini duydum ve hemen dolmuştan indim (Çember şeklinde oturan tüm 

katılımcılar aynı formu koruyarak ayağa kalkar). 

-O an dolmuştan inerken etrafımdaki her şeye yeniden bakma ihtiyacı duyduğumu fark ettim. 

İlginçti. Sanki ilk defa bu yolu kullanıyor, ilk defa bu iş yerine geliyor gibiydim. Geç kalmış 

olmama rağmen ağır ağır yürüyerek müzik dersliğine girdim. Defalarca dinlemiş olmama 

rağmen bu eser bu defa sanki bana bir şeyler sorar gibiydi.. 

-Gerçekten bir yolum mu var benim? Bir hedefim mi var? Bir yerden mi geliyorum? Bir yere 

mi gidiyorum? Ve tüm yaşamımı düşündüm. Acaba tam şu anda benim gittiğim bir yer mi 

var?  

-Oranın ne kadar uzağına tam da buradan dokunabilirim, orayı görebilirim? Hatta belki orayı 

değiştirebilir miyim? Bir şeyler yapıp müdahale edebilir miyim kendime? (Bu sorular ile 

birlikte ayaklar sabit duracak şekilde tüm beden ve kollar öne doğru uzatılarak dansa giriş 

yapılır. Grubun tüm hareketlere eşlik etmesi sağlanır). 

-Belki de bunun bir ilerisi varsa bir başlangıç noktası da vardır? Nerede başlamış olabilir? 

Öncesi? (Ayaklar sabit duracak şekilde beden ve kollar geriye doğru uzatılarak hareket devam 

ettirilir) 
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-Belki de ben ne ileriye (Ayaklar sabit kalacak şekilde tüm bedenle öne doğru uzanarak dansa 

devam edilir) ne zamanın gerisine (Ayaklar sabit kalacak şekilde tüm bedenle geriye doğru 

uzanarak dansa devam edilir) …  

-Hiçbir yere gitmiyorum. Tam da burada, böylece kök salıyorum… Ve zamanın benim 

içimden geçmesine izin veriyorum. Beni dönüştürmesine, değiştirmesine, eğitmesine izin 

veriyorum (Beden, ayakların sabit konumuna göre dik bir form alır ve yaratıcı harekete/dansa 

devam edilir). 

-Peki ya siz? Sizin nasıl bir yolculuğunuz var? Belki sizin de kocaman adımlarınız vardır? 

Kendi mutluluğunuz için attığınız cesur adımlar (Öğretmen tarafından büyük adımlarla sınıf 

içinde çemberden ayrılarak dans doğaçlamasına devam edilir. Eş zamanlı olarak katılımcıların 

da genel mekânı kullanarak kişisel dans doğaçlamalarına geçiş yapmaları sağlanır).  

-Ya da bazen -korksanız da başaramamaktan, devam etmek istediğiniz için- attığınız ürkek 

adımlar (Katılımcıların yönerge doğrultusunda dans doğaçlamalarını yapmalarına fırsat 

verilir). 

-Belki gözünüzü diktiğiniz hedefleriniz vardır? Hiç kimseyi görmeden üzerine gittiğiniz? Ve 

bir hedeften diğerine koştuğunuz… (Katılımcıların yönerge doğrultusunda dans 

doğaçlamalarını yapmalarına fırsat verilir). 

-Hayat size istediklerinizi vermediğinde belki de duvara çarpıp geri adım atmak zorunda 

kaldığınız? Defalarca duvara çarptığınız… (Katılımcıların yönerge doğrultusunda dans 

doğaçlamalarını yapmalarına fırsat verilir). 

-Belki de bazen hiçbir şey yapmadan, kendimizi tamamen âna bırakırız. Kader de bizim -olan 

biteni- anlamamızı sağlar… (Katılımcıların yönerge doğrultusunda dans doğaçlamalarını 

yapmalarına fırsat verilir ve çalışma tamamlanır). 

Yaratıcı Dans Çalışmasında Dikkat Edilen Hususlar 

Bu aşamada yer verilen yaratıcı dans uygulamasında, harekete eşlik amaçlı olarak esere (Uzun 

İnce Bir Yoldayım) ait enstrümantal bir müzikten yararlanılmıştır. Hareket çalışmasında eş 

zamanlı olarak eserin sözlerindeki anlama dikkat çekmek amacı ile hareketleri destekleyen-

yönlendiren yönergeler verilmiştir. Bu yönergeler aracılığı ile öncelikli olarak uygulamanın 

genel kazanımlarına ulaşabilmek için, katılımcıların düşünce dünyalarını uyarmak 

amaçlanmıştır. 

Bununla birlikte bir sonraki aşamada yer alacak olan dans doğaçlamasına hazırlık amacıyla 

katılımcıların; ‘kişisel mekânlarını (kişiyi çevreleyen ve kişinin genel mekânda dolaşırken 

birlikte taşıdığı mekândır (Kassing ve Jay 2003’ten aktaran Özevin ve Bilen, 2011: 23). 

Kişinin her yönde ulaşabildiği noktaya kadar uzanan mekânı tanımlar (Özevin ve Bilen, 2011: 

23)), genel mekânı (kişisel mekânımızın dışında kalan, bedenin ulaşabileceğinin ötesindeki 

mekânı tanımlamaktadır (Hackney 1998 ve Preston-Dunlop 1984’ten aktaran Özevin ve 

Bilen, 2011: 24). Bedenin normal ulaşma sınırlarının dışında olan bu genel mekâna erişmek 

için adımlamalar veya dolaşma gereklidir (Slater 1974’ten aktaran Özevin ve Bilen, 2011: 

24)), temel mekân öğelerinden seviyeleri ve dansın zaman öğesi içinde hızlı-yavaş hareketleri 

(Özevin ve Bilen, 2011: 24,25,29) kullanmalarını teşvik etmeye özen gösterilmiştir.  

Grup Çalışmaları-Doğaçlama 

Katılımcılar müzikle birlikte danslarını tamamladıklarında iki gruba ayrılmaları sağlanır ve 

gruplara -her gruba bir kıta gelecek şekilde- Âşık Veysel Şatıroğlu’na ait eserin iki kıtasına ait 
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sözler ayrı ayrı yazılı kâğıtlarda verilir. Bu uygulama, kendi gruplarına verilen kıtaya ait 

sözleri, ses ve nefeslerini de kullandıkları bir dans çalışması ile canlandırmalarını 

içermektedir. Her kıtaya ait canlandırmanın elbette belirgin bir başlangıç ve bitişi olacağının 

ve bunu bize hissettirmeleri gerekliliğinin önemle üzerinde durulur. 

Grupların hazırlık süreçlerini tamamlamasının ardından grup doğaçlamalarının sunumu 

gerçekleştirilir. 

Sunum 

Grupların doğaçlamaları eserin söz sıralamasına uygun olacak şekilde ayrı ayrı izlenir.  

Grup Çalışmaları-Doğaçlama Aşamasında Dikkat Edilen Hususlar 

Orff Yaklaşımı’nda doğaçlamaya büyük önem verilir (Yaprak, 2005: 15). Çeşitli keşfetme 

çalışmaları ve aktif harekete geçme, doğaçlama için önemli ön koşulları oluşturur. Dışarıdan 

bakıldığında doğaçlama ‘anlık bir üretim’ gibi algılanabilse de çeşitli hazırlayıcı uygulamalar 

ve birikimin sonucu olarak ortaya çıkar. Çünkü insan doğaçlama yaparken bir kaynaştırma 

süreci içindedir. Bir yandan içsel, kazanılmış resimlerden yararlanırken, bir yandan da 

alıştırmalar aracılığı ile edinmiş olduğu becerileri kullanır (Jungmair, 2010-2011: 6,7; 

Jungmair, 2002: 7).  

Orff Yaklaşımı’nın doğaçlamaya yönelik bu prensipleri dikkate alınarak uygulama 

kapsamında da bütün aşamaların-çalışmaların, katılımcıları hareket ve ses doğaçlamalarına 

hazırlayıcı nitelikler barındırmasına özen gösterilmiştir.   

Değerlendirme 

Bu uygulamanın dâhil olduğu süreç, farklı eğitimcilerin hazırlamış oldukları Orff Yaklaşımı 

temelli etkinliklerini (30’ ar dakikalık süreler içinde) ard arda uygulanmalarından oluşmuştur. 

Bir eğitmenin yönettiği uygulamanın hemen ardından 2 Orff Yaklaşımı uzman eğitmen 

eğiticisi tarafından sürece yönelik olarak sözlü değerlendirme yapılmıştır. Ancak uygulama 

bitiminde katılımcılarla değerlendirme yapılamamıştır. Bu nedenle katılımcı 

değerlendirmelerini tespit etmek amacıyla yazışma tekniğinden yararlanılmıştır. Mektup, 

anket, yazılı testler vb’ leri, yazışma tekniğinde veri toplamada yaygın olarak kullanılan 

araçlardır (Karasar, 2005: 175,176). Bu amaçla araştırmacı tarafından hazırlanan ‘açık uçlu 

soruların yer aldığı form, -süreci tekrar hatırlayabilmelerine destek olmak amacıyla- etkinlik 

akış planı ve etkinliğin uygulama sürecine ait video kamera kayıtları’ uygulamaların 

bitiminde ulaşılabilen katılımcılara gönderilerek veri toplanmıştır. 

Bu form aracılığı ile katılımcıların; uygulamanın genel kazanımlarına ulaşma durumlarını ve 

uygulamanın niteliğine yönelik düşüncelerini tespit etmek amaçlanmıştır. Katılımcılardan; 

Uygulamanın genel kazanımlarına ulaşılma durumuna yönelik olarak –eğer gerçekleşmişse- 

uygulama süresince, içsel farkındalıklarını arttıran zaman dilimlerini ve bunun kendileri için 

nasıl bir anlam ifade ettiğini paylaşmaları istenmiştir.  

Uygulamanın niteliğine yönelik olarak da katılımcılar, etkinlik akışını süreçsel olarak 

değerlendirmiştir. Aşağıda, katılımcıların geri bildirimlerinin/görüşlerinin bir kısmına yer 

verilmiştir: 

‘…Özellikle bir bölüm, bizi esere geçirdiğin; …gidiyorum, duruyorum, büyük adımlarla 

yürüyorum, küçük adımlarla yürüyorum... Bazen kararsız, bazen daha kararlı… gibi 

yönergeler verdiğin bölümün... Orda bir içe dönüş söz konusu oldu. …O bölümden 

etkilendiğimi düşünüyorum. İnsan gidiyor, duruyor bazen duvara çarpıyor…’ K.1 
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‘Uygulama süresince beni en çok etkileyen bölüm müziğin başlamasıyla beraber yolumu 

belirlediğim ve iç dünyamı harekete geçirdiğim bölümdü. Bu bölümde yönergeler, kendimi 

ararken bir cümleyle hareketlerime yön vermeme ve kendimi daha özgür hissetmeme yardımcı 

oldu. Bir yolum ve bir hedefim var. Bir yere mi gidiyorum? Cesur adımlar ve kendim için 

attığım adımlar. İşte bu noktada inanılmaz etkilenip, içselleştirip, duygularımı bedenime 

aktardığımı fark ettim. Kendimi sorguladığım ve farklı yollarda arayışlar yaşadığım, sonunda 

istediğim yola ulaştığım noktada üzerimden büyük bir yük inmiş gibi hissettim. Ve bu duygu 

bana inanılmaz bir huzur verdi. Bütün sıkıntılardan arındığım an her şey bembeyaz 

olmuştu…’ K.2 

‘Beni en çok etkileyen nokta şu oldu; …Ben bu ve bunun gibi türküleri hatta daha da derin 

sözleri olan eserleri çok üzülerek dinleme taraftarı değilim açıkçası. Hani böyle ‘başımıza 

neler geldi’ gibi düşünerek değil de, o sözlerin de hayatımızın içinde bir parça olduğunu, bir 

renk olduğunu kabul etmek ve bu gerçekliklerle yaşayıp, bu gerçekliklerin içerisinden belki 

kendimize bir ders, pay çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamada en sevdiğim 

nokta da bu oldu işte. Sen daha çok acıtarak değil, gündelik hayatını bize yaşatarak, o 

gündelik hayatın içerisindeki ritimle türküyü o kadar güzel bağladın ki… Bu türkü bizde 

acınası bir duygu değil tamamen ‘aa, ne kadar güzel bir türkü, evet, biz bunu dolmuşta 

duyabiliriz, başka bir yerde duyabiliriz. Sonra bunu seslerle birleştirebiliriz. Sonra bunu 

söyleyebiliriz, bunu kendi bedenimle uygulayabilirim’ düşüncelerini oluşturdu. Beni en çok 

etkileyen taraf bu oldu… Senin uyanır uyanmaz hazırlığını yapman, o ‘bakımımı asla 

erteleyemem’ gibi esprili cümleler kullanarak etkinliğe başlaman. Sonra şarkıya geçişte ses 

etkinliğini yaparken dolmuşun kapısını ‘tpsssss’ diye açmak… Benim için harika bir 

aydınlanma anıydı. Çok basit bir şeymiş gibi görünüyor; o dolmuşun kapısının ‘tpssss’ diye 

açılıyor olduğunu insan bilir ama hiç aklına getirmez ya da seslendirmez… Bu benim çok 

hoşuma gitti. Dolmuşta tıkış tıkış olmak, sallanırken uyku halinin gelmesi… Aslında hepimizin 

yaşadığı şeyler... Ayrıca türküyü söylerken genel olarak müziğin içinde bedenimizle yer 

almamız da bence çok güzeldi… Bu şekilde gündelik hayattan olunca çok keyifli oldu. Beni en 

çok etkileyen kısmı bu oldu… ‘Aa evet ya, bu türkü bize ait’ diyecek bir deneyim yaşamak çok 

keyifliydi.’ K.3 

‘Ses açma egzersizleri çok etkileyiciydi ve yerinde kullanımı sayesinde güne rahat başladık. 

Bu çalışmalar için bir hikâye kullanılması bu ses açma egzersizini eğlenceli hâle getirdi. 

Hikâyenin merak ettiren yönü sayesinde bir sonraki çalışmayı merak ettim…’ K.4 

‘…Beni ses eğitimcisi olarak etkileyen kısım ses taklitleri oldu. …Örneğin dolmuşun kapısı  

‘tpsss’ sesiyle açıldı, dolmuşta radyo açıktı ve radyoda türkü çalmaya başladı, Âşık Veysel…’ 

dediğin an, o bağlantı çok iyi oldu. Böylece başlangıç kısmında ısınma çalışmaları hiç fark 

etmeden yapılmış oldu… Çalışmanın, verdiğim ‘ses eğitimine giriş’ derslerimle ilgili bana 

çok güzel fikir verdiğini söyleyebilirim..’ K.5 

‘Bir türkünün bu şekilde işlenmesi çok güzeldi.’K.6 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Orff Yaklaşımı, müzik eğitiminde yerel-yakın olandan yararlanmanın önemle üzerinde 

durmaktadır. Bu bağlamda Orff Yaklaşımı temelli müzik eğitimi uygulamalarımızda yerel 

müziklerimizin bir materyal olarak kullanıldığı çalışmaların önemi ayrıca ortaya çıkmaktadır. 

Bu uygulamanın, çocukların Türk müziği eğitimine farklı boyutlarda katkı sağlayabilecek 

Orff Yaklaşımı temelli farklı çalışmalar için örnek teşkil edebileceği düşünülmüştür.  
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Uygulama kapsamında halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’na ait ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı 

eserin sözlerinin anlam derinliğine dikkat çekilmiş ve eser, katılımcıların kişisel duygu ve 

düşünce dünyalarına yönelik bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla kullanılmaya 

çalışılmıştır. Uygulama sürecinin değerlendirilmesi ve uygulamanın genel kazanımlarına 

ulaşma durumuna yönelik olarak etkinliğe dâhil olan erişilebilmiş 6 eğitmen tarafından 

olumlu geri bildirimler verildiği gözlenmiştir. 

Türk müziğinin müzikal yapısı göz önünde bulundurularak Orff ezgili çalgılarının da 

kullanıldığı eğitim-öğretim süreçleri çocuklar için eserlerin, bestecilerin ve Türk müziği 

çalgılarının tanıtımında eğlenceli, yaratıcı ve çok boyutlu öğrenme ortamları sağlayabilir. Bu 

nedenle müzik eğitimcilerinin, öğretim programlarında yer alan ulusal müzik kültürümüz ve 

geleneklerimizin tanınmasına yönelik amaç ve ders kazanımlarına ulaşmada müzik özel 

öğretim yöntemlerini kullanırken Orff Yaklaşımı’ndan faydalanabilecekleri düşünülmekte ve 

yararlanmaları önerilmektedir. 

Orff Yaklaşımı temelli bir eğitim-öğretim süreci daima özgün bir tasarım, yaratıcı ve 

değişken bir akışı anlatır. Yaklaşımın bu yapısı nedeniyle her uygulama eşsiz bir örnek 

oluşturur. Bu örnekler diğer eğitimcilere, farklı çalışmalar tasarlamalarına yönelik ilham 

verebilir. Bu nedenle Türk müziği eğitim-öğretimine katkı sağlayabileceği düşünülen 

uygulamaların, çeşitli atölye çalışmaları ve yazılı/basılı kaynaklar aracılığı ile paylaşılması 

önerilmektedir.  
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AZERBAYCAN SAHNE DANSININ GELİŞİM EĞİLİMLERİ HAKKINDA 

 

Eteri CAFAROVA 

Öğretmen, Bakü Koreografi Akademisi, renasarabskaya@mail.ru 

 

ÖZET 

Modern sanatsal ortamda gerçekleşen süreçler, halk oyunlarının profesyonel sahnede performansı, eşit derecede 

bir sahne süreci ve profesyonel bir süreçtir. Estetik ve koreografik özellikleri ile Azerbaycan halk dansı 

sanatında akıcı olan profesyonel dansçıların becerisiyle zenginleştirilmiştir. 

Tür özellikleri ve klasik dans işlevinin bireysel unsurlarının vurgulanmasıyla bir halk dansı öne çıkıyor.  Bu 

elementler, olduğu gibi halk sahne dansının “gizli” bir temeli haline gelir. Buna, çağdaş sanat alanında 

vurgulanan bazı müzik dilinin motiflerine de ekliyoruz. 

21. yüzyılın başlarında, sahne dans sanatlarında, tüm belirleyiciler stilistik yorumlar alırlar:  

1. Klasik sahne halk dansları örneklerine bağlılık. 

2. Halk danslarının koreograflar tarafından bireysel olarak okunması 

3. Dramatik çizim hatlarının güçlendirilmesi 

4. Bu ya da bu bağlamda belirli bir çerçevede halk danslarının performans özellikleri – bayram törenleri, 

festivaller, yarışmalar, vb. 

Halk dansı insanların ruhunu, onların dünya görüşlerini yansıtır. Sonsuz önemli sanat kültürü modellerinin 

öğeleri burada sabitlenmiştir. Aynı zamanda, sahne halk dansının kendine özgü özellikleri vardır. Etnik kültürün 

önemli niteliklerini, halk danslarının ev ortamında performansına olabildiğince yakın tutmak, günlük müzik 

bağlamında, sahne halk danslarında koreografik çözüm, dansçıların, koreografların ve yönetmenlerin bireysel 

yaklaşımı ve profesyonelliği ile yakından bağlantılıdır. 

Anahtar Kelimeler: dans, koreografi, kültür, sanat. 

 

ON THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI STAGE DANCE 

ABSTRACT 

The processes taking place in the modern artistic environment of performing folk dances on the professional 

stage are a process that is as much a folk stage as a professional one.  Azerbaijani folk dance, with its aesthetic 

and choreographic norms, has been enriched by the skills of professional dancers, who perfectly master their art.  

Folk dance with its genre parameters and accentuation of separate elements of classical dance function here.  The 

latter becomes a kind of "hidden" basement of folk stage dance. Let us add here also some arsenal of means 

underlined from the field of contemporary art. 

At the beginning of the XXI century in the performing art of dance all the determinants receive certain stylistic 

interpretations. 

1.Strict adherence to the samples of classical stage folk dance. 

2. Individual reading of folk dance by choreographers 

3.Strengthening of storyline dramatized lines 

4. Features of performing folk dances dictated by this or that context - holidays, festivals, competitions. 

Folk dance reflects the spirit of the people, their world representation. Here elements of eternal significant 

models of art culture are fixed. At the same time, the stage folk dance has its specific features. Preserving 

important qualities of ethno-culture, coming as close as possible to the performance of folk dances in the 

domestic environment, in the context of domestic music, in stage folk dance choreographic solution is closely 

related to the individual approach and professionalism of dancers, choreographers, directors.  

Key Words: dance, choreography, culture, art. 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДНОГО 

СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Изучение истории и теории азербайджанского народного сценического танца 

способствует формированию системы понимания проблем данного вида искусства.  

Развитие азербайджанского народного сценического танца с конца ХХ века по 

сегодняшний день в условиях независимого Азербайджана обусловлено важными 

контекстными процессами – историческими, социальными, культурными.  

Судьбоносные государственные документы, подписанные Президентом Азербайджана 

господином Ильхамом Алиевым определили важные ориентиры в развитии 

азербайджанской художественной культуры. Данные документы зафиксировали 

реализацию культурной политики в Азербайджанской Республике, были заданы 

ведущие направления системной работы по совершенствованию художественной 

культуры в период независимости. 

Благотворные реформы, обеспеченные указами и решениями Президента 

Азербайджана Ильхама Алиева открыли путь к самостоятельному, индивидуальному 

процессу в организации и функционировании искусства. В этом аспекте подчеркнем, 

что включение ансамблей азербайджанского народного сценического танца в 

разнообразные перспективные творческие проекты, организация связей с зарубежными 

коллегами, стимулировало развитие данного вида искусства в начале ХХI века.   

Успешное развитие азербайджанского народного сценического танца в начале XXI века 

связано и с адекватным соответствием современным социальным запросам. Так, 

например, школу азербайджанского народного сценического танца в XXI веке 

отличает, я бы сказала, «этнологическая» чистота, поскольку сохраняется и 

совершенствуется наследие азербайджанского народа, имеющее непреходящую 

ценность.  

Народный сценический танец приобрел важное значение не только в эстетическом 

воспитании, но и усилении, формировании патриотического духа социума. Данные 

процессы особенно активизировались в начале XXI века. 

Азербайджанский сценический танец  является составной частью хореографического 

искусства, и художественной культуры в целом. Так, азербайджанский сценический 

танец в начале XXI века активно включается не только в жизнедеятельность социума, 

но и представляет Азербайджан на самых высоких уровнях межкультурного диалога 

цивилизаций.  

Иными словами говоря, современный созидательный процесс изучаемого периода 

истории Азербайджана опирается на достижения культуры, составной частью которой 

является хореографическое искусство и, в частности, народный сценический танец.  

Важной особенностью хореографического искусства на рубеже веков стало освоение 

нового репертуара, новая трактовка известных форм, стремление к профессиональному 

росту.  

В контексте развития культуры независимого Азербайджана формируются новые 

модели становления азербайджанского народного сценического танца, ибо в годы 

независимости были созданы условия для развития азербайджанского народного 

сценического танца.  
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В функционировании азербайджанского народного сценического танца в XXI веке 

поощряется художественная инициатива, стремление обрести творческую 

индивидуальность. В контексте современного бытования данный вид искусства 

синтезировал в себе две ипостаси: с одной стороны, сохранение танцевальных 

традиций азербайджанского народа, с другой стороны, использование соотносимого 

единства с актуальными тенденциями танцевального искусства. В большей же степени 

в азербайджанских народных сценических танцах педалируются национально 

специфические особенности, отражающие устойчивые мировоззренческие позиции 

азербайджанского народа.  

Исследователи Н.В.Курюмова и А.С.Полякова в своей статье, посвященной народно-

сценическому танцу выдвинули различия между народным танцем и народно-

сценическим танцем. Приведу некоторые параметры из предложенной ими 

сравнительной таблицы.  

Народный сценический танец отличает: 

1. концертность; 

2. параметры ансамблевого профессионального исполнительства, например, 

идентичность телосложения; 

3. эстетические параметры народных костюмов; 

4. сценография [1, с. 355]. 

Вместе с тем, подчеркнем, что единый дух, сопричастность общему действу, 

коллективная целостность как основа народного танца является генерализирующей 

линией народного сценического танца.  

В приоритете танцевальных ансамблей стоит, безусловно одаренность членов 

коллектива и, наряду с этим, их одухотворенность, желание, стремление быть 

участником того или иного исполнительского состава.  

В основе созидательной, планомерной работы функционирующих сегодня ансамблей 

танцев лежит главная цель – сохранение танцевального искусства Азербайджана. 

Именно ценности азербайджанского танцевального искусства являются источником 

энергии, стимулирующим развитие народного сценического танца в современных 

условиях. 

Одним из важных, значимых, порой решающих факторов развития азербайджанского 

народного сценического танца является взаимодействие представителей разных стран, 

мастеров хореографического искусства. В результате творческого констакта 

происходит выработка, кристаллизация новых подходов и трактовки народного 

сценического танца. Так, в  2015 году  для работы с коллективом Государственного 

ансамбля танца Азербайджана был приглашен хореограф Д.Музакаев. Подчеркнем, что 

творческий почерк Д.Музакаева отличает кропотливая работа над хореографией, 

каждым жестом, каждым шагом. В его интерпретации азербайджанские традиционные 

танцы заново «прочитываются» сообразно конкретному замыслу, формируются новые 

исполнительские трактовки.  

Дикалу Музакаев как хореограф, исполнитель, общественный деятель имеет свою 

концепцию развития азербайджанского народного сценического танца. Прежде всего, 

отметим, что в основе его работы  лежит бережное отношение к традициям народа.  
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Концепция Д.Музакаева базируется на двух важных постулатах сценического танца: с 

одной стороны зрелищность, с другой стороны – глубина эстетической 

содержательности.  

Другой аспект – это привлечение молодежи к правильному пониманию народной 

танцевальной культуры и, как следствие, активное обновление профессиональных 

кадров.  

По мнению Д.Музакаева, «сегодня во всем мире наблюдается отчужденность 

молодежи, неприязнь ко всему традиционному, народному. А у нас обратная ситуация. 

В Азербайджане сейчас именно молодежь тянется к народной культуре. Это гарантия 

того, что молодое поколение не будет потеряно» [2]. 

Д.Музакаев особо отмечает, что в последние годы в Ансамбле «много молодежи, 

прекрасной молодежи. Ансамбль пополняется, обновляется – идет процесс 

преемственности поколений.  Закладывается сценическая культура, ярко преподносятся 

зрителю особенности азербайджанского танца, его души, его характера, его 

темперамента, его лирики» [3]. 

Д.Музакаев отдает предпочтение, безусловно, профессионализму, национальной 

характерности, эстетической красоте. Но также подчеркивает преемственность 

танцевальных традиций. Такие параметры современного искусства  как пропаганда 

танцевального азербайджанского искусства зарубежом. Ибо, в начале XXI века 

усиливается значимость азербайджанского народного сценического танца.  

Важную роль в формировании азербайджанского народного сценического танца 

сыграли хореографические композиции, входящие в национальные профессиональные 

спектакли – балеты, оперы, драматические спектакли. В данном контексте, безусловно, 

образцы народной хореографии синтезировались с формами классического балета, 

обогащался народный танцевальный «язык». Танцевальный жанр, имеющий 

фольклорную основу был «помножен» на классическую драматургию. Поэтому идея 

создания балета «Кероглу» стало органичным явлением.  

Балет «Кероглу» ярко продемонстрировал, что выразительными средствами народного 

сценического танца возможно показать яркие образы, раскрыть высокую духовность и 

патриотизм азербайджанского народа. Создание балета было закономерным, ибо в 

сюжетных композициях происходит своеобразная театрализация азербайджанских 

танцев, а в сценическом народном танце можно наблюдать синтез разных жанров – от 

лирики до героики.  

Актуальными, привлекающим внимание было в балете «Кероглу» посвящение 

патриотизму и отваге азербайджанского народа. В балете нашло отражение стремление 

народа одержать победу ценой  собственной жизни. Содержание балета перекликается 

с современностью, а потому получает отзвук в каждом сердце.  

Балет «Кероглу» наполнен символикой. Здесь используется художественные средства, 

вызывающие целый ряд ассоциаций. Например, горящие факелы, разносящие весть о 

вражеском нападении.  

Начинается балет «Кероглы» с танца «Булаг башында». Постановщик танца – Дикалу 

Музакаев – наполнил танец символическим смыслом. Именно поэтому этот танец 

отличается насыщенностью, сложностью и содержания, и хореографического  решения.  
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В балете «Кероглу» возрождается национальная спортивная игра «Зорхана». 

Балетмейстер, заслуженный артист Х.Баширов привлек к воспроизведению на 

сценической сцене самые характерные элементы этого состязания. Национальная игра 

изображается под старинную мелодию «Гоч Кероглу». 

Танец «Лачин» в контексте балета «Кероглу» приобретает особый смысл. Танец 

символизирует карабахскую трагедию. Заключительный танец «Яллы» - «Галадан 

галая» также носит символический смысл единения народа во имя победы.  

Значительным событием танцевального профессионального искусства было создание 

концертной программы «Мой Азербайджан».  

К 100-летию Азербайджанской Демократической Республики Государственный 

ансамбль танца Азербайджана подготовил программу под названием «Мой 

Азербайджан». Данная концертная программа и одноактный балет «Керголу» были 

показаны в Стамбуле 27 января 2018 года. Отметим, что одноактный балет «Кероглу» 

стал в Стамбуле премьерным.  

Концертная программа «Мой Азербайджан» Государственного ансамбля танца 

Азербайджана была столь насыщенной и яркой, что была рекомендована для участия в 

IV Играх исламской солидарности Баку – 2017.  

Более того, программа «Мой Азербайджан» была представлена на престижных 

мировых сценах. Например, в Москве в концертном зале им П.И.Чайковского 26 

октября 2017 года.  

По свидетельству Д.Музакаева для создания программы «Мой Азербайджан» были 

привлечены в творческую группу художники, музыковеды, фольклористы.  

Хореографы, профессионально владеющие искусством азербайджанского народного 

сценического танца являются, вместе с тем, и фольклористами, исследователями 

азербайджанской народной музыки. Ибо только овладев основами азербайджанского 

народного танцевального искусства возможно создавать полноценные, 

профессионально значимые образцы народного сценического танца.  

Замечательной тенденцией в исполнительской практике народного сценического танца 

стало возрождение старинных танцев, не исполняемых на профессиональной сцене, 

например, танец «Шалягой».  

Подчеркнем, что в композиции «Мой Азербайджан» сохранены традиционные 

хореографические модели народного сценического танца. Так, хореография таких 

танцев как «Бек», «Той», «Бахар» принадлежит Алибабе Абдуллаеву, одному из 

создателей, азербайджанского народного сценического танца. 

Композиция «Мой Азербайджан» построена по принципу чередования мужских, я бы 

сказала, доблестных танцев и женских лирических танцев с включением коллективных 

и сольных танцев.  

Так, женские танцы исполняются как танец с бубнами, танец с покрывалами, танец 

«Нелбеки»  и другие. Эти танцы отличаются лирическим характером, отражая облик 

азербайджанской женщины. Мужские танцы построены на соревновательной основе, 

демонстрируют технику исполнения, мастерство и разнообразие танцевального 

воплощения.  
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Открывает программу коллективный танец Ансамбля, в котором выдержаны 

традиционные параметры. Вначале свое искусство демонстрирует мужская группа, 

затем – женская группа. Далее выступают солисты. На завершающей стадии 

усложняются мужские соревновательные элементы джигитовки. Небольшая 

коллективная кода заключает данный номер.  

Народный артист Азербайджана Руфат Халилзаде следующим образом описывает 

вступительный танец: «Программа «Мой Азербайджан» начинается с одноименного 

танца, поставленного Дикалу Музакаевым. Это своего рода визитная карточка 

Ансамбля, где вы можете увидеть и отвагу мужчин, и нежность женщин, состязания 

между танцорами. Это некое предисловие к концерту, обзор того, что предстоит 

увидеть зрителю» [4]. 

Состязательность мужских танцев особой выразительностью отличается в танцах 

воинов, в танце «Гайтагы», ярко демонстрируя черты мужского характера».  

Народные танцы в программе «Мой Азербайджан» отражают как коллективное 

мироощущение, так и характерность каждой личности.  

Резюмируя, можно утверждать, что творческий расцвет в сфере народного 

сценического танца стал возможен благодаря таким факторам как государственная 

поддержка, новая культурная политика, опыт и история танцевального искусства, 

динамизация профессиональной деятельности, высокое мастерство всех уровней 

хореографического искусства.  

Азербайджанский народный сценический танец в силу своей специфики, концертности, 

визуальной красоты находится в начале XXI века в тесной связи с социально 

значимыми событиями Республики.  

Искусство азербайджанского народного сценического танца призвано сохранять, 

развивать, совершенствовать и пропагандировать хореографическое искусство 

Азербайджана.  

 

Приложение 

1. Курюмова Н.В., Полякова А.С. Народно-сценический танец как метод освоения 

фольклора и художественно-идеологическая конструкция. Ярославский 

педагогический вестник, № 4, 2017,  с. 353-357.  

2. vestikavkaza.ru 

3. missiya.az 
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“MAHUR-HİNDİ” MUĞAM'ININ TEORİK TEMELLERİ 

 

Farhad GURBANOV 

Celilabad Şehir Müzik Okulu Müdürü, celilabad.uim@bk.ru 

 

ÖZET 

Azerbaycan muğam sanatında "Mahur" - "Mahur-Hindi" ve "Orta Mahur" adı altında iki muğam destgahı  

mevcuttur. Öncelikle, "Mahur-Hindi" muğam destahının  teorik temelini analiz etmenin uygun olduğunu 

düşünüyoruz.  Şöyle ki,   Azerbaycan müzikolojisindeki yedi ana muğama (lada) dayalı teorik analize: "Rast", 

"Şur", "Segah", "Çahargah", "Şüşter", "Bayati-Şiraz", "Humayun" geniş önem verilir. Lakin Azerbaycan muğam 

sisteminde sıralanan büyük ve küçük hacmlı muğam destgahların yanı sıra sözlü gelenekle profesyonel müzik 

kültürünün gelişiminde de özel bir yere sahip muğam destgahlarından biri de  "Mahur-Hindi"  destgahıdır.   

Mahur-Hindi muğam destgahı, Rast muğam ailesinin bir üyesi olmanın yanı sıra ruh hali, melodik ve yapısal 

yapısı nedeniyle Rast muğamının  özelliklerini taşır. Yine de Mahur Hindi muğam, bireysel özellikleri ile ayırt 

edilen ve Azerbaycan muğam icrasında yaygın olarak kullanılan bir desgahtır. Bu nedenle, hem enstrümantal, 

hem de vokal-enstrümantal formlarda birçok ünlü sanatçının icra etdiyi bu günde pek sık icra edilen muğamlar 

sırasındadır. 

Yapılan araştırmada, "Mahur-Hindi" muğamının teorik olarak Rast makamına dayalı olmasına rağmen, dramatik 

gelişim sürecinde, hem yakın  tonalite  ilişkisine sahip muğamların (şur, segah) hem de uzak tonalite 

makamlarına  (şüster) modulasyonlar yaptığını ve bu  muğamların özelliklerini taşıdığının  sonucuna 

varmaktayız. Ayrıca "Mahur-Hindi" muğamının bölüm ve guşe sayısı, kanon kurallarına ve doğaçlama 

kurallarına uyulması şartıyla, icracının profesyonelliğine, büyüdüğü okulun geleneklerine bağlı olarak 

değişebilir. 

Anahtar Kelimeler: “Mahur-hindi”, muğam, destgah, bölüm, guşe, bardaşt. 

 

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF "MAHUR-HİNDI" MUGAM 

ABSTRACT 

There are two mugham dastgahs named "Mahur" - "Mahur-Hindi" and "Orta Mahur" in Azerbaijani mugam art. 

First of all, we consider it appropriate to analyze the theoretical basis of the "Mahur-Hindi" mugam dastgah. 

Thus, the theoretical analysis based on seven main mughams (modes) in Azerbaijani musicology: "Rast" , 

"Shur", "Segah", "Chahargah", "Shuster", "Bayati-Shiraz", "Humayun" is given the broad field. However, in 

addition to the large and small mugham dastgahs listed in the Azerbaijan mugam system, one of the mugham 

sagas, which has a special place in the development of professional music culture with oral tradition, is the 

"Mahur-Hindi" dastgah. 

The Mahur-Hindi mugam dastgah bears the characteristics of the Rast mugam, due to its mood, melodic and 

structural structure as well as being a member of the Rast mugam family. Yet the Mahur Hindi mugam is a 

dastgah that is distinguished by its characteristics and is widely used in Azerbaijani mugam performance. For 

this reason, it is during the mugams that are performed very often on this day that many famous artists performed 

in both instrumental and vocal-instrumental forms. 

In the research, we conclude that although the "Mahur-Hindi" mugham is theoretically based on the random 

maqam, during the dramatic development process, both mughams with close tonality relations (shur, segah) and 

distant tonality maqams (shusters) have made modifications and have the characteristics of these mughams. 

Also, the number of chapters and columns of the mugam "Mahur-Hindi" may vary depending on the 

professionalism of the performer and the traditions of the school where he grew up, provided that the canon rules 

and improvisation rules are followed. 

Key Words: "Mahur-Hindi", mugham, dastgah, chapter, corner, bardaşt. 
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GİRİŞ 

Azərbaycan   muğam    sənətində   “Mahur”  adı  altında  iki  muğam  dəstgahı -  “Mahur -

hindi”  və   “Orta  Mahur”  mövcuddur.  Bunlardan birincisi,  “Mahur -hindi”  muğam 

dəstgahının  nəzəri  əsasları haqda təhlil aparmağı  məqsədəuyğun  hesab edirik. Belə ki,  

Azərbaycan  musiqi elmində  başlıca  olaraq yeddi  əsas  muğama (lada) əsaslan  muğam 

dəstgahlarının: “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Çahargah”, “Şüştər”, “Bayatı-Şiraz”, “Humayun”un   

nəzəri  təhlilinə  geniş yer  verilir. Lakin  adları  sadalanan  muğam dəstgahlarından əlavə  

Azərbaycan  muğam sistemində  bir  sıra  iri və  kiçik həcmli muğam dəstgahları da  

mövcuddur  ki, bunlar da şifahi  ənənəli  professional  musiqi  mədəniyyətinin  inkişafında 

özünəməxsus  yer  tuturlar.  Belə  muğam dəstgahlarından biri də elə “Mahur-Hindi”dir.   

“Mahur-hindi”  muğam dəstgahı  “Rast”  muğam  ailəsinə  daxil olmasından əlavə,  özünün  

lad-məqam, melodik  və  struktur  quruluşuna  görə də  “Rast”  muğam dəstgahına müəyyən  

dərəcədə uyğundur. Lakin  buna  baxmayaraq,“Mahur Hindi”  muğamı  fərdi, özünəməxsus  

xüsusiyyətləri  ilə  seçilən  və Azərbaycan  muğam ifaçılığında  çox istifadə  olunan  bir  

dəstgahdır. Belə ki, bu dəstgahın  istər  instrumental, istərsə də  vokal-instrumental  formada  

bir  çox  məşhur ifaçıları  olmuş və   bu gün də  olmaqdadır. 

Əvvəla,  qeyd  edək  ki,  “Mahur- hindi”  “do”  mayəli rast ladına əsaslandığına görə  Rast  

ailəsinə  daxil olan digər  muğamlardan (“Rast”, “Orta Mahur”, “Bayatı Qacar, “Dügah”) 

tonallıq  səviyyəsinə  görə  fərqlənir (“Qatar”  və  “Heyratı” istisna  olaraq) və  struktur  

baxımından iri həcmli  muğam dəstgah formasını  təşkil edir.    

Bir çox Azərbaycan  muğamları  kimi,  “Mahur-hindi” muğam dəstgahı  da  uzun təkamül  

vəinkişaf yolu keçmişdir.Bu  haqda  biz öncə çap olunmuş işlərimizdə danışmışıq.Bircə onu 

qeyd etmək istərdik  ki, müxtəlif dövrlərdə  muğamın tərkib  hissələrinin sayı ustad ifaçıların 

təfsirindən asılı olaraq dəyişmişdir.  Məsələn,  XIX  əsrdə  14-16 şöbədən (M.M.Nəvvab, 

M.M.Mansurov),  XX  əsrin birinci  yarısında  isə  tərkib  hissələrinin sayı 25-dən 9-dək 

olaraq  dəyişmişdir  (S.Mansurovda  25, “Türk texnikumu” komisyonunun  müəyyən  etdiyinə 

görə  9,  M.F.Rzayevin təqdimatında 13, Ə.Bakıxanovda 11 şöbə  təşkil etmişdir). Halhazırda  

“Mahur-hindi” muğamı   9 şöbədən  ibarət  dəstgah formasında  tədris  olunaraq  ifa  edilir. 

Bunlar: 1.Bərdaşt, 2. Mayə, 3. Üşşaq, 4.Hüseyni, 5. Vilayəti, 6.Şikəsteyi-fars, 7. Əraq,  

8.Qərai, 9.Mahura ayaq.Bununla  belə,  neçə  şöbə və  guşədən ibarət  olmasından asılı  

olmayaraq,  “Mahur-hindi” muğamı   hər zaman  kiçik oktavanın  “do”  mayəli rast  

tonallığına  əsaslanmışdır. 

Bu  muğam dəstgahı  emosional xarakter  etibarilə olduqca  təntənəli, canlı və şən  ifa  

olunduğuna  görə   dinləyiciyə  gümrahlıq, mərdlik  hissi  aşılayır.  “Mahur-hindi”nin  bəxş 

etdiyi  bu  emosional  təsir  muğamın  Bərdaşt,  Mayə, Vilayəti, Əraq şöbələrində özünü  daha  

parlaq  göstərir.  Bu  baxımdan  “Mahur-hindi”  “Rast”  muğam dəstgahı  ilə  uyğnluq  təşkil 

edir. Hər  iki  muğamın  melodikası  və quruluşu  arasında  oxşar  və  fərqli  cəhətləri  

müəyyənləşdirmək  üçün onların  müqayisəli  təhlilini  aparmaq  vacibdir. Bu  ayrıca  bir 

problemdir.  Lakin  onu da  qeyd  etmək lazımdır  ki,  hər iki  muğamın  melodik  quruluşu 

arasında  fərq böyük  olmasa  da,  müəyyən  özəlliklər mövcuddur. Bununla  bağlı   görkəmli 

bəstəkar, dirijor  və  musiqişünas  Əfrasuyab Bədəlbəylinin müşahidəsinə  görə  söylədiyi  

fikir diqqəti  cəlb edir: “Azərbaycan  muğamatını  yaxşı  mənimsəyə  bilməyən bəzi həvəskar 

nəğməkarlar çox vaxt “Mahur-hindi”nin   melodik  quruluşu  ilə rastın (xüsusilə  mayədə)  

melodik  xüsusiyyətinə  fərq qoymamaqla  yanlışlığa  yol vermiş olurlar” (1, s.48).  

Ə.Bədəlbəylinin  bu  fikri  onu deməyə  əsas  verir  ki, “Mahur-hindi”  və “Rast”  muğam 

dəstgahlarının  melodik  quruluşunda uyğunluğun  olmasına  baxmayaraq,  onları bir-birindən  
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fərqləndirən cəhətlər də mövcuddur. Bunu  müəyyənləşdirmək  üçün ilk növbədə, “Mahur-

hindi”  muğam dəstgahının  melodik,  metroritmik  xüsusiyyətlərinin, kompozisiya  

quruluşunun əsaslarını  araşdırmaq lazımdır. “Rast”  muğamının  təhlilinə  ehtiyac yoxdur. 

Belə ki, bu muğamın geniş nəzəri  təhlili professor Ramiz Zöhrabovun, Nəriman 

Məmmədovun və  başqlarının  tədqiqatlarında  öz əksini  tapmışdır. 

Ona  görə  də biz “Mahur-hindi”  muğamının  instrumental  versiyasının  təhlilini  aparmağı  

daha  məqsədəuyğun  hesab edirik. Belə ki, məhz  instrumental versiyada  muğam  nəzəri 

aspektdən  daha  dəqiq  və  konkret  şəkildə  ifadə  olunur. Bunun  üçün  müxtəlif  ifaçılıq 

məktəblərinə mənsub olan  Ə.Məmmədlinin və   R.Musazadənin nota  saldıqları  “Mahur-

hindi”  muğamlarına  istinadən müqayisəli  şəkildə  nəzəri əsası  aydınlaşdırmağa  çalışacağıq.  

İlk öncə,  bu  iki not  yazısında  təqdim  olunan  muğamın şöbə və  guşələrinə diqqət  yetirək: 

 

Ə.Məmmədli R.Musazadə 

1. Bərdaşt 1. Bərdaşt (Novruzi-əcəm”) 

2. Mayə şöbəsi 2. Mayə şöbəsi 

3. Üşşaq   guşəsi 3. Mahuri-mühəyyar  guşəsi 

4. Hüseyni   guşəsi 4. Üşşaq  şöbəsi 

5. Vilayəti şöbəsi 5. Rast-hindi  guşəsi 

6. Şikəsteyi  fars şöbəsi 6. Hüseyniguşəsi 

7. Əraq şöbəsi 7. Vilayəti (Raki-hindi) şöbəsi 

8. Qərayiguşəsi 8. Şikəsteyi-fars şöbəsi 

9. Mayə 9. Mübərriqə guşəsi 

 10. Mücrü guşəsi 

 11. Əşiran guşəsi 

 12. Əraq şöbəsi 

 13. Qərayi guşəsi 

 14. Rak-Abdulla guşəsi 

 15. Mayəyə  ayaq 

 

Göründüyü  kimi,  “Mahur-hindi”  muğam dəstgahının  şöbə  və  guşələrinin  sayına  görə bu  

iki   not  yazısı əyani  surətdə  bir-birindən  fərqlənir. Hər  bir  ustad  sənətkar ifa  etdiyi   

muğama  öz fərdi, professional  münasibətini  bildirir. Muğamın  nəzəri  əsaslarının  

tədqiqindəfərdi, özünəməxsus vəümumi, universal  xüsusiyyətləri  müəyyənləşdirmək  

məqsədilə  şöbə  və  guşələrin  ətraflı təhlilini  məqsəduyğun hesab edirik. 

“Mahur-hindi” muğam dəstgahı  improvizasiya  üslublu giriş epizod olan -     “Bərdaşt”la  

başlayır.Burada  muğamın  bütün  pərdələri  iştirak  edərək onun  əsas  ahəngini, zildən  

başlayıb  aşağıya  doğru – mayəyə  enməklə   təqdim  edir.  Bütün bu  hazırlıq  mayənin  

çıxışına  xidmət göstərir.Görkəmli  tarzən  Əhməd  Bakıxanovun çox  düzgün  qeyd  etdiyi  

kimi,  “Muğamın  bütün  pərdələri  “Bərdaşt”da  ifadəsini  tapır. Bu  hissəni ifa  etmək   

xüsusi  sənətkarlıq    tələb  edir. “Bərdaşt”ı   hər sənətkar   özünə  məxsus   bir  üsulla çalır” 

(Bakıxanov, 1985: 52).  Məsələn, “Bərdaşt”dan  mayəyə yanaşmanın  gəzişmələrlə  yanaşı,  

digər  bir  üsulunu -   tanınmış müasir tarzənlərdən biri  Möhlət  Müslümov “Zəngi-şütür”  

guşəsi  vasitəsilə  də  mümkünlüyünü  öz məqaləsində qeyd  edir  (Müslümov, 2015: 22). 
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 Ustad  tarzən-pedaqoq olan  Kamil  Əhmədovun verdiyi   məlumata  əsasən  “Bərdaşt”ın   

müəyyən   muğam  dəstgahında   konkret  adı  olduğu  kimi,  məsələn,   “Rast”  muğamında  

“Bərdaşt” bəzən   “Novruzi-ravəndə”,   digər  halda   “Suzi-güdaz”  adlanır,  “Mahur-

Hindi”nin də    Bərdaştı  “Bəzmigah” (şən  ziyafət)   adını  daşıyır (Zöhrabov, 1992: 32). Bu 

ad Bərdaştın  aşıladığı  şən, təntənəli əhval-ruhiyyəyə  adekvatdır.  Lakin“İnstrumental    

muğam  tədrisi”  kitabında  isə “Mahur-hindi”nin not yazısında “Bərdaşt”ının   “Növruzi-

əcəm”  adlanması  göstərilir (Musazadə, 2014:  14).     

Müxtəlif  adla  adlandırılmasında  baxmayaraq,  hər iki not nümunəsində  uyğunluq  özünü  

göstərir.  Belə ki, “Bərdaşt”ların  musiqi  materialı ladın  bütün   pərdələrini əhatə   edir. Hər  

ikisində  yalnız   bir  dayaq  -ladın  mayəsi  (do)  aparıcı  rol oynayır. Xüsusi  olaraq,  hər iki  

nümunənin  başlanğıcında zil mayə  pərdəsinə  aşağıdan kvarta  sıçrayışı  vasitəsilə   yanaşma 

“Mahur-hindi” ilə“Rast” muğamı  arasında  intonasiya  əlaqəsini bildirir. Bundan əlavə,  

“Bərdaşt”ların  kadans  dönməsi  ilə “Rast”  muğamının  “Mayə” şöbəsinin  kadans formulu 

arasında da  uyğunluq müşahidə  olunur. Burada  ladın  I pərdəsindən  mayənin  üst  aparıcı  

tonuna  kvinta  sıçrayışı ilə  alt aparıcı tonun  da  cəlb edilməsi  vasitəsilə  yanaşma (g –d – h - 

c) “Rast” ailəsi ilə qohumluq  əlaqəsini  təsdiqləyir. Bu,xarakter  intonasiya kompleksinin 

təsdiqediçi, imperativ, yüksək pafoslusəslənməsi  muğamın  möhtəşəm  emosional  

xarakterini   daha  da  qabardır. 

“Mahur-hindi”  muğamında “Mayə”   şöbəsi   müstəqil,    tamamlanmış  bir  melodik  fikri  

ifadə  edir.Bu şöbədə  melodik  inkişaf   əsasən   mayə  pərdəsi   (do)   ətrafında   gəzişmələr   

vasitəsilə qurulur  ki,   bu  da  əsas  fikrin  məhz  mərkəzi ton  üzərində  cəmləşməsinə   

kömək  edir. 

Ə.Məmmədlinin   notyazısında   “Mayə” şöbəsinin melodik  açılışı xalis  oktava  diapazonu   

çərçivəsindədir. Burada  ifaçı mürəkkəb  passajlardan   geniş istifadə  edərək texniki  

imkanları  nümayiş etdirir.R.Musazadənin  not  yazısında  isə  “Mayə” şöbəsinin  musiqi 

materialı ladın I pərdəsindən  mayənin  üst  kvartasınadək  (fa) olan həcmdə (septima),  əsasən 

onaltılıqlarla  xırda barmaqlar vasitəsilə ifa  olunur.Bu şöbəni fərqləndirən cəhət ona  

“Mahuri-mühəyyar”  guşəsinin  əlavə  edilməsindən ibarətdir.“Mahuri-mühəyyar”  guşəsi  

sanki “Mayə” və “Üşşaq”  şöbələri  arasında  bağlayıcı-keçid  funksiyasını  yerinə  yetirir. 

Belə  ki,  burada  artıq  “Mayə” şöbəsindən fərqli olaraq melodik  hərəkət  ladın daha 

yüksəkdə  yerləşən pərdələrini əhatə  edir. Burada  başlanğıc  frazaların qısa,  lakin çox  

iradəli ritmo-intonasiyaları  mayənin  üst kvintasına (sol)  doğru irəliləməyə sanki güc   

toplama  təəssüratı  bağışlayır. Qarşıya  qoyulan  məqsədə  nail  olunduqdan sonra  isə  

tədricən  mayə pərdəsinə  qayıdış başverir  ki,  bu  zaman da  mayənin alt kvartasınadək  

enmə enerjinin  tam  boşalmasına  gətirib  çıxarır.Beləliklə,  bu  kişik  guşə özündə  böyük 

potensial daşıyaraq  dəstgahın  növbəti inkişaf mərhələsinə  təkan verir.  

“Mahur-hindi”  muğamının“Üşşaq”ı özünəməxsusluğu  ilə  seçilir. Çox  vaxt  ifaçılar  

tərəfindən bu guşə -  “Üşşaq yeri”  adlandırılır. Bu da   təsadüfi  deyil,  belə  ki, “Rast”da ifa 

edilən “Üşşaq”  burada  çalınmır,  yalnız  onun  elementlərindən  istifadə  olunaraq  “Mahur-

hindi”nin  xarakterinə  uyğun yeni musiqi  materialı təqdim olunur.  

“Mahur-hindi”  muğamında  “Üşşaq”  şöbəsini  təşkil edən  improvizasiyalı  cümlələr əsas  

istinad  pərdələrin (mayə və  onun üst  tersiyası)  göstərilməsinə  xidmət  edir. 

R.Musazadə   bu  şöbənin  not  yazısında  isə    Bəhram  Mansurovun   ifaçılıq  məktəbinə  

əsaslanaraq  “Rast-hindi”  adlı   guşəni  daxil  edir.Onun  verdiyi  məlumata görə   məhz  bu  

guşənin  “Mahur”  muğamına  daxil  edilməsi   “Mahur- hindi”  muğamının  yaranmasına  
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səbəb  olmuşdur (Musazadə, 2014: 18).  “Rast-hindi”  guşəsində  əsasən  mayə  tonun  

oxunması,  onun üzərində  melodik  gəzişmələrin  verilməsi  diqqəti  cəlb edir. Bu  guşə  sanki  

“Üşşaq”ı  yekunlaşdıran,  ona ayaq  verən  bir  epizod kimi  qavranılır. 

Bəzi muğam ifaçıları  isə  “Mahur-hindi”də  ümumiyyətlə, “Üşşaq”ın  olmadığını  iddia  

edirlər. “Üşşaq”ın “Rast” dəstgahında  ifa  olunduğunu    bildirirlər. “Mahur-hindi” 

muğamında isə “Üşşaq”ın   “Pəncgah” adlandırıldığını  və  bu  şöbə  oxunduğu  zaman 

“Pəncgah”a  ayaq  verildiyini göstərirlər. Ona görə  də,  qocaman xanəndələr bu şöbəni 

“Üşşaq yeri”  adlandırmışlar.  

Muğamın  dramaturji  inkişafının  birinci  mərhələsini  tamamlayan  və  “Mayə”yə  daxil  olan  

növbəti  guşə “Hüseyni”dir. Çox kiçik olan  bu  guşə  “Rast”  ailəsinə  daxil  olan    bütün  

dəstgahlarda    ifa  edilir  və keçid   funksiyasını  yerinə  yetirir. “Hüseyni”də muğamın  mayə 

pədəsinin üst kvartasına  (fa) istinad  olunduğuna görə   “Orta Mahur”  muğamına  keçmək  

mümkündür. Eyni ilə “Rast”  ailəsinə  daxil olan digər kvarta münasibətli  muğamlarda da 

həmin  guşə vasitəsilə mayəsi “Hüseyni”  ilə  bərabərləşən  muğamlara  modulyasiya  etmək  

olar.Məsələn, “Orta  Mahur”da   “Hüseyni”nin  “si-bemol”  dayağı  “Bayatı-Qacar”ın  

mayəsinə  bərabərləşir  və s.  

Ə.Məmmədlinin  not  yazısında  “Hüseyni”nin   melodiyası   mayədən  yuxarı  xarakter  

kvarta  sıçrayışı  ilə  başlayaraq  bu  istinad  pərdənin   (fa) vurğulanması  prinsipinə   

əsaslanır.  Bu  pərdə   uzun  müddət   oxunduqdan  sonra    onun  üzərində möhkəmlənən  

melodik  şəkil   tədricən      mayəyə  doğru  yönələrək,   bu  yolda  ladın   digər   istinad  

pərdələrinin də  göstərilməsinə  xidmət  edir. 

R.Musazadənin  not  yaısında təqdim  olunan bu  hissə  isə demək  olar  ki,  “Rast”  

muğamında “Hüseyni”  guşəsi ilə  eynidir. Burada  da  mayənin  kvartasına  pilləli  addımlarla  

yanaşma  onun  oxunması  prinsipi  ilə  davam etdirilir.  Mayəyə  qayıdış  isə ladın ən  yüksəl  

pərdələrindən  sekvent  zəncirlərlə onun  üst tersiyasına  çatdırıldıqdan  sonra,  yenidən uca 

tonlardan  böyük  vüsətli passajla  baş verir. 

“Mahur-hindi”  muğamında,  bütövlükdə  isə  “Rast” ailəsinə  daxil olan bütün muğamlarda 

“Hüseyni” guşəsi  daha  bir  vacib funksiyanı  yerinə  yetirir  ki,  bu da    “Mayə”yə  meyilli  

olan  guşələrdə  toplanan  melodik  fikri yekunlaşdırmaqdan ibarətdir.Bununla da  muğamın  

dramaturji  inkişafında  başlanğıc özəyin  ekspozisiyası   mərhələsinin  “Hüseyni”  guşəsi ilə  

tamamlanması  onun  sonrakı  inkişafına  yol açır.  

Muğamın  yeni  inkişaf mərhələsini  “Vilayəti”  şöbəsi  təşkil edir. Məlum olduğu  kimi, 

“Vilayəti”  şur  xarakterli  şöbədir. Yəni  muğamın  yeni  inkişaf mərhələsində  yeni  

ladintonasiya  sahəsinə  modulyasiya  edilir. Mayənin  kvinta tonu (sol)  dayaq  funksiyasına  

yerini  yetirərək   melodik  hərəkəti   özünə cəlb edir. “Vilayəti”  şöbəsi  üçün   ladın  IX 

pərdəsinin  əskildilməsi (lya –bemol) və X pərdəsinin   artırılması (si-bekar) muğamı yeni lad 

sferasına  aparır. Lakin  burada  X pərdə  çox vaxt  natiral  şəkildə (“si-bemol”), yəni  şurda  

olduğu  kimi çıxış edir ki, bu da şurun xarakter formul intonasiyasını (mayənin  üst aparıcı  

tonunun yarım ton əskilərək  mayənin oxunmasında  iştirakı şərtilə)  dəqiq  ifadə edir.   

Ə.Məmmədlinin  nota saldığı “Mahur  Hindi”  muğamının “Vilayəti” şöbəsində  melodik 

hərəkətin şurun mayə pərdəsi (sol) ətrafında üst əskildilmiş aparıcı  tonunn   (lya –bemol)  

istifadəsi  ilə oxunması   diqqəti  cəlb  edir. 

Vilayətinin  səssırası:  d-e-f-g-as(a) -b(h) -c 
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Ə.Bakıxanov  ifaçılıq  məktəbinə  əsaslanaraq   R.Musazadənin  nota  aldığı “Mahur-Hindi”  

muğamında isə  “Vilayəti”    şöbəsi  yerinə  “”Rak-hindi”   guşəsinin   çalınması   tövsiyə 

edilir. Bu, prinsip etibarilə ladintonasiya  baxımından  “Vilayəti”  ilə  eynilik təşkil edir. 

“Rak-hindi”nin   melodik əsasını  dayaq ton ətrafında fırlanan triolların  tədricən  mayəyə 

düşüb yenidən  dayaq tona  ucalaraq  artıq  punktir  ritmlərlə və  passajlarla  mayəyə  doğru 

yönəlməsi  kimi imptovizasiyalı  motivlər  təşkil edir.  

Elə xanəndələrimiz  var ki,  “Mahur-hindi” ifa edərkən “Vilayəti”  şöbəsində “Şüştər” 

muğamını  oxuyub  “Mahur”a  ayaq  verib  bitirirlər (Qəzənfər Abbasov). Bu da çox  

maraqlıdır. Belə ki,  qeyd  etdiyimiz  ki,  “Vilayəti”  şöbəsi  üçün xarakter olan  rast ladının 

IX və X pərdələrinin  alterasiya  edilməsi (yəni əskildilib-yüksəldilməsi)  artırılmış sekunda  

intervalını  əmələ  gətirir. Bu da  tamamlayıcı dayaq tonu “sol” və  mayəsi  “do”  olan şüştər 

ladı üçün   xarakter  intonasiya əsasıdır:  e-f-g-as-h-c.  

Sonrakı şöbə “Şikəsteyi-fars”  adlanırvə “Rast”  ailəsinə  daxil  olan  muğamlarda   istifadə   

edilir. Bildiyimiz  kimi,  şikəstələr    segah muğamı  üçün xarakterdir. Ona görə  də   “Mahur-

hindi”də  bu  şöbə intonasiya cəhətdən segaha modilyasiya  edir.“Şikəsteyi-fars” üçün  

segahda  ladın  IV və VI  pərdələri  istinad  xarakterdir.”Mahur-hindi” muğamında bunlar 

ladın  VI (mi)  və VIII  (sol) pərdələri olur. Beləliklə, “Mahur-hindi”nin  mayəsinin  üst 

tersiyası (mi) segahın  mayəsinə  bərabərləşərək  yaxın  qohumluq münasibətində  olan  lada 

keçir. 

Bu  şöbə  üçün  segahın  əsas  tonunun kvintasına, yəni  ladın VI pərdəsinə (sol)  istinad  

səciyyəvidir. Ona  görə  də Ə.Məmmədlinin təqdimatında  bu  şöbənin  ifası zamanı əsas  

melodik  hərəkət  həmin pərdədən təkan alıb onun üstünlüyünü vurğulamaq  prinsipi  üzrə  

qurularaq, ladın  digər  mühüm  dayaq  pərdələrini  də (“mi” mayəni  və  “do” əsas  tonu) 

əhatə  etməklə öz  başlanğıc  nöqtəsinə  qayıdır. Demək  olar  ki,  bütün  şöbə  boyu 

“sol”dayaq istinad  pərdə  ətrafında  variant  inkişaf  baş verir. 

“Şikəsteyi-fars” şöbəsi  dəstgahın  dramaturji inkişafında mərkəzi  yer  tutaraq  onun   

məzmununa bir  kövrəklik,  həzinlik  boyası  qatır. Şübhəsiz, burada  yeni  ladintonasiya  

sferasının  təsiri  böyükdür. Adətən  “Şikəsteyi-fars”dan  rasta  qayıtma yolu “Əşiran” 

vasitəsilə  baş verir. Yəni  bütün  şikəstələrin  ayaqları “Əşiran”la   bitdiyi  halda,   

Ə.Məmmədlinin  not  yazısında  “Şikəsteyi-fars”dan  Mahura keçid   bilavasitə  “Əraq”la  baş  

verir. Yəni “Şikəsteyi-fars”dan  adətən sonra gələn  “Mübərriqə”  guşəsi burada ifa  

olunmur.Bundan fərqli  olaraq  R.Musazadənin  təqdimatında  isə “Şikəsteyi-fars”  şöbəsi  iki  

guşə  ilə  təmsil  olunur. Bunlar  - “Mübərriqə”  və  “Mücrü”  guşələridir. Bunların  hər  biri  

segahın  yanıqlı, qəlbi  oxşayan  intonasiya  kompleksi  ilə  seçilir. 

Ə.Məmmədlinin  “Şikəsteyi-fars”ından fərqli  olaraq R.Musazadədə eyniadlı  şöbə  mi-

segahın I pərdəsindən  (si)  ardıcıl pillələrlə  əsas  dayaq  tona (VI pərdəyə)  ucalaraq  bir  

neçə dəfə  belə  dalğavari  melodik  hərəkətlərilə diqqəti  cəlb edir. Geniş  diapazona (sik – 

do2)  malik  olan bu şöbə üçün istinad  pərdənin  (sol)  aşağıdan  və  yuxarıdan  keçici  

notlarla  əhatə  olunaraq  oxunması  xarakterdir. 

“Mübərriqə”  guşəsində  isə  diapazon bir  qədər  daralır. Burada  əsasən  melodik  gəzişmə  

kvinta  çərçivəsində   (mi- si bemol) yerləşərək  sol-dayağı  əhatəyə alır. 

“Mücrü”  guşəsind’  melodik  diapazon  daha  da  genişlənir (fak – do2 ). Belə genişlənmə eyni  

melodik oxumannın  yuxarı  və  aşağı  registrlərdə təkrarlanması  hesabına   əmələ  gəlir  ki, 

bu da  registr  təzadlığı  yaradır. Guşənin  əsas  intonasiya  özəyi  dayaq tondan üst kvarta və  

alt aparıcı pərdə  çərçivəsində yerləşən   melodik  gəzişmələrdən  təşkil   olunur. 
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R.Musazadənin  not  yazısında   “Şikəsteyi-fars”dan, yəni  segahdan birbaşa  rasta,yəni  

dəstgahın “Əraq”  şöbəsinə  keçid  edilmir. Burada   keçid “Əşiran” guşəsi  vasitəsilə  edilir. 

Bu  guşədə sanki  iki dayaq pərdə  arasında  dialoq  gedir. Guşənin  əvvəlində   sol dayaq  

pərdənin  üstünlüyü  getdikcə zəifləyərək  öz  mövqeyini   mahurun  mayəsinə  (do)  verir.  

Yalnız  bundan sonra  “Mahur-hindi” muğam dəstgahının  kulminasiyası – “Əraq” 

(İraq)şöbəsi  başlayır. 

“Rast” ailəsinə  daxil  olan bütün muğamlarda olduğu  kimi,  təkcə “Orta Mahur” istisna  

təşkil edərək,   “Mahur-hindi”  muğamında  da  “Əraq”   “Mayə”  şöbəsinin   bir  oktava  zildə  

şox  möhtəşəm,  qəhrəmani  xarakterdə təkrar  ifasıdır.  

“Əraq”  şöbəsi  muğamın  zirvəsidir, dranaturji  inkişafın  yüksək   nöqtəsidir. Bu  şöbənin, 

xüsusilə, instrumental  versiyasında  ifaçılar  yüksək  peşəkarlıq  qabiliyyətlərini,  

məharətlərini  özünəməxsus  tərzdə   nümayiş etdirməyə  çalışırlar. Bu,  ilk növbədə,   özünü   

texniki priyomların tətbiqində   daha  qabarıq  göstərir. Məsələn,  bizim  bir  sıra  ustad  

tarzənlərimiz çətin  passajlardan, zəng  simlərlə  müxtəlif  ştrixlərdən, mizrablardan böyük 

ustalıqla istifadə  edərək   bu  şöbəyə  əzəmətli, təntənəli  və  gümrah  ruh  vermişlər. Belə ki,  

“Mahur-hindi”  muğamının  “Əraq”  şöbəsinin  ifası  zamanı Ə.Bakıxanovun  işlətdiyi  “ruh 

mizrab”, “dartma sim”  üslları  (Zöhrabov, 2013: 48-50),  görkəmli  tarzən  M.Muradovun 

improvizasiyalı  gəzişmələrdə istifadə etdiyi  “çırtıq” və  “ruh”  mizrablar,  qocaman  

tarzənlərdən  P.Əliyev  tərəfindən   bu şöbədə  çətin  ifa  edilən  melodik  gəzişmələrdə zəng 

simlərin lal  barmaqlarla  çalınmasının  tətbiqi, B.Mansurovun  tərs və lal  mizrablardan  

(“Mizrabi-gilriz”)  istifadəsi  (Musazadə, 2014, 218) və  s. muğam  ifaçılığında hər  bir  

sənətkarın işlətdiyi  improvizasiya  elementləri və  texniki priyomlar  onların  muğama  fərdi  

yanaşma  keyfiyyətini  göstərir. 

Ə.Məmmədlinin  not  yazısından göründüyü  kimi,  mayənin  zilinin  vurğulanması  ilə 

başlayan “Əraq” şöbəsinin  ifasında   geniş  passajlardan istifadə  edilmişdir.  Şöbənin  orta  

hissəsində   “do” zəng  simləri  vasitəsilə   ifa texnikasının   tətbiqi bu şöbə üçün  səciyyəvi  

xarakter  daşıyır (Məmmədli, 2012, 85). “Əraq”  şöbəsində melodik  gəzişmələr  zamanı 

mayənin kvinta  tonallığına  (sol) yönəlmə də  müşahidə  olunur.  Bu  mayəyə  yanaşma  

yolunda  müəyyən  bir  mərhələni  təşkil edir. Belə ki,  geniş, müxtəlif  istiqamətli  melodik  

passajların  yaratdığı emosional  gərginlik   birdən-birə  mayənin  təsdiqlənməsinə  imkan 

vermədiyinə  görə, dayaq funksiyanı  mayənin  üst kvintası öz üzərinə  götürür. İnkişafın  

daha  da dərinləşməsi  prosesində   mayənin  zilindən  yüksəkdə  yerləşən  (mi və re) 

pərdələrin də  cəlb edilməsi  məhz  zil  mayənin  möhkəmlənməsinə  xidmət  edir. 

R.Musazadənin  nota  saldığı  “Əraq”  şöbəsi  də  öz  möhtəşəmliyi və yüksək  texniki  ifaçılıq  

imkanları  ilə  seçilir. Geniş  diapazonu  əhatə  edən  (mi 2 –solb) bu şöbə təsadlı bölmələrdən  

ibarətdir.Əgər  yuxarı  registrdə  zil mayədə  tamamlanan  birinci bölmə onaltılıq  notlarda   iti  

barmaqların  gəzişməsini  tələb  edirsə, aşağı registrdə triollarla  çalınan  ikinci  bölmə  

ifaçıdan  yüngül  bilək və  möhkəm  mizrab tələb edir. 

Professor Rafiq Musazadə  XX əsrin  ortalarında “Rast” və “Mahur-hindi”  muğamlarının  

ifası  zamanı  “Əraq”dan sonra “Zəngi-şütür”  guşəsindən istifadə  olunduğunu  göstərir 

(Musazadə, 2014, 159-160). Lakin onun  not  yazısında  bu  guşə  göstərilməmişdir.    

“Əraq”dan  sonra gələn “Qərayi”şöbəsi  mayənin  zilindən  onun əsas  vəziyyətinin  

təsdiqinə  doğru  gedən yoldur. Ə.Məmmədlinin  not  yazısına  əsasən  bu yolda   mayənin  

kvinta  tonu  üzərində  gəzişmələr tezliklə  əsas dayağın  təsdiqlənməsinə  gətirib  çıxarır. 

Mayə rast muğamı üçün xarakter  olan formul  oxuma ilə  möhkəmlənərək öz mövqeyini alır. 
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“Qərayi” –yalnız “Rast”  və “Mahur-hindi”  muğam dəstgahlarının   tərkibində “Əraq”dan – 

yəni  zil mayədən  aşağı  mayəyə   enərkən istifadə  olunan şöbədir. Digər  mənbələrdə isə 

“Mahur-hindi” muğamında “Əraq”dan sonra  mayəyə  qayıtmaq üçün digər  guşələrdən  

istifadə  olunduğu  qeyd  edilir. Məsələn, muğam tədqiqatçısı R.İmrani Bəhram Mansurov  

haqqında  yazdığı  kitabda  ustad  tarzənin ifa  etdiyi    “Mahur-hindi”   muğamının  tərkibində  

“Rak-Abdulli” guşəsindən  istifadə  olunduğunu  bildirir ( İmrani, 2000: 68-72).  

R.Musazadənin  not  yazısında  isə  “Qərayi”  zil mayə ətrafında bir  qədər  gəzişdikdən sonra   

onun kvintasında  qərarlaşan  bir  guşədir. Bu  kiçik musiqi  parçasının   ardınca  çox yığcam 

olan  “Rak-Abdullah”  adlı guşənin  ifası məhz  “Qərayi”nin  davamı  kimi  onun  intonasiya 

məzmununa  əsaslanaraq  mayənin  kvintasını  daha  da   möhkəmlədir. Yalnız  bundan  sonra 

“Mahur-hindi”yə ayaq  verilir. 

Tədqiqatçılar “Rast”  ailəsinə  daxil  olan muğamlarda “Rak”  adı ilə  bağlı  guşələrdən -  

“Rak-Abdulla”,  “Rak-Hindi” (“Mahur-hindi”də), “Rak” (“Mahur-hindi” və “Dügah”da), 

“Rak-Xorasanı” (“Rast”da), “Rak-Kəşmir”kimi  guşələrdən istifadə  olunduğunu   göstərirlər 

(Musazadə, 2014: 160). Şübhəsiz, bütün bu muğam  güşələrinin  özünəməxsus  cəhətlərə, 

fərqli  intonasiya  xüsusiyyətlərinə   malik  olması onları bir-birindən seçilməsini  şərtləndirir. 

Beləliklə,  “Mahur-hindi” muğamında  “Rast”dan fərqli  olaraq, mayə  ucalığının  kvarta  

yuxarıda  yerləşdiyi  üçün  zildə   “Pəncgah”    şöbəsi  ifa  edilmir.Elə bu səbəbdən   

“Vilayəti”dən  “Dilkeş”ə  düşmək  və yaxud, “Dilrüba”  ifa etmək   ənənəsi  “Mahur-Hindi”də 

olmasa  da, lakin  bəzi  ifalarda  buna  rast gəlmək mümkündür. 

Aparılan  təhlillər  belə  bir  nəticəyə gəlməyə  əsas   verir  ki,  “Mahur-hindi”  muğamı  

nəzəri  əsasına görə  rast  ladına  istinad  etməsinə  baxmayaraq,  dramaturji  inkişaf 

prosesində  həm qohum  tonal münasibətdə (şur, segah)  olan  muğamlarla,  həm də  uzaq  

tonal  (şüştər) münasibətdə  olan  muğamlarla  qarşılıqlı  əlaqəyə  girə bilən, bu  ladlara  

modulyasiya  edən  muğamdır.   Belə ki,  muğamın əsasını  təşkil edən şöbələrdən: 1. 

Hüseyni” guşəsi  iki funksiya daşıyır: a) ramaturji  inkişafının   birinci mərhələsini  

yekunlaşdırır; b) “Rast”ailəsinə  daxil olan qohum  muğamlara  keçid üçün  bağlayıcı  rolunu  

oynayır. 2. “Muğamın  “Vilayəti”  şöbəsi  həm  yaxın qohum (şur), həm də  uzaq  lad-

tonallıqlara  (şüştər)  modulyasiya  etməsi  ilə  səciyyəvidir. 3.“Şikəsteyi-fars” isə  sagah 

əsaslı  şöbədir. 

Bundan əlavə, “Mahur-hindi” muğamının şöbə və guşələrinin sayı ifaçının peşəkarlığından, 

onun yetişib formalaşdığı məktəbin ənənələrindən asılı olaraq, kanon və improvizasiya 

qaydalarına riayət edilməsi şərti ilə,  müxtəlif ola bilər. 
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TOVUZ AŞIK OKULUNUN ARAŞTIRILMASINDA 

AZAD KARİM OĞLU KARİMOV'UN ROLÜ  

 

Farida KARİMOVA 

Bakü Koreografi Akademisi, Doktora Öğrencisi, farida.agazade@gmail.com 

 

ÖZET 

Uzun bir tarihe sahip olan aşık-ozan sanatı, Azerbaycan halkının en eski müzikal ve şiirsel mirasıdır. Azerbaycan 

kültürünün ayrılmaz bir parçası olan aşık sanatının 2009 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 

Temsilcisi Listesine dahil edilmesi tesadüf değildir. Gencebasar, Azerbaycan'ın aşık ortamları arasında özel bir 

yere sahiptir. Bildiğiniz üzere, Gencebasar aşık ortamı batı Azerbaycan'ın en geniş ve çok yönlü dallarından 

biridir: Goranboy, Dashkesan, Goygol, Gence, Şemkir, Tovuz, Gadabay ve Gazakh gibi bölgeleri kapsamaktadır.  

Gencebasar aşık ortamının ana akışı, Azerbaycan'ın kuzeybatısında Tovuz aşık okuludur. Tovuz aşık okulu 

hakkında konuştuğumuzda, müzik alimi Azad Ozan Kerimi'nin adını özellikle  belirtmek gerekir. Azerbaycan  

aşık yaratıcılığını inceleyen ve basında "Azad Ozan" imzasıyla sık sık konuşma yapan Azad Kerimov, bu 

çalışmada büyük bir başarı elde etmiştir.  “Bugünkü Kutsal Kökler Çalışması”, “Tovuz Aşık Okulu Bozalganlı 

kolu”, “Dollu Abuzar”, “Tovuz Aşık  Okulu Göyçe kolu”, “Çıldıg Aşık Okulu Bilgisi” ve “Tovuz Aşık Okulu 

Saz ezgileri  Koleksiyonu” gibi makaleler 1994) yazarıdır. Azad Karimov tarafından  "Azerbaycanın Tovuz aşık 

okulu" üzerine yapılan tez çalışmasında, Tovuz Aşık okulunun özellikleri, bölgenin kültürel ve coğrafi alanı ve 

gelenekleri araştırma konusu olarak ele alınmış, sonuçta çok değerli  bilgiler elde edilmiştir. Genel olarak Azad 

Ozan, araştırmasında Tovuz aşık  okulu temsilcilerinin yaşamını ve yaratıcılığını, aşıkların müzik ve şarkı 

geleneklerini derlemiştir. Araştırmacının sadece Tovuz aşık okulunun özelliklerini incelemekle kalmayıp, aynı 

zamanda genel olarak Azerbaycan aşık okulu hakkında da çok araştırma yaptığını belirtmek gerekir. Tovuz aşık 

okulunun çalışmasının  bir örneği olan bu araştırmada, bilim adamı tarafından Bozalganlı, Şamşaddil, Göyçe 

aşıkları  ve aşıkların repertuarı, uslüp özellikleri hakkında önemli bilgiler vermektedir ve kronolojik düzeni de 

göstermiştir. Tezde, müzikoloğun sazın telleri hakkında da önmeli bilgiler verdiğini, “Emrah'ın kökü” hakkında 

kapsamlı inceleme yapıldığını görmekteyiz (bu sesler, geleneksel üç boyutlu harmonik akorlardan farklı olan 

dört sesli harmonik akorlardan oluşur). Karimi'nin araştırmasının temel amacı, müzik ve şiirsel karakter ile 

karakterize edilen aşık sanatının tarihini, coğrafyasını ve şarkı söyleme geleneklerini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: aşık, gelenek, müzik, araştırma, Gencebasar. 

 

IN THE RESEARCH STUDIES OF TOVUZ ASHUG SCHOOL THE INFLUENCE OF 

AZAD KARİM OĞLU KARİMOV  

ABSTRACT 

The art of ashug with a long history is the oldest musical and poetic heritage of the Azerbaijani people. It is not a 

coincidence that the art of love, which is an integral part of Azerbaijani culture, was included in the UNESCO 

Intangible Cultural Heritage Representative List in 2009. Gencebasar has a special place among the amorous 

environments of Azerbaijan. As you know, Gencebasar ashug environment is one of the widest and most 

versatile branches of western Azerbaijan: It includes regions such as Goranboy, Dashkesan, Goygol, Gence, 

Şemkir, Tovuz, Gadabay and Gazakh. 

The main flow of the Gencebasar ashug environment is the Tovuz ashug school in the northwest of Azerbaijan. 

When we talk about Tovuz's ashug school, it is necessary to mention the name of the music scholar Azad Ozan 

Karimi. Azad Karimov, who examined the creativity of Azerbaijan ashugs and made frequent speeches with the 

signature of "Azad Ozan", has achieved great success in this study. He is the author of articles such as “Today's 

Sacred Roots Study”, “Tovuz Aşık School Bozalganlı branch”, “Dollu Abuzar”, “Tovuz Aşık School Göyçe 

branch”, “Çıldıg Aşık School Knowledge” and “Tovuz Aşık School Instrument Collection”. In the thesis study 

made by Azad Karimov on "Tovuz love school of Azerbaijan", the characteristics of Tovuz Aşık school, cultural 

and geographical area and traditions of the region were discussed as a research subject and as a result, valuable 

information was obtained. In general, Azad Ozan has compiled the life and creativity of Tovuz's love school 
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representatives, music and song traditions of ashugs. It should be noted that the researcher did not only study the 

characteristics of the Tovuz lover school but also did a lot of research on the Azerbaijani school of ashug in 

general. This study, which is an example of the study of the Tovuz ashug school, gives important information 

about Bozalganlı, Şamşaddil, Göyçe ashugs and ashugs repertoire, style, and showed the chronological order. In 

the thesis, we see that the musicologist also gives pre-emptive information about the strings of the instrument, 

and a comprehensive examination of the “Emrah's root” is done (these sounds consist of four vocal harmonic 

chords that are different from traditional three-dimensional harmonic chords). The main purpose of Karimi's 

research is to study the history, geography and singing traditions of the art of ashug, characterized by music and 

poetic character. 

Key Words: ashug, tradition, music, research, Gencebasar. 

 

GİRİŞ 

Çoxəsrlik bir tarixə malik olan ozan-aşıq sənəti Azərbaycan xalqının ən qədim musiqili-poetik 

mirasıdır. Sintetik və sinkretik sənət kimi xarakterizə olunan aşıq sənəti, Azərbaycan xalq 

yaradıcılığının qədim tarixə və zəngin ənənələrə malik qollarından biridir. Təsadüfi deyildir 

ki, Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan aşıq sənəti, 2009-cu ildə UNESKO-nun 

Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir.  

Azərbaycan aşıq  sənətinin tədqidi XX əsrin birinci yarısından etibarən Ü.Hacıbəylinin elmi 

məqalələrində vüsət alaraq müxtəlif inkişaf mərhələsi keçmişdir. Aşıq sənətinin öyrənilmə 

istiqamətlərindən biri də mühit və məktəb, regional ənənələr kontekstində araşdırmalarda yer 

alır. Bu sənətin müxtəlif mühitlər üzrə öyrənilməsi folklorşünaslıqda geniş yer tutsa da, 

musiqişünaslıq elmində bu kimi tədqiqat işləri azlıq təşkil edir. XX əsrin sonundan başlayaraq 

Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif aşıq mühitlərinin xüsusi tədqiqat obyekti kimi 

araşdırılması bu sənətin öyrənilməsində yeni və mühüm mərhələni təşkil edir.     

Azərbaycanda mövcud olan aşıq mühitləri ilə bağlı ilk olaraq Ə.Eldarovanın əsərində qeyd 

edilmiş, alim üç əsas mühiti göstərmişdir: Göyçə zonası – Kəlbəcər, Naxçıvan, Borçalı; 

Gəncəbasar zonası – Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazax; Şirvan zonası – Şamaxı, Kürdəmir, 

Salyan. [Eldarova, 1996: 14 ] 

Bu baxımdan M.Qasımlının fikirləri çox maraqlıdır: «Aşıq mühiti geniş və mürəkkəb bir 

kompleksdir. Buraya müəyyən tarixi-coğrafi hüdudların çevrələdiyi (məsələn, Təbriz-

Qaradağ, Urmiya, Şirvan, Gəncəbasar, Borçalı, Göyçə, Qarabağ, Naxçıvan və s.) aşıq ifaçılıq 

ənənələri ilə yanaşı, həmin regionun mədəni-tarixi mövqeyi, coğrafi şəraiti, iqlimi, yerli 

camaatın adət-ənənəsi etnoqrafik yaşam tərzi, dini-məzhəbi görüşləri, saza-sözə həssaslıq 

dərəcəsi və s. kimi çoxsaylı və çoxyönlü amillər daxildir... [Qasımlı, 2003, 24] 1.Gəncəbasar 

aşıq mühiti; 2.Borçalı aşıq mühiti; 3.Göyçə aşıq mühiti; 4.Dərələyəz aşıq mühiti; 5.İrəvan aşıq 

mühiti; 6.Çıldır aşıq mühiti; 7.Şirvan aşıq mühiti; 8.Dərbənd aşıq mühiti; 9.Qarabağ aşıq 

mühiti; 10.Naxçıvan aşıq mühiti; 11.Qaradağ-Təbriz aşıq mühiti; 12.Urmiya aşıq mühiti; 

13.Zəncan aşıq mühiti; 14.Xorasan aşıq mühiti; 15.Savə aşıq mühiti; 16.Qaşqay aşıq mühiti.   

Aşıq mühitləri sırasında Gəncəbasar aşıq mühitinin xüsusi yeri vardır. Bu mühitin ana axarını 

isə Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşən Tovuz aşıq məktəbi təşkil edir. Qeyd edək ki, 

Tovuz  rayonunda və bir sıra kəndlərdə, o cümlədən, Bozalqanlı, Xatınlı, Əlimərdanlı, Azaflı, 

Öysüzlü və s. saz-söz sənətinə dərindən bağlılıq, uşaqdan böyüyə, hətta qız-gəlinlərin belə 

sazda ifa bacarıqlarının olduğu məlumdur. Bu bölgədə aşıq mühitinin formalaşması isə əsas 

etibarilə Bozalqanlı və Şəmşəddil qolları ilə xarakterikdir. 

Gəncəbasar aşıq mühitinin öyrənilməsinə həsr edilmiş ilk musiqişünaslıq tədqiqatı Azad Ozan 

Kərimliyə məxsusdur. Əslən Tovuz elindən olan musiqişünas alim A.O.Kərimli Azərbaycan 
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Dövlət Konservatoriyasını musiqişünaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir. Musiqinin müxtəlif 

mövzularında elmi məqalələri mətbuat səhifələrində çap edilmiş alim həmçinin “Saz 

köklərinin bu günkü baxımdan araşdırılması”, “Tovuz aşıq məktəbi soykökünün  Bozalqanlı 

qolu”, “Dollu Abuzər”, “Tovuz aşıq məktəbinin Göyçə qolları”, “Çıldır aşıq məktəbi 

haqqında bilgilər” adlı məqalələrin və “Tovuz aşıq məktəbinin saz havaları toplusu”nun 

(1994) müəllifidir. Azad Kərim oğlu Kərimovun “Таузская школа ашыгов  Азербайджана” 

(“Azərbaycan Tovuz aşıq məktəbi”) mövzusunda yazdığı namizədlik dissertasiyası Tovuz 

aşıq məktəbinin özəllikləri, regionun mədəni-coğrafi arealı, ifaçılıq ənənələri haqqında 

fundamental və olduqca dəyərli materialdır. O, Azərbaycan Tovuz aşıq məktəbinin 

nümayəndələri, onların həyat və yaradıcılıqlarını, mühitə məxsus olan aşıqların musiqi və 

ifaçılıq ənənələrini ustalıqla tədqiq etmişdir. Təqdiqatçı-alim Tovuz elinin tarixi, mədəni-

coğrafi arealını, Bozalqanlı, Şəmşəddil aşıqlarının şəcərəsini araşdırmış, ustad-şagird 

məsələlərinə toxunaraq aşıqların xronoloji ardıcıllığını tərtib etmiş, mühitə məxsus olan hava 

repertuarının adlarını vermişdir.  

Tədqiqat işində A.O.Kərimli Tovuzun aşıq mühitini bir neçə qol üzrə qruplaşdıraraq, 

Şəmsəddil, Bozalqanlı, Göyçə, Mülklü qollarına mənsub olan aşıqlar şəcərəsini üzə çıxarmış, 

ayrı-ayrı ustad aşıqların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı dəyərli məlumat verməklə yanaşı, bu 

qollara xas olan səciyyəvi poetik və musiqi repertuarı, ifaçılıq xüsusiyyətləri, instrumental 

müşayiət, saz kökləri və s. bağlı mühüm araşdırma və təhlillər aparmışdır. Qeyd edək ki, 

musiqişünaslıq elmində aşıq sənətinin bu kontekstdə araşdırılması ilk dəfə A.O.Kərimlinin 

tədqiqatında yer almışdır. Tovuz aşıqlarının yaradıcılıq yolunu, ustad-şagird ardıcıllığının 

izlənilməsi, alimin özünün də qeyd etdiyi kimi, nəinki Qərb bölgəsinin, eləcə də bötövlükdə 

Azərbaycan aşıq sənətinin tarixi inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsində mühüm rol oynayır.   

Tədqiqat işində Tovuzun və ümumiyyətlə, Azərbaycanda aşıq sənətinin inkişafında mühüm 

yol oynamış Aşıq Ovalar, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Zülfüqar, Aşıq Mirzə Bayramov 

(Cilovdarlı), Aşıq Səməd, Aşıq Əsəd, Aşıq Hüseyn Cavan, Aşıq Nağı, Aşıq Əkbər, Aşıq 

Qəhrəman, Aşıq Qaraçı oğlu İvraham, Aşıq Yusuf, Aşıq İmran, Aşıq Mikayıl Azaflı, Aşıq 

Mahmud, Aşıq Nəcəf, Aşıq Aslan, Aşıq Murad Niyazlı, Aşıq Yolçu və digər ustad 

sənətkarların həyat və yaradıcılıq yolu, göstərdikləri xidmətlər geniş şəkildə işıqlandırılmışdır.  

Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi, xalq artisti Bülbül Məmmədovun rəhbərlik etdiyi 

ETMK ekspedisiyalarında 1938-ci ildə M.S.İsmayılov, C.Hacıyev, Z.Bağırov tərəfindən 

toplanmış, nota salınmış musiqi nümunələri, həmçinin  Zeynalova Həbibə tərəfindən 

regionlarda fəaliyyət göstərən musiqiçilərin siyahısı tutulan və AMEA-nın arxivində qorunub 

saxlanılan “76a” saylı qovluğunda Gəncəbasar aşıq mühitinə aid olan aşıqların anketlərində  

Tovuz  elinə aid 31 aşıq haqqında məlumat öz əksini tapır. Bu siyahıda Aşıq Qoca Bozalqanlı 

və Qoca Bayramovun adı çəkilir ki, A.O.Kərimli bu aşıqlardan yalnız birincisi haqqında 

məlumat vermişdir. Quliyev Hüseyn isə dissertasiya işində adı çəkilən üç aşıqdan hansı 

olduğunu dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Çünki burada əksər aşıqların soyadı verilməmişdir.   

Aşıq məktəblərinin ən əsas səciyyəvi cəhəti həmin məktəbin nümayəndələrinin spesifik 

musiqi və poetik repertuara sahib olması, eləcə də özünəməxsus instrumental müşayiət və 

ifaçılıq ənənələrinin ilə üzə çıxır. Həmin repertuar isə klassik aşıq havacatı ilə yanaşı, mühitdə 

yaşayıb-yaratmış aşıqların dastan yaradıcılığı, mühitə məxsus havalardan təşkil edilir. 

A.O.Kərimli bu məqamın işıqlandırılmasında xüsusi diqqət ayırmışdır. Tədqiqat işində Tovuz 

aşıqlarının dastan yaradıcılığı və hava repertuarı dərindən öyrənilməklə yanaşı, onların 

ifasından yüz əlli havanın səsyazısı toplanmış, bu mühitə xas iyirmi iki hava isə müəllif  

tərəfindən nota salınaraq nəzəri cəhətdən təhlil edilmişdir.  
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Repertuarın qruplaşdırılması isə həcm meyarı nəzərə alınaraq aparılmış, A.O.Kərimli iki əsas 

bölməni göstərmişdir. Bölmələr isə əsasən epik-poetik və aşıq havacatları ilə xarakterikdir. 

Birinci qrup özündə həcmcə böyük və orta formatda olan klassik dastanları, aşıqların 

fantaziyasından asılı olaraq el arasında məşhur qəhrəmanları canlandırılan epik hekayələri 

(hansı ki, bu hekayələr həmin eldə, yəni Tovuzda yaşayan aşıqların özləri tərəfindən və yalnız 

öz zonalarında ifa edilirdi), eləcə də ifaçı aşıqların böyük poetik arsenalını əhatə edir.  

Tovuz aşıqlarının hava repertuarı ilə bağlı A.O.Kərimli dəqiq sayının məlum olmadığını qeyd 

edərək, bu havaların əksəriyyətinin unudulduğunu, bir qisminin  yalnız ustadaşıqların 

hafizəsində qaldığını, bir çoxunun isə bölgə xarakterli olması və yalnız bu bölgədə yaşayan 

aşıqlar tərəfindən ifa edildiyi üçün geniş arealda yayılmamasını göstərmişdir. “Aşıq mühitləri 

arasında əlaqələrin XX əsrə qədər zəif olması, aşıq havalarının yayılması prosesinin isə poetik 

irsə nisbətən daha çox zaman və zəhmət tələb etməsi bir çox havaların unudularaq 

yaddaşlardan silinməsinə səbəb olmuşdur. Əlbəttə, bu prosesdə XX əsrin 70-ci illərindən aşıq 

sənətinin el şənliklərindən tədricən uzaqlaşması, hər birində dastan və rəngarəng havalar ifa 

olunduğu bir neçə günü əhatə edən uzun toy axşamlarının üç-dörd saatlıq mərasimlə 

əzəvlənməsi də tədqiqat işində təəssüfedici faktor kimi yer almışdır”. [Kərimov, 1995: 74] 

Aşıq sənətində havaların mühitə görə fərqli adlar daşıması ümumilikdə havacat sistemində 

say məsələsinin həllində qeyri-müəyyənlik yaradır. Burada aşıq havalarının variantlı ifası 

(fərqli poetik mətn əsasında, mühitin ifaçılıq ənənələri əsasında, havanın ayrı-ayrı aşıqların 

yaradıcılığında yaranan yeni variantları və s.) da qeyri-müəyyənlik faktorunun güclənməsinə 

səbəb olur. “Yeni havaların yaradılması öncə yaradılanlardan bəzilərinin yaddaşdan silinməsi 

və sıradan çıxmasına səbəb olurdu. Həmin səbəbdən mədəni əlaqələrin qorunub saxlanılması 

və inkişafı ancaq mədəni irsdə indiyədək mövcud olan mətnlərin daim bərpası yolu ilə həyata 

keçirilə bilər. Bu baxımdan şifahi ənənə Azərbaycan mədəniyyəti çərçivəsində bütövlükdə 

götürsək, bir mətnə (“invariant/variant”şəklində) oxşadıla bilər. Yeniliklər ənənəvi mətnin 

şəkildəyişməsi və ən başlıcası, mədəni inkişafın yeni-yeni mərhələlərinə qoşulması ilə başa 

gəlir. Hər bir hava ənənə baxımından tam əsaslanmış olsa da, ifaçının özünün şərhi ilə, 

özünün duyduğu və yozduğu şəkildə ifa olunur”. [Məmmədov, 2011:13] A.O.Kərimli 

variantlaşma problemini diqqət mərkəzinə çəkərək, Tovuz mühitində aşıq havacatının 

sistemləşdirilməsində maneə törədən səbəblərdən biri kimi eyni havaların qollara görə fərqli 

adlarla tanınmasını göstərir. ““Köhnə Dilqəmi” havasını Tovuzun Bozalqanlı qolunun aşıqları 

əsasən tanınmış “Dilqəmi” havasının çox qədim bir variantı kimi, yuxarı Tovuzda isə “Köhnə 

Dilqəmi”, ”Güvəndikli Əhməd”, Borçalıda isə “Faxralı Dilqəmi” kimi ifa edirdilər”. 

[Kərimov, 1995: 75]     

Bununla belə, A.O.Kərimli bu bölgədə apardığı geniş miqyaslı tədqiqatın nəticəsi olaraq qeyd 

edirdi ki, Tovuz aşıqlarının repertuarı 80-90 arası havanı əhatə edir, Aşıq Əkbər və Aşıq 

Mikayıl Azaflı kimi ustad sənətkarlar isə yüz iyirmiyə yaxın havanı mənimsəməyə qadir 

idilər. Tovuz regionu Göyçə, daha sonra isə Gəncə-Şəmkir zonası ilə sıx şəkildə yaradıcı 

əlaqədə olmuşlar. Məhz bu səbəblə də Tovuz aşıqlarının hava repertuarı olduqca genişdir. 

İfaçılıq ənənələrinə gəldikdə isə qeyd olunmalıdır ki, Tovuz aşıq məktəbi Göyçə aşıq 

məktəbinə daha yaxındır. A.O.Kərimli havaların qurplaşmasında bu cəhəti xüsusilə diqqət 

mərkəzində tutmuş və Tovuzda ifa edilən aşıq havalarını altı qrup üzrə cəmləşdirmişdir. Bu 

qruplar özündə Azərbaycan aşıq yaradıcılığında yer alan klassik havaları, eləcə də Borçalı 

(“Borçalı (“Sultanı”)”, “Bağdad dübeyti”, “Dolhicranı”, “Köhnə Dilqəmi” (“Doşanquloğlu”), 

“İran gözəlləməsi”, “İvrahamı” (“Qaratel” və ya “Taharı”), “Mansırı”, “Fəxri”, “Şah Xətai” 

(“Məmmədbağırı”), “Şah İsmayılı” (Osmanlı bozuxu)); Göyçə (“Heydəri” 

(“Məmmədhüseyni”), “Cəlal Xalıq”, “Süsənbəri”, “Köhnə Naxçıvanı”, “Köhnə Göyçə”, 
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“Nəcəf şərili”, “Əsədi”, “Duraxanı”, “Əl bayatısı”, “Göyçə qaragözü”, “Qarabağ qaytağı”, 

“Vaqif gözəlləməsi”, “Ayaq sarıtel”); Şirvan (“Badamı şikəstə”, “Baş şəşəngi”, “Ayaq 

şəşəngi”); Xanəndə yaradıcılığına keçmiş Gəncə-Şəmkir zonasından mənimsənilən havalar 

(“Şah sarayı”, “Abbas və Gülgəz təsnifi”, “Axşam oldu”, “Bəytərifi”, “Qaragöz bala”, 

“Kərəm dübeyti” (“Bəhri” və ya “Səltənəti”), “Dərbəndi”, “Leyli-Məcnun bayatısı” və s.) və 

təbii ki, Tovuz aşıqları tərəfindən yaradılan havaları ehtiva edir.  

Tovuz aşıqları tərəfindən 1980-ci illərə qədər ifa edilən havaları isə A.O.Kərimli şəxsən 

toplamış və sistemləşdirmişdir. Bu havalar sırasında Aşıq Mirzə “Mirzə dübeyti”; Aşıq 

Zülfüqar “Zülfüqar dübeyti”; Aşıq Əsəd “Əsəd dübeyti” (və ya “Göyçə dübeyti”); Aşıq Əkbər 

“Əkbər gəraylısı”, “Əkbər Laçıngülü”, “Əkbər gözəlləməsi”; Aşıq İmran “İmran Koroğlusu”, 

“İmran divanisi”, “İmran müxəmməsi”, “Səlminazı”, “Solmazı”, “Baharı” və “Sahibi”; 

Mikayıl Azaflı “Azaflı divanisi”, “Azaflı dübeyti” (çox məşhur və geniş yayılmış hava), 

“Azaflı gəraylısı”, “Azaflı gözəlləməsi” və s. yer alır. Qeyd edək ki, tədqiqat işinin ikinci 

hissəsində yer alan bu not yazıları alimin nəinki Tovuz bölgəsinin, həm də bütünlüklə 

Azərbaycan aşıq havalarının toplanıb notlaşdırılması sahəsində göstərdiyi ən mühüm 

xidmətlərdən biridir. Tədqiqat işində həmçinin ritmik özəlliklərinə görə “asta yeriyən atı” 

xatırladan, Tovuz aşıq məktəbinin Bozalqanlı qoluna görə klassik “Çoban bayatı” və onun 

varinatı adlandırılan “Atüstü bayatı” havası, 1980-ci ildən sonra Aşıq Mahmud, Aşıq Aydın, 

Aşıq Alı Əlimərdanlı, Aşıq Əlixan, Aşıq Abbas Cilovdarlı və Aşıq Xalıqverdi tərəfindən yeni 

havaların yaranması da qeyd edilir. 

Araşdırmaları zamanı tədqiqatçı aşıqların bir gecəyə adətən iyirmi-iriymi beş hava ifa edə 

bildiklərini də diqqətə çatdırır. “Bu cür şəraitdə havaların böyük əksəriyyəti ifa edilmir və 

zamanla da ifaçının (aşığın) yaddaşından silinməyə başlayır. Tovuz aşıqları Aşıq Mirzənin və 

Aşıq Əsədin ifalarında adətən böyük həcmli havalara rast gəlinirdi. Qeyd edək ki, qədim hava 

bilikləri olan aşıqlar artıq öz ustadlarına bağlı olaraq deyil, öz şəxsi meyarlarına, istedadlarına 

və arasıkəsilməz sənət axtarışları ilə inkişaf edirdilər. Bu baxımdan Aşıq Əkbərin və Mikayıl 

Azaflının adını qeyd etmək lazımdır”. [Kərimov, 1995: 75] 

Tovuz aşıqlarının dastan repertuarından bəhs edərkən A.O.Kərimli aşıq Ələsgərin həyatı və 

fəaliyyəti  ilə bağlı olan “Aşıq Ələsgərin Gəncə səfəri”, “Aşıq Ələsgərin Hüseyn Bozalqanlı 

ilə görüşü”, “Aşıq Ələsgərin Qarabağ səfəri”, “Həcər xanım”, “Aşıq Ələsgərin Naxçıvan 

səfəri”, “Aşıq Ələsgərin aşıq Hüseyn Şəmkirli ilə görüşü”, “Aşıq Ələsgərin İrəvan səfəri”, 

“Aşıq Alınnın Türkiyə səfəri”, “Qəndal Nağı”, eləcə də  dörd-beş günə ifa edilən “Qurbani”, 

üç gecəyə ifa edilən “Şah İsmayıl”, iki gecəyə ifa edilən “Novruz və Qəndab”, “Alı Xan 

Pəri”, “Valeh və Zərnigar” dastanlarının adlarını qeyd etmişdir. Epik irsin bir hissəsini də 

Koroğlu ilə bağlı dastanlar təşkil edir ki, Tovuz aşıqları əsas etibarilə dastanın “Koroğlu və 

Bolu bəy”, “Durna teli”, “Koroğlu və bəzirganın görüşü”, “Qıratın oğurlanması”, “Koroğlu və 

Hasan paşa”, “Dərbənd səfəri”, “Bağdad səfəri”, “Nigar xanımın Çənlibelə gəlməsi” boylarını 

ifa edir. Tovuz aşıqları tərəfindən toplanmış və  yaradılmış dastanlar yüzlərlədir. Tədqiqat 

işində yalnız Mikayıl Azaflı tərəfindən söylənmiş dastanların sayının iyirmidən çox olması 

göstərilir. Onlar arasında monumental epik silsilələrdən əsasən (üç gecəyə ifa olunan) “Qara 

Tanrıverdi” və bir neçə deyişməsinin adı qeyd edilir. A.O.Kərimli Tovuzun tanınmış 

aşıqlarından biri olan Aşıq Xalıqverdinin “Aşıq Xalıqverdi və Aşıq Seyfətin görüşü”, “Aşıq 

Xalıqverdi və şair Dəryanurun görüşü” deyişmələrini yazıya almışdır. Tovuz aşıqlarının aşıq 

yaradıcılığının klassik nümunələrinin qorunması ilə yanaşı, bu irsin zənginləşməsində və yeni 

nümunələrinin yaranmasında xidmətlərini vurğulayan alim bu işdə xüsusilə Aşıq Hüseyn 

Bozalqanlı, Şair Həsən Mülklü, Aşıq Mikayıl Azaflı və Aşıq Xalıqverdinin rolunu 

vurğulamışdır.  
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Tovuz aşıqlarının musiqili ifaçılıq ənənələri haqda isə alim saz və söz sənətinin vəhdətinin 

daima yeniliklər üzərində qurulduğunu söyləyərək, onun poetik səviyyədə yenilənməsi və 

genişlənmə sahəsinin dörd formada inkişaf etdiyini vurğulamışdır. Burada o, yeni dastanların 

yaradılması, ənənəvi dastanların yenidən yaradılıb daha yüksək səviyyəyə qaldırılması, yeni 

lakin, bir qədər də çətin olan poetik formaların və ənənəvi poetik formalarda əsərlərin 

yaradılmasını xüsusilə qeyd etmişdir. Aşıqların repertuarlarının yenilənməsi və 

genişləndirilməsi isə əsasən fərdi şəkildə yaradılmış ənənəvi havaların variantları, həmçinin 

hər hansı bir müəllifin yaratmış olduğu əsərlərin orijinal nümunələri əsasında formalaşdırılır. 

A.O.Kərimlinin tədqiqatında ilk dəfə üzə çıxarılan və aşıq sənətinin müasir inkişafı üçün 

önəm kəsb edən məsələlərdən biri də saz aləti ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, saz alətinin müəyyən 

aşıq mühitinin ifaçılıq ənənələri kontekstində öyrənilməsi ilk dəfə A.O.Kərimli tərəfindən 

aparılmışdır. Tovuz mühitində ifa edilən sazların müxtəlif növləri haqqında məlumat verən 

alim, alətin kiçikliyinə və böyüklüyünə simlərinin sayının beş-altı, səkkiz-doqquz, eləcə də on 

bir-on iki simdən ibarət olmasını göstərmişdir. Səkkiz-doqquz simli sazlar isə əsasən 

professional aşıqlar istifadə edirdi. Aşıq Əsəd və Aşıq Mirzənin on iki simli saz aləti isə 

“Bozalqanlı adına Tovuz Aşıq İncəsənət Muzeyi”ndə (indiki Tovuz rayon H.Bozalqanlı adına 

Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyi) qorunub saxlanılır. Bu sazlardan biri yemişi” (yemiş 

formalı), digəri isə “qarpızı” (qarpız formalı) adlanır. Hər iki saz tipi demək olar ki, Tovuz 

zonası üçün geniş yayılmış saz formalarından biridir. A.O.Kərimli yemişi formalı sazın 

başlıca olaraq Göyçə və onu əhatə edən dağlıq rayonlarda, “qarpızı” formalı sazın isə 

Azərbaycanın cənubunu əhatə edən regionlarında və Borçalıda daha çox yayıldığını qeyd edir. 

Öz müşahidələrinə əsasən alim aşığın qapalı məkanlarda oturaq formada dastanları aramla, 

tələsmədən bütün gecə uzunu ifa etdiyini və bu səbəbdən ifa zamanı səsinin gücünü 

bütünlüklə nümayiş etdirə bilməməsini göstərir. Belə məkanlarda yumşaq səslənməsinə görə 

“qarpızı” formalı sazdan istifadə edirdilər. “Yemişi” formalı sazı məhz belə məkanlarda isə 

zil, şaqraq səsli ifaçılar istifadə edirdilər. [Kərimov, 1995: 85] Aşıqşünas alim, öz 

axtarışlarında Şəmşəddillilərin (yuxarı Tovuzlular) həm saz alətinə  gözəl şəkildə 

sahibləndiklərini, həm də ki, məharətli ifaları haqqında qeydlər edərək, onların əsasən çox 

yüksək registrlərdə oxuduqlarını və ən əsası isə sazın köklənməsi üsulunda müəyyən 

dəyişikliklər etdiklərini də söyləmişdir. “Müasir musiqi təcrübəsinin tələblərini nəzərə alaraq, 

zamanla yeni formalı, yeni tipli saz yaranmağa başlayır. Bu alət hər iki saz formalarının 

(yemişi, qarpızı) ümumiləşdirilmiş imkanlarını özündə əks etdirir və “Tovuz sazı” kimi aşıq 

sənətinə daxil olunur. Müasir saz formasına görə sələfinə nisbətən orta ölçüdə idi. 

Professional sazın simləri isə fərdi ifaçılıq qabiliyyətindən asılı olaraq səkkiz simdən on iki 

simə qədər idi”. [Kərimov, 1995: 85] 

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Azad Ozan Kərimli saz alətinin pərdələri, onların 

funksiyaları, özəlliyi haqqında tədqiqatlar apararaq, pərdələrin sayının ifaçının texniki 

imkanlarına uyğun olaraq qurulduğunu qeyd etmiş, bir neçə aşığın alətinin pərdə sayını da 

müəyyən edərək cədvəl tərtib etmişdir.  

Aşıq yaradıcılığının öyrənilməsində saz alətinin kök sistemi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

barədə “Azərbaycan aşıq sənəti” monoqrafiyasında məlumat verən Ə.Eldarova aşıq 

havalarının əsasən dörd kök üstündə oxunduğunu göstərmişdir: Qaraçı, Ürfani, Dilqəmi, Ayaq 

divani (İrəvan çuxuru). [Eldarova, 1996: 56] Aşıqşünas alim T.Məmmədovun “Azərbaycan 

aşıq yaradıcılığı” əsərində sazın kökləri “Qaraçı kök, Urfanı kök, Dilqəm kökü, Ayaq divani 

kökü və Bayatı kökü” [Məmmədov, 2011: 80-81] kimi göstərilir. A.O.Kərimli Tovuz aşıq 

məktəbi kontekstində apardığı araşdırmada Şah pərdə kökü, Orta pərdə (Ruhani) kökü, Baş 

pərdə kökü, Divani (ayaq divani) kimi saz kökləri ilə yanaşı, bu zonaya xas olan  “Əmrah 
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kökü” və “Azaflı kökü”  haqqında da məlumat vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi 

sayılan köklənmələrdən - üçsəsli harmonik akkordlardan fərqlənən və dörd səsdən ibarət olan 

akkordlardlar (Əmrah kökü) məhz Azad Ozan tərəfindən üzə çıxarılmışdır. [Kərimov, 1995: 

94] 

“Əmrah kökü” mahiyyətinə görə birinci “divani kök” və “şur kökü, ikinci isə qədim Borçalı 

və Çıldır aşıq ifaçı ənənələrilə bağlıdır (Kərəmköçdü, Köhnə Zarıncı və d), Azaflı kökü isə öz 

əsasına görə Şirvan “ rast kökü”nə yaxındır. Qeyd edək ki, Əmrah Gülməmmədovun yüksək 

musiqi duyumuna, qeyri-adi bacarığına bələd olan digər böyük sənətkarlar zaman-zaman öz 

sazlarının köklənməsini də ona həvalə etmişlər. Kərimov Hafiz özünün “Borçalı aşıqlarının 

musiqi yaradıcılığı” adlı kitabında A.O.Kərimliyə istinadən qeyd etmişdir: “Tədqiqatçı alim 

saz köklərinə həsr etdiyi məqaləsində yazır: “Aşıq Əmrah yeni saz kökü yaratmışdır ki, həmin 

kök bu gün bütün aşıqlara məlumdur və işlədilir. Əmrah kökü “açıq sim” kökü ilə “divani” 

kökünün çarpazlaşmasında  yaranmışdır ki, burada üç bəm simdən (orta simlər-H.K) I açıq 

simin bəminə, II “divani” pərdəsinin bəminə və III  açıq simə köklənir. Əmrah kökü “şur” 

məqamının çalarlarını ən qabarıq əks etdiən kökdür, lakin həmin kökdə şıdırğı çalğı texniki 

cəhətdən olduqca çətindir” [Kərimov, 2019: 51]  

Tovuz aşıqlarının ifaçılıq ənənələrindən bəhs edərkən, A.O.Kərimli maraqlı məqamları da 

nəzərdən qaçırmamışdır. Burada aşıqların arsenalında “ustalıq imtahanı” adlı metodun da 

mövcudluğu barədə söz açılır ki, bu imtahan da “pərdəsiz çalğı” adlandırılırdı. O, qeyd edir 

ki, imtahan teatral xarakter daşıyır. Burada rəqib ifaçılar mübahisə edərək çəkişirdilər. İstehza 

xarakterli masqara (tamaşa) bitdikdən sonra isə bıçaq gətirilir və hər bir aşıq öz alətinin 

pərdələrini kəsir. Ən əsası isə mübahisə başlamamışdan öncə havadan hər hansı bir beyt 

instrumental versiyada çalınır ki, mübahisəni başlayan rəqib yaddaşda qalan melodiyanı ifa 

etsin. Təbii olaraq vurğulamalıyıq ki, səslənmə tam doğruluqla, yəni ilk çalınan tərzdə ifa 

edilə bilməz. Yarışma bir neçə hissəyə bölünə bilərdi. Həmçinin, müsabiqədə eşitmə üsulu ilə 

fantaziyalara da icazə verilirdi. Yarışmanın qalibini isə seçilmiş münsif heyəti təyin edirdi. 

Qeyd edək ki, qədim zamanlarda qalib olan aşığa bahalı hədiyyələr və ianələr də verilirdi.  

Tədqiqat işində ifaçılıq ənənələrinin öyrənilməsi bir neçə aspektdə araşdırılmış, o cümlədən, 

ansambl ifaçılığı, saz-balaban dueti kimi əhəmiyyətli məsələlərə də aydınlıq gətirilmişdir. 

Məlumdur ki, aşıq mühitlərində instrumental müşayiət özünəməxsus cəhətlərə malik olmaqla 

yanaşı, fərqli tərkiblər, müşayiət formaları nümayiş etdirir. A.O.Kərimli Tovuz aşıqlarının 

instrumental müşayiətə balaban alətinin daxil edilməsi istiqamətində xidmətlərini 

vurğulayaraq, saz-balaban vəhdətinin bu zonaya xas olan özəlliklərini də işıqlandırmışdır. 

“Göyçə zanosına ekspedisiya zamanı (1978, 1983, 1985 və 1987-ci illər) aydın olur ki,  Aşıq 

Ələsgərin  zamanında olan ifalarda balaban aləti ilə çıxışlar çox azlıq təşkil edirdi. Səbəb kimi 

isə əsasən balaban alətinin saz alətindən səviyyə etibarilə aşağı olması idi. Aparıcı və tanınmış 

Göyçə aşıqlarının  otuzuncu illərdə (1930) Gəncə şəhərinə köçməsi ilə aşıq İslam Yusifovun 

rəhbərliyi altında aşıq ansamblının yaranmasına səbəb olmuşdur. Ansamblın tərkibində ilk 

əvvəl bir, sonra isə iki balabançı çıxış etməyə başlamışdır. O zamanlar  Gəncə ansamblında 

olan aşıqlar dövrün ən yaxşı aşıqları  hesab edilirdi” [15,səh.97]. Daha sonra alim bu 

ansamblın tərkibində Gəncə, Şəmkir, Göyçə, Goranboy, Qazax, Şəki regionu, hətta Tovuz və 

Cənubi Azərbaycandan olan aşıqların çıxış etdiyini, Tovuz aşıqları Qaraçı oğlu Aşıq İvraham, 

onun şagirdi olmuş aşıq Yusuf Azaflı kimi sənətkarların məşhurlaşdığını qeyd edir. Tovuzda 

saz-balaban duetinin təşəkkül tapması da məhz Yusuf Azaflının adı ilə bağlanır.  

Tədqiqat işində həmçinin instrumental müşayiətdə saz-balaban duetinin təkmilləşməsində 

sənətə həmin ansamblın tərkibində bir balabançı “dəmkeş” olaraq başlamış Aşıq Əkbər və 
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Abbas İsmayılovun da adı vurğulanır. Aşıq Əkbərin  məsələyə xüsusi diqqət və həssaslıqla 

yanaşması, balabançının duet ifaçılığı üçün müəyyən qaydalar əsasında hazırlanması bu 

prosesin başlanmasında mühüm addım idi. Bu qaydaların nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması isə 

tədqiqat işində aşıqla çıxış edən balabançı ilə müstəqil çıxış edən nəfəsli alət (zurna, balaban, 

ney, tütək) ifaçılarının çalğı üslubu müqayisə edilir, eləcə də duet tərkibli instrumental 

müşayiətin iki tipi (sinxron-mexaniki və balabanın solo üstünlüyü ilə) müəyyənləşdirilir. 

Problemin aradşırılmasında önəmli məqam isə A.O.Kərimli tərəfindən ilk dəfə saz və balaban 

duetində balabının səs düzümünün sazla uyğunlaşma sxeminin tərtib edilməsidir.[Kərimov, 

1995: 99] Bu məsələ xalq musiqisində ansambl ifaçılığının tədqiqi üçün yeni perspektivlər 

yaratmış olur.  

Vokal-instrumental ifaçılığın xüsusiyyətlərinə toxunan alim Tovuz aşıqları üçün (Göyçə ilə 

yanaşı) yüksək və güclü səsin xarakterik olmasını və bu cəhətin Azərbaycanın şimal-qərb 

bölgəsinin təbiəti ilə əlaqədar olduğunu göstərir. “Vibrasiyalı səsin gücü vasitəsilə məhz 

Tovuz aşıqlarının ifaçılıq spesifikasını anlatmaq mümkündür. Buraya Tovuz aşıqlarına 

məxsus olan texniki vokal ifaçılıq priyomlarını da aid etmək lazımdır. Aşıq sənəti əsasən 

melodik ornamentləri və havaların interpretasiyası, bədii stilistik priyomları ilə zəngindir. 

Musiqili ornamentin mənası isə olduqca genişdir. O özündə “auditoriyaya emosional təsir”i 

və “aşıq ifaçılığının simasını” ehtiva edir”. [Kərimov, 1995: 112] 

Tovuz aşıqlarının vokal ifaçılıq sahəsində də yüksək ustalıq nümayiş etdirməsini vurğulayan 

A.O.Kərimli təhlilə cəlb etdiyi havalarda zəngulələrin növü və funksiyası ilə bağlı maraqlı 

araşdırmalar aparmış, əldə etdiyi nəticələr isə nəinki bu mühitin, həm də ümumiyyətlə 

Azərbaycan aşıq ifaçılığının öyrənilməsində təkanverici rol oynayır. Təhlillər zamanı alim 

aşıq zəngulələrinin qısa və uzun növünü, havanın vokal melodiyasının formalaşmasında bəzək 

və işlənmə, tamamlama funksiyası daşımasını, bəzəklərin (mordent, forşlaq) interval 

münasibətini əyani misallarla göstərərək, aşıq ifaçılığının texniki və bədii-emosional 

məzmunuun inkişafında Tovuz sənətkarlarının rolunu bir daha vurğulamışdır. Qısa zəngulələr 

yalnız ornamental bəzək məqsədilə adətən frazaların sonunda, uzun zəngulələr  əsasən ustadın 

ifaçılıq səviyyəsindən (dərəcəsindən) asılı olaraq istifadə edilirdi.[Kərimov, 1995: 113] 

Beləliklə, A.O.Kərimlinin Tovuz aşıq mühitinin öyrənilməsi istiqamətində apardığı bu 

qiymətli araşdırmalar Azərbaycan aşıq sənətinin regional ənənələr kontekstində tədqiqi 

baxımdan ilk olmaqla yanaşı, bu sənətin əsas inkişaf yollarının müəyyənləşməsi baxımdan da 

öz töhfəsini vermiş oldu. Dissertasiya işində istifadə edilən dəyərli ekspedisiya materialları, 

eləcə də alim tərəfindən şəxsən nota yaılmış iyirmi iki hava aşıq musiqisinin toplanıb 

notlaşdırılması sahəsində xüsusi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, yeni araşdırmalar üçün qiymətli 

mənbədir. A.O.Kərimlinin tədqiqatlarının əsas məqsədi mahiyyət etibarilə musiqili - poetik 

xarakterlə səciyyələndirilən aşıq sənəti tarixinin həmçinin, ifaçılıq ənənələrinin öyrənilməsi 

baxımından araşdırılmasını təmin etməkdən ibarət idi. 
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FİRANGİZ ALİZADE'NİN UD VE ODA TOPLULUĞU İÇİN 

“İLĞIM” KOMPOZİSYONU 

 

Fidan ASLANOVA 

Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, rebelle-Fleur87@mail.ru 

 

ÖZET 

Modern Azerbaycan bestecisi Firangiz Alizade'nin oda-enstrümantal eseri, bir dizi yeni ve özgün sanatsal 

çözümlerle dikkat çekiyor. Bu açıdan bakıldığında "Ilgim" bestesi, müzikal imgelerin iç, psikolojik ve duygusal 

dünyasını kapsamlı bir şekilde bünyesinde barındıran bir çalışma olarak ilgi çekiyor. Eserde yukarıda belirtilen 

tüm özellikleri birleştirmek, bestecinin yaratıcı becerilerini gerektirir ve F.Alizade, önündeki amaçlara 

ulaşmıştır.  Eserin milli özellikleri, muğam düzenleri, doğaçlama üslubu, çok bileşenli karmaşık kompozisyon 

yapısı, lirik-dramatik imgeler, zıt ses-armoni karşılaştırmaları, mugam dünyasının zenginliği ve etkililiği 

besteciye böylesine geniş bir fırsat açmıştır. 

Eserdeki tını ve kayıt karşılaştırmalarının çeşitliliği ve çeşitliliği özellikle belirtilmelidir. Ulusal ve Avrupa 

müzik aletlerinin eşit olarak (flüt, obua, klarnet, mandolin, ud / tar / gitar, arp, tam-tam, perküsyon, keman, 

viyola, çello, basso) kullanılması yeni bir enstrümantal performans türüdür. Bu, eserin dramatik özelliklerini 

Avrupa ve Avrupa dışı enstrümanların tını karşılaştırmasında belirleyen orijinal nitelikleri ortaya koymaktadır. 

Doğu ile Batı'yı birleştirmeye çalışan besteci, çalışmalarında ulusal ve milli olmayan müzik aletlerini 

birleştiriyor ve güzel, son derece profesyonel bir sentez yaratıyor. 

Modern zamanların nabzına uygun olarak, F.Alizade, aynı zamanda eserdeki modern müziğin temel bir özelliği 

olan küçük zaman kategorisini de hesaba kattı (kompozisyon tek bölümdür). Küçük zaman kategorisi 

koşullarında, yapısal özelliklerin tükenmesi ve bütünlüğü tam olarak sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlgım, Doğu-Batı, zaman-uzay, metafizik, aleatori, teatroçuluk. 

 

FİRANGİZ ALİZADE'S UD AND CAMERA ENSEMBLE "İLĞIM" COMPOSITION 

 

ABSTRACT 

The chamber-instrumental work of modern Azerbaijani composer Firangiz Alizadeh attracts attention with 

several new and original artistic solutions. From this point of view, the composition "Ilgim" is interesting as a 

work that comprehensively embodies the inner, psychological, emotional world of musical images. Combining 

all the above-mentioned features in the work requires creative skills from the composer, and F. Alizadeh duly 

coped with the task set before him. The purely national features of the work, mugham regularities, improvisation 

style, multi-component complex compositional structure, lyrical-dramatic imagery, contrasting sound-harmony 

comparisons, richness and effectiveness of the world of mugam opened such a wide opportunity for the 

composer. 

The diversity and variety of timbre and register comparisons of the work should be especially noted. The use of 

national and European musical instruments on an equal basis (flute, oboe, clarinet, mandolin, ud / tar / guitar, 

harp, tam-tam, litavr, violino, viola, cello, basso) is a new type of instrumental performance. This reveals the 

original qualities that determine the dramatic features of the work in the timbre comparison of European and 

non-European instruments. Trying to unite East and West, the composer combines national and non-national 

musical instruments in his work and creates a beautiful, highly professional synthesis. 

By the pulse of modern times, F.Alizadeh took into account the small time category, which is also a key feature 

of modern music in the work (the composition is one-part). In the conditions of the small time category, the 

exhaustion and completeness of the structural features have been fully achieved. 

Key Words: Ilgym, East-West, time-space, metaphysics, aleatorics, theatricality. 
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GİRİŞ 

Müasir Azərbaycan bəstəkarı Firəngiz Əlizadənin kamera-instrumental yaradıcılığında diqqəti 

cəlb edən əsərlərdən biri ud və kamera ansamblı üçün “İlğım” kompozisiyasıdır. Bu əsər 

bəstəkarın 1997-1998-ci illərdə Türkiyənin Mersin konservatoriyasında fəaliyyət göstərdiyi 

dövrdə meydana çıxmışdır. “Vahə” simli kvarteti, solo violonçel üçün “Aşk havası” kimi 

“İlğım” əsəri də F.Əlizadənin “İpək yolu” layihəsi üçün sifarişlə yazdığı əsərlər sırasındadır. 

“İlğım” 1998-ci il fevralın 3-də dirijor Ed Spaanyardın idarəsi altında Amsterdamın “Niew 

Ensemble” tərəfindən ifa olunub. Bəstəkarın müəllif göstərişlərinə əsasən əsərin solo ud 

partiyasını tar da əvəz edə bilər. Odur ki, “İlğım”ın tar və kamera ansamblı üçün variantı da 

mövcuddur. Həmin variant 1999-cu il avqustun 21-də Lüserndə keçirilən Beynəlxalq musiqi 

festivalında “La Strimpellata Bern” ansamblı tərəfindən ifa olunub. 2000-ci ildə əsərin gitara 

və kamera ansamblı üçün variantı meydana çıxmışdır. 

Kamera-instrumental əsərlərinə hər zaman orijinal ad verən Firəngiz Əlizadənin “İlğım” 

kompozisiyası bu mənada maraq doğurur. Əsərin nəzəri təhlili Hamburqun “Musikverlag 

Hans Sıkorskı” nəşriyyatında çap olunmuş partiturası əsasında aparılmışdır. Bu partiturada 

bəstəkarın müəllif göstərişləri təqdim olunmuşdur. Biz təhlil zamanı bu göstərişlərə istinad 

etmişik. 

Əsərin maraqlı və qeyri-ənənəvi alətlər tərkibi vardır. Burada Şərq-Qərb alətlərinin bir-biri ilə 

uzlaşmasından (fleyta, qoboy, klarnet, mandolina, ud /tar/gitara, arfa, tamtam, litavrlar, 

violino, viola, cello, basso) geniş söz açmaq olar. Səslənmə müddətinin cəmi 10 dəqiqə 

olmasına baxmayaraq kompozisiyanın musiqi dramaturgiyası xüsusi tərzdə qurulmuşdur. 

Qeyd edək ki, “İlğım”ın səslənmə baxımdan qısa olması müasir musiqidə geniş intişar tapan 

tendensiyalardan biridir. Musiqi mətninin kiçik quruluş xüsusiyyətləri barədə rus musiqi 

tədqiqatçısı A.Sokolovun elmi əsərlərində söz açılır [Sokolov, 1992: 38].  F.Əlizadə bu əsərdə 

müasir zamanın nəbzinə uyğun olaraq kiçik vaxt kateqoriyasını nəzərə almışdır. Musiqi 

mətninin kiçik vaxt kateqoriyası şəraitində quruluş xüsusiyyətlərinin bitkinliyi və tamlığına 

nail olmuşdur.   

Bədii mətnin quruluşu baxımından kompozisiya birhissəlidir. Birhissəlilik daxilində iç 

bölgülər, ayrı-ayrı fazalar hökm sürür. Bu inkişaf fazalarının hər biri fərqli dinamika, faktura, 

musiqi ifadə vasitələri ilə işlənir. Hər inkişaf mərhələsi öz-özlüyündə bitkindir. Onlardan hər 

birinin öz faktura planı, bədii yaradıcılıq xüsusiyyətləri vardır. Hər inkişaf fazasında musiqi 

alətlərlərinin ansambl tərtibi, onların birləşdirmə kombinasiyası,  bir-birinə uyğunlaşdırılması 

fərqlidir.  

“İlğım” kompozisiyasının əsas leyttembri qədim tarixə malik ud alətidir. Bu ənənəvi alət 

əsərdə solo qismində bir çox səbəblərə görə çıxış edir. Məsələn, Orta əsrlər Yaxın Şərq 

musiqi  mədəniyyətinə aid yazılı mənbələrə nəzər salsaq, udun çox böyük tarixi əhəmiyyətə 

malik olduğunu, bir çox qədim musiqi risalələrində (Səfiəddin Urməvi - “Kitab əl-ədvar”), 

bədii ədəbiyyatda (Məhəmməd Füzuli - “Yeddi cam”) adının vurğulandığını, miniatür sənət 

əsərlərində (Nizami Gəncəvi – “Xəmsə”nin əlyazma nüsxələrində ) təsvirini görürük.  

Ud alətinin hazırkı kompozisiyada əsas leyttembr kimi istifadəsinin digər səbəbi də vardır. Bu 

alət Avropada gitara və mandolinanın atası hesab olunur. Çox guman ki, məhz bu səbəbdən 

“İlğım” kompozisiyasının alətlər tərkibinə bəstəkar tərəfindən məhz mandolina aləti daxil 

edilmişdir. Əsərin son versiyasında isə ud solo alət kimi gitara ilə əvəz edilmişdir.  

Qeyd edək ki, ud alətinin Şərq musiqi mədəniyyətinə mənsubluğu, onun qədim Şərq kökləri, 

gitara və mandolina alətinin bu qədim ənənəvi Şərq alətindən törəməsi əsərdə orijinal tərzdə 
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vurğulanmışdır. Bu alətlərin hər üçü simli-dartımlıdır. Onların struktur quruluşu eynidir və  

üçü də solo alətdir. Sözsüz ki, məhz bu alətlərin tətbiqi bəstəkar tərəfindən əsər üzərində iş 

prosesi zamanı əvvəlcədən dəqiq planlaşdırılmışdır. Odur ki, Firəngiz Əlizadə hazırkı əsərinin 

alətlər seçimində özünü musiqi ictimaiyyətinə XXI əsrin görkəmli intellektualı və ixtiraçısı 

kimi təqdim edir. 

Əsərin ifaçılıq məziyyətləri göstərir ki, müəllif kompozisiyada tətbiq etdiyi musiqi alətlərinin 

orijinal kombinasiyasını məharətlə yarada bilir, onları maraqlı qarşılıqlı əlaqədə göstərir. 

Müxtəlif dinamik işarələr (quasi niente, glissando, flajoletlər) tətbiq edilməklə əsərin orkestr 

yazısı, onun musiqi dramaturgiyası ifadəli hal alır. 

Kompozisiyanın tematik təşkili obrazlı dillə desək, sanki ilğımdan doğan musiqi məkanında 

inkişaf edir. Avropa və qeyri - Avropa musiqi təfəkkürlərinin, Şərq (ud)  və Qərb (Fl, Ob, 

Cl.in B, Arpa, Archi, zərb alətlərindən - Tomtom, üçbucaq, Tamtam, Timpani) musiqi 

alətlərinin səs tembrləri bu musiqi fəzasına geniş bir şəkildə yayılır. F.Əlizadə musiqi alətləri 

seçimində heç bir məhdudiyyət qoymur və millilik çərçivələrini cəsarətlə aşır,  Azərbaycan 

milli intonasiyalarını qeyri-Avropa alətləri vasitəsi ilə maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirir. 

Milli musiqi əsasında qələmə alınan əsər daxilində qeyri-Avropa musiqi alətlərinin tətbiqi 

əsərə orijinallıq bəxş edir.  

Bəstəkar qarşısına qoyduğu məqsədin öhdəsindən layiqincə gələrək, Şərq-Qərb 

mədəniyyətlərinin qarşılıqlı vəhdətinə nail olur. Ansambl üslubu və onun tərkib hissələri 

Şərq-Qərb musiqi alətlərinin kombinasiyası üzərində qurulub. Nəticədə iki fərqli sivilizasiya 

arasında rabitədən yaranan maraqlı paralellər əmələ gəlir. Alətlər müqayisə, qarşılaşdırma və 

tutuşdurma yaradaraq, bir-biri ilə musiqili dialoqda göstərilir.  

“İlğım” əsərində bu alətlərin ifaçılıq imkanlarından da geniş istifadə edilir və ayrı-ayrı 

xalqların musiqi folkloruna mənsub olan bu alətlərin virtuoz ifaçılığı Firəngiz Əlizadənin 

parlaq bəstəkarlıq qabiliyyətini nümayiş etdirir. Müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub olan musiqi 

alətləri müəyyən psixoloji gərginlik yaradır, orijinal musiqi dramaturgiyasının təşkilinə və 

musiqi obrazlarının inkişafına yol açır. 

Şərq və Avropa musiqi alətlərinin musiqi tembrlərinin əsərdə yanaşı istifadəsi, onların üzvi 

surətdə tətbiqi  Firəngiz Əlizadə musiqisində müxtəlif mədəniyyətlərin musiqi sintezindən 

bəhs edir. Bu, bəstəkar tərəfindən Azərbaycan musiqisinin çərçivələrinin genişləndirilməsinin 

nəticəsidir. Bəstəkar əsərdə xalq musiqi alətlərinin tətbiqi ilə yanaşı, digər xalqların musiqi 

ifaçılığına da müraciət etməklə daha dərinə gedir, təkcə xalq musiqi tembri sahəsindəki 

axtarışları ilə kifayətlənmir.  

Ona görə də bu mənada qeyri-adi bir kompozisiya olan “İlğım” əsərinin musiqi dili milli 

olduğu qədər də müasirdir. Eyni zamanda, bəstəkar tərəfindən milli alətlərimizin ölkə 

hüdudlarından uzaqlarda geniş təbliğidir. “Hər zaman öz yaradıcılığında Şərq ilə Qərbi 

birləşdirməyə çalışan F.Əlizadə  Şərq alətlərini Qərbin musiqi alətləri ilə bir araya gətirərək 

əsərlərində çox gözəl, yüksək peşəkarlıqla sintez yarada bilir” [Babayeva, 2020: 295]. 

Əsərin hər bir daxili inkişaf fazası bu musiqi alətlərinin hər zaman fərqli tərzdə birləşməsi 

əsasında unikal eksperiment yaradır. Musiqidə belə zaman-məkan eksperimentləri tədqiqatçı 

Q.Orlovun elmi əsərlərində vurğulanmışdır [Orlov, 1972: 372]. Burada eksperiment iki 

istiqamətdə aparılır – səs üzrə eksperiment və əsərin kompozisiya prosesi, yəni məkan üzrə 

eksperiment.  

Yeni folklor dalğasına mənsub olan bir bəstəkar kimi Firəngiz Əlizadənin adı gedən əsərində 

bəstəkar və ənənəvi musiqi problemi məsələsinə də toxunmaq lazımdır. Bu əsərdə  muğamın 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

129 

tematizmli inkişaf prinsiplərindən geniş istifadə olunmuşdur. “İlğım”ın musiqi dilində 

Azərbaycan muğamlarına xas olan “funksionallıq və lad modulyasiyası” hökm  sürür 

[Mamedova, 1989: 146].  

Məlum olduğu kimi, dəstgah – muğam musiqisinin müxtəlif növlərini özündə cəmləşdirən 

çoxjanrlı kompozisiyadır. Muğam havacatı, muğam modusu dəstgahın tikinti materialını 

təşkil edir. Bu mənada Firəngiz Əlizadənin “İlğım” əsərində muğam inkişaf prinsipləri – 

məqam, havacat tutumlu, çoxmənalı məfhum kimi tətbiq olunur. Muğama əsaslanan məqama 

klassik musiqi parçalarının sonluqlarının uyğunlaşdırılması bu əsərdə orijinal tərzdə həyata 

keçirilmişdir.  

Musiqi tematizminin təşkili muğamvaridir. Muğam melodik fiqurasiyaları, artırılmış sekunda 

intervalının xüsusi olaraq gözə çarpdırılması, tədricən genişlənən səs sırasında bir məqamın 

deyil, bir neçə məqamın (xüsusən “Çahargah” və “Şüştər”) vəhdətdə göstərilməsi musiqi 

mövzularının əsasını təşkil edir. Mövzuların yaradılmasında muğam morfologiyasının 

quruluşundan istifadə olunmuşdur.  

Firəngiz Əlizadə bu əsərində muğam sənətini bəşəriyyətə dünya musiqi kontekstində təqdim 

edir. O, qloballaşan dünyamızda ən mühüm təzahürlərdən biri olan “Şərq-Qərb”– “Orient-

Oxident” problemini yenidən mənalandırır. Bunun üçün bəstəkara milli dəyərlərimizə 

möhkəm surətdə söykənmək, bəşəriyyətin şifahi qeyri-maddi irsi sayılan Azərbaycan 

muğamının inkişaf prinsiplərinə istinad etmək lazım gəlir.  

Məlum olduğu kimi, Firəngiz Əlizadə  görkəmli bəstəkar olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

musiqişünas-alim kimi də yaradıcılığının elə ilk mərhələsindən başlayaraq geniş və dolğun 

fəaliyyətdədir. O, özünün “Muğam sənəti dünya musiqi kontekstində” adlı çox dəyərli 

məqaləsində Şərq və Qərbin vəhdətini həm öz əsərlərinin, həm də təqdim etdiyi milli musiqi 

materiallarının əsasında geniş şərh edir.  

O, doğru olaraq qeyd edir ki, “Dinamik şəkildə qloballaşan dünyamızın ən əlamətdar 

meyllərindən biri, şübhəsiz, “Şərq-Qərb” problemlərinin yenidən üzə çıxmasıdır. Tarix boyu 

bu mədəniyyətlərdən hər birinin öz bədii sistemi təşəkkül tapmış olsa da, XXI əsrdə onların 

bəşər mənəviyyatına qoşulması bir zərurətə çevrilmişdi. Axı, Qərblə Şərqin mövqelərinin 

qütbləşməsinin, arasındakı etimadsızlığın və ehtiyatlı davranmaların nəhayət ki, bir alternativi 

mövcuddur – mədəniyyətin dialoqu!” [Səfərova, 2020: 323]. 

Məhz muğam sənəti Firəngiz Əlizadənin “İlğım” kompozisiyasının musiqi dilinin qaynağı və 

aparıcı cəhətidir. Əsərin musiqi dünyası muğamın “yeni musiqi”yə xas vasitələrlə canlanması 

niyyətindən yaranmışdır.  

Bəstəkar “İpək yolu” layihəsində muğamın zəfər yürüşündən söz açaraq aşağıdakıları qeyd 

edir: “Hər zaman olduğu kimi, “İpək yolu” layihəsində də, 1999-cu ildən başlayaraq, muğam 

öz layiqli yerini tutdu. Bu günədək muğam bütün qitələrdə öz zəfər yürüşünü davam etdirir. 

Bu layihədə məşhur musiqiçilər iştirak edirlər, iştirakçılar daim dəyişirlər, fəal fikir 

mübadiləsi aparırlar, ifaçılar, kollektivlər və orkestrlər dəyişirlər. Yapon, çin və monqol 

çalğıçıları layihəyə qoşulurlar. Nəhəng musiqi həcmlərinin mənimsənilməsi baş verir və 

həmin musiqini ifa etmək üçün istifadə edilən alətlər bu vaxtadək bir dəfə də olsun Avropa 

dinləyicisinə təqdim edilməmişdir. Muğamın yaratdığı təəssüratlara gəldikdə isə, əlbəttə ki, 

bu təəssürat çox güclüdür” [Əlizadə, 2007]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu əsər Avropa və qeyri-avropa mədəniyyətlərinin qarşılıqlı 

münasibəti kimi çıxış edir. Məlumdur ki, muğam – improvizə sənətidir və muğamın musiqi 

mətnini heç zaman eyni ilə təkrarlamaq mümkün deyil. Təsadüfi deyil ki, XX əsrin  Qərb 
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musiqisində sabit not mətninə malik olmayan aleatorika bir bəstəkarlıq texnikası kimi 

muğamın improvizə sərbəstliyini bir növ öz canına çəkmişdir. XX əsr musiqi 

kompozisiyasında metod, texniki üsul kimi aleatorika üçün musiqi mətninin, səs 

strukturlarının təsadüfiliyi və mütəhərrikliyi xasdır. Odur ki, müasir bəstəkarlıq texnikası 

baxımdan bu əsərdə aleatorika geniş tətbiq edilib.  

Bu əsər müasir yazı texnikası ilə işlənməsinə baxmayaraq, milli ruh, qədim, ulu 

muğamlarımızın intonasiyaları da dərindən hiss olunur. Muğam və müasir musiqisinin 

vəhdəti orijinal tərzdə göstərilmişdir. Aleatorika ilə muğam improvizə sənətinin sintezdə 

göstərilməsi bir-birini əvəzləyib tamamlayır. Bütün digər əsərlərində olduğu kimi, 

F.Əlizadənin “İlğım” əsərində də muğam bir qırmızı xətt kimi keçir. 

Obrazlı əsər olan “İlğım”da dinamik işarələr vacib əhəmiyyət daşıyır. Əsər metafizik musiqi 

məzmununa malikdir. Bu dünyada əbədi və dəyişən təzahürlər, dünyanın, varlığın, təbiətin 

Tanrı tərəfindən yarandığını isbatlayan idealist dünyagörüşü əsərin məzmununa fəlsəfi 

yanaşmadan bəhs edir.  

Əsərdəki mücərrəd - abstrakt təzahürləri aşağıdakı kimi canlandıra bilərik. Səhrada qızmar 

günəş altında ilğım obrazı sanki bir xəyali gerçək kimi düşünülmüşdür. Bunun üçün təxəyyül 

oyununa, illüziyaya, ilğım semantikasına müraciət olunmuşdur. Obraz cəhətdən əsərin belə 

semantik təşkili və onun mahiyyəti İlğımı bir optik hadisəyə çevirir. Bu mənada əsərdə 

“teatrallıq və musiqi” problemindən söz açmaq olar [Kurışeva, 1984: 121].  

Müasir bəstəkar Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığında Şərq-Qərbin qovuşması, bir-biri ilə 

uzlaşması problemi bir sıra musiqişünasların tədqiqat işlərində əksini tapmışdır. Zemfira 

Səfərova, Həcər Babayeva, Aida Hüseynova kimi musiqişünas-alimlər bəstəkarın 

yaradıcılığının özünəməxsusluğunu Şərq və Qərbin, qədim muğam sənəti ilə müasir bəstəkar 

yazı vasitələrinin kəsişməsində, bəstəkarın təfəkküründə meditativ hərəkətlə dramatikliyin 

uzlaşmasında, yüksək emosionallığın möhkəm məntiqlə növbələşməsində görürlər.  

Beləliklə, Firəngiz Əlizadənin “İlğım” əsərinin dramaturgiyasına nəzər salarkən, bəstəkarın 

yaradıcı dəst-xəttinə xas olan cəhətlərdən bir çoxunun əsərin əsas ideyası ətrafında 

cəmləşməsinin şahidi oluruq.  

Sonda qeyd edək ki, musiqi məzmununun semantik təşkili kateqoriyasına bəstəkarın digər 

kamera-instrumental əsəri olan “Vahə” simli kvartetində də  rast gəlinmişdir. Firəngiz 

Əlizadənin ud və kamera ansamblı üçün “İlğım” kompozisiyası tək bəstəkarın yaradıcılığında 

deyil, ümumiyyətlə müasir Azərbaycan kamera-instrumental musiqi janrında maraqlı və 

orijinal nümunələrdəndir. 
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ÖZET 

Ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren okulların başında gelen Güzel sanatlar liseleri keman eğitimi müfredat 

programında, batı müziği dışında Türk müziğine ait eserlere de yer verilmektedir. Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıf 

keman eğitimindeki “Keman Çalmada Konumlar ve I.- III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı 

Ünitelerinin olduğu görülmektedir. Bu çalışma yöresel bir türkünün ulusal keman eğitim dağarcığına 

kazandırılması amacıyla yapılmıştır.  Adıyaman yöresine ait olan Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum türküsü ele 

alınarak, makamsal, ritimsel ve ses genişliği yapısı özelliklerine göre incelenerek güzel sanatlar liseleri keman 

eğitimi ders içeriğine göre kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırmanın içerik analizine yönelik 

betimsel açıklama yöntemi kullanılmıştır. Verileri elde etmek amacıyla “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” 

türküsünün keman çalgısına uygun çalınabilmesi için notaları yazılarak konumlar arası geçişleri 

incelenmiştir.“Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türküsünde konum açısından I. ve III. konumlar arası geçişli 

olduğuna, makamsal yapı yönünde Türk Halk müziğine göre Uşşak makamında olup komalı sesler 

kullanılmadan batı müziği tampere sistemi içinde seslendirilebileceği görülmüştür. Ritimsel yapının 4/4’ lük 

ölçü değerinde olduğu, eserin ses aralığının 7 ses genişliğinde olup konum içerikli nota yazımına göre ise 2 

buçuk oktav ses genişliğinde olduğu görülüştür. Ayrıca yay tekniği açısından ise detaşe, legato ve staccato 

tekniklerinin icra edilebileceği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türküsünün ezgisel yönden öğreniminin kolay olmasından 

dolayı, kemanda konumda kalarak çalma, konumlar arası geçişli çalma ve yay teknikleri açısından keman 

eğitiminde kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türküsünün keman 

eğitiminde ve Güzel Sanatlar Lisesi keman eğitimi dağarcığında kullanılmasına yönelik önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar Lisesi, Keman Eğitimi, Yöresel Türkü  

 

ADIYAMAN REGION "FROM THE CASTLE TO THE CASTLE ŞAHİN 

UÇURDUM" AVAILABILITY OF TURKISH FINE ARTS HIGH SCHOOLS VIOLE 

EDUCATION COURSE CONTENT 

ABSTRACT 

In the violin education curriculum of the FineArts High Schools, which is one of the leading vocational music 

education schools in our country, works of Turkish music areal so included in addition to western music. 

FineArts High School 11th grade violin education "Positions in Violin Playing and I.-III. It is seen that there are 

Transitive Application Repository Units between Locations. This study was carried out in order to introduce a 

local folk song to the national violin education repertoire. The folk song “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” 

which belongs to Adıyaman region, was examined, and it susability was investigated according to the content of 

the violin education in fine art shigh schools by examining it according to its modal, rhythmic and vocal 

structure features. The descriptive explanation method for the content analysis of qualitative research was used 

in the study. In order to obtain the data, the notes of the song "Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum" can be played in 

accordance with the violin instrument, and the transitions between positions were examined. In “Kaleden Kaleye 

Şahin Uçurdum” song interms of location, I. and III. it has been observed that it is transitive between positions, it 
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is in the Uşşak makam according toTurkish Folk music in the direction of the maqam structure, and western 

music can be performed in the tampere system with outusing commasounds.  

It is seen that the rhythmical structure has a measure value of 4/4, the sound range of the work is 7 sounds wide 

and 2 and a half octave sound with according to the position content note writing. In addition, it has been found 

that detachment, legato and staccato techniques can be performed in terms of the spring technique.In the study, it 

was concluded that the folk song " Kaleden Kaleye  Şahin Uçurdum" can be used in violin education in terms of  

playing by staying in position on the violin, playing transitive between positions, and bow techniques, since it is 

easy to learn melodically.Suggestions have been made for the use of the song " Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum 

"in violin education and in the violin education repertoire of FineArts High School. 

Keywords: FineArts High School, Violin Education, Local Folk Song 

 

1. Giriş 

MEB, eğitim öğretim sürecinin sistemli ve düzenli olarak devam etmesi için kendi 

bünyesinde bulunan komisyonlar aracılığıyla ders öğretim programı hazırlar. Müzik 

derslerinde de kullanılan ders öğretim programı tüm eğitim kademelerine yöneliktir. 

Programın içeriği, her kademenin kendine özgü farklılıkları ve uygulama özellikleri dikkate 

alınarak hazırlanır. Program içeriğindeki farklılığın en fazla görüldüğü kademe ise mesleki 

müzik eğitimi okulları olan Güzel Sanatlar liseleridir.   

Çalgı eğitimi, ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimin en temel ve en önemli 

boyutunu kapsamaktadır. Özellikle keman, mesleki müzik eğitiminde etkin olarak kullanılan 

bir çalgı olması nedeniyle,  mesleki müzik eğitimi kurumlardaki çalgı eğitiminde önemli bir 

yere sahiptir (MEB, 2016). 

Keman, yaylı çalgılar ailesinin en küçüğüdür. Ses tınısının etkileyici güzelliği, oda müziği ve 

Türk müziği topluluklarındaki rolü, geniş bir ses alanına sahip olması, teknik kapasitesi ve her 

türden müziğin icrasında kullanılması gibi özellikler ona ayrı bir önem kazandırmıştır. Dünya 

genelinde kabul gören kemanın eğitimi ise çok eski ve köklü bir yapıya sahiptir. 

Keman eğitiminde “konumlar arası geçişli çalma” üzerinde durulması ve birtakım beceriler 

yerleştikten sonra geçilmesi gereken bir konu olduğu için,  MEB11. Sınıf ders içeriğinde 

almıştır.   

Konum geçme hem teknik bir konu hem de estetik bir ifade yöntemidir. Konum geçme, 

çalıcıya yüksek konumlardaki seslere ulaşma imkanı sağlar. Aynı zamanda çeşitli renklerde 

tınıları elde etmenin ve aynı sesleri farklı tellerde seslendirmenin bir yoludur (Cheslock, 

Akt:Taş).  

Bu araştırmada; bilinen bir ezgiden yola çıkarak, konumda kalarak çalmanın ve konumlar 

arası geçişli çalmanın daha kolay öğrenilebileceği düşüncesinden yola çıkarak Adıyaman 

yöresi ne ait olan“Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türküsü ele alınmıştır. Bu türkü Güzel 

Sanatlar Lisesi 11. Sınıf keman dersi öğretim programında da yer alan “Keman Çalmada 

Konumlar ve I.-III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı” ünitelerindeki kazanımlar 

çerçevesinde düzenlenerek eğitim dağarcığına kazandırılması hedeflenmiştir.   

1.1. Adıyaman Yöresi Coğrafi Konumu 

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kesiştiği noktada bulunan 

Adıyaman ili, Orta Fırat Bölümünde yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

kuzeybatısındaki Adıyaman,  jeopolitik konumundan dolayı Çelikhan ile Gerger ilçelerinin 
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bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’ne, Gölbaşı ile Besni ilçelerinin bir bölümü ise Akdeniz 

Bölgesi’ne dahil edilmiştir. 

Adıyaman’da Merkez ilçe dahil olmak üzere 9 ilçe, 28 belediye ve 428 köy bulunmaktadır. 

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez,Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçeleri, nüfus 

bakımından en küçük ilçesi ise Samsat’tır. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi, Merkez 

ilçe, yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi ise yine Samsat İlçesi’dir (Adıyaman Belediyesi, 

Akt: Tekin, 2020). 

1.2. Adıyaman Yöresi Müzik Kültürü 

Yaşanılan coğrafi konum ve yaşam koşullarının, her toplumun kendine özgü kültür özellikleri 

oluşturmasında etkili olduğu bilinmektedir. Kültür özelliklerinin farklılıklar ve benzerlikler 

göstermesinde etkileşim faktörünün önemli bir rolü vardır. Birbirine yakın yerlerde ise bu 

etkileşim kaçınılmaz duruma gelebilir.  Buradan hareketle, konum olarak komşu olan 

Adıyaman ve Şanlıurfa şehirleri arasında kültür etkileşiminin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu etkileşimden kaynaklanan kültür benzerliklerini sanatsal alanda da görmek mümkündür. 

Adıyaman kültüründe türkü yakma ve türküleri kendi hançeresinde yorumlama geleneği, 

geçmişten günümüze kadar devam eden bir durumdur. Şanlıurfa’ da yapılan sıra gecelerine 

benzeyen yemek ve ikramlar ile birlikte yöre türkülerinin icra edildiği “Harfane” toplantıları, 

Adıyaman yöresi sanatçıları için geleneksel bir sahnedir. Bu türküler, Harfane toplantılarında 

topluca söylendiği için yöre insanı tarafından birçoğu bilinir. Türkülerdeki ses aralıklarının 

birbirine yakın ve çok geniş aralıklarda olmaması hafızada tutulması açısından kolaylık 

sağlamaktadır.  Anlaşılabilir ve duru bir yapıda olan yöre dilinin türküleri, sade ve içten bir 

anlatım özelliğine sahiptir. (Karkın&Doğan, 2016). 

1.3.Keman Eğitimi 

Keman eğitiminde, eğitim alacak kişinin bir takım fiziksel ve anatomik özelliklere sahip 

olunmasının gerektiği bilinmektedir. Uzun ve uğraş isteyen bir süreç olan keman 

eğitimsürecine başlamadan önce,kemanın bedenle bütünleşecek duruma gelmesinin zaman 

alabileceğive alışılagelen vücut yapısını zorlayan bir çalgı olduğuönceden anlatılmalıdır.  

Keman eğitiminin ilk aylarında imkanlar dahilinde her gün ders yapılması gereklidir. Çünkü 

keman eğitiminin başlangıcında kemanın tutuş pozisyonu, yay kullanımı, parmak, el, kol 

devinimlerini öğrenmek o kadar zordur ki öğrencinin her gün öğretmeninin kontrolü altında 

tutulması önemlidir. Uzun aralıklı keman dersleri öğrencinin teknik anlamda kötü 

alışkanlıklar edinmesinin de önünü açacaktır (Spohr, 1878).  

Doğru verilmeyen keman eğitimi sonucu yanlış öğrenilen teknikler, fiziki anlamda ciddi kas 

problemleri ortaya çıkarabilir. Bu durum ilerleyen süreçte keman eğitimini içinden çıkılmaz 

bir hale getirebilir. Bu durumu önlemek için en küçük ayrıntı bile atlanılmadan eğitim süreci 

devam ettirilmelidir. Müzikal açıdan bakıldığında ise kemanınöğreniminde ilerlemenin 

durması veya kemanın öğreniminin ileriye taşınamamasını gibi olumsuz sonuçlara sebep 

olabilmektedir.  

1826 yılında mehterhanelerin kapatılmasından sonra batı müziği normları üzerine kurulu 

müzik okulu olan Mızıkayı Hümayün açılmıştır.  Bu okulda, bando müziğinde kullanılan 

vurmalı ve üflemeli çalgıların dışında yaylı çalgıların eğitimi de verilmiştir.  

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar bu çatı altında eğitim veren Mızıkayı Hümayun, cumhuriyet 

sonrası Atatürk’ün talimatları doğrultusunda kurulan Musiki Muallim Mektebi ve Ankara 

Devlet Konservatuvarı’na yaylı çalgılar eğitimini devretmiştir. Günümüzde ise, devlet 
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konservatuvarları, müzik eğitim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, güzel sanatlar ve spor 

liseleri ile özel müzik eğitim kursları vasıtasıyla keman eğitimi ülkemiz içerisindeki varlığını 

sürdürmektedir. 

1.3. Güzel Sanatlar Liseleri Keman Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları   

Keman Dersi Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde 

ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri 

esas alınarak hazırlanmıştır. Bu programla öğrencinin; 

1. Keman çalmada temel davranış ve becerileri kavraması ve uygulaması,  

2. Keman ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturması,  

3. Kemanda teknik ve müzikal gelişimini sağlamada sorumluluk bilinci kazanması,  

4. Bireysel ve grup çalışmalarında kendini müzik yoluyla ifade edebilme becerileri 

kazanması,  

5. Türk müziği ile Batı müziğinin klasik ve folklorik özelliklerini tanıması,  

6. Kemanın Türk müziği ve dünya müziği içindeki yerini kavraması, 

7. Müziğin dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanması, 

8. Çalışmalarında zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanması, 

9. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk bilinci geliştirmesi amaçlanmaktadır (MEB, 

2016). 

1.4. Keman Eğitiminde Konum(Pozisyon) 

Keman eğitiminde, sol elinbirinci parmağının herhangi bir tel üzerindeki yeri konum olarak 

nitelendirilir. Konumda kalarak çalma kavrandıktan sonra konumlar arası geçişli 

çalışmalarına geçilmesi tavsiye edilir. Birbiri arasında en fazla geçiş yapılan konumlar birinci 

ve üçüncü konumlardır. Keman eğitiminde konum geçişleri konusunun kavratılma sürecinde 

birinci konum kavratıldıktan sonra ikinci konuma geçilmesi veya ikinci konum atlanarak 

üçüncü konuma geçilmesiyle devam edilmesi gibi farklı yaklaşımların olduğu bilinmektedir. 

Genellikle keman çalmaya yeni başlayanlar öncelikle birinci konumdan üçüncü konuma 

geçmeyi öğrenmektedirler. Çünkü bu başlangıç üst konumları öğrenmede daha kullanışlıdır. 

Birinci konumdan ikinci konuma geçiş, sadece bir ses yukarıda olması itibariyle, avantajlı 

olmamakla beraber; birinci konumdan üçüncü konuma geçiş, daha güvenli görülmektedir 

(Staples; Akt:Taş).  

Konum öğretimi çalışmaları, konumların geçiş sıralaması dışında da belirli bir sistem 

dahilinde yapılmalıdır. Öğretilen konumdaki çalışmalar ve konumun tam anlamıyla pekişmesi 

için ayrılan zaman, ilerleyen süreçte farklı konumların öğretiminde etkili olabileceği 

bilinmektedir. 

Önceleri birinci veya temel konumun uzun süreli çalışılmasından sonra, yüksek konumların 

öğretilebileceğine inanılırdı. Ancak günümüzde bu doğru kabul edilmemektedir. Birinci 

konumda yapılan çalışmaların çok uzun sürmesi sonucunda el sabitlenmekte ve yüksek 

konumlarda hareket etmekte zorlanmaktadır. Modern çalım tekniği, eğitim sürecinde yüksek 

konumlara daha erken zamanda başlamayı gerektirmektedir (Sievers, Akt:Taş).  

 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

136 

1.5. Güzel Sanatlar Liseleri 11. Sınıf Keman Dersi Öğretim Programında I ve III. 

Konum İçeriği 

 Keman Çalmada Konumlar ( Ünite) 

 Kemanda III. Konum (Konu) 

 III. konumda kalarak diziler çalar. (Kazanım) 

 III. konumda kalarak etütler çalar. (Kazanım) 

 III. konumda kalarak eserler çalar. (Kazanım)  

 I ve III. konum geçişli diziler çalar. (Kazanım)  

 I ve III. konum geçişli etütler çalar. (Kazanım) 

 I ve III. konum geçişli eserler çalar. (Kazanım) 

 I ve III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı (Ünite) 

 Tonal ve Makamsal Dağar (Konu) 

 I ve III. konumlar arası geçişli etütler çalar. (Kazanım) 

 I ve III. konumlar arası geçişli eserler çalar(Kazanım) (MEB, 2016). 

1.8. Araştırmanın Amacı 

 “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” adlı Adıyaman türküsünü Güzel Sanatlar Lisesi 11. 

Sınıf keman eğitimindeki Keman Çalmada Konumlar ve I.- III. Konumlar Arası Geçişli 

Uygulama Dağarcığı ünitelerine göre düzenlemek.  

 Bilinen bir türkü ezgisinden yola çıkarak pozisyonda çalmayı kolaylaştıracak bir çalışma 

ortaya koymak. 

 Adıyaman yöresi türkülerinin Güzel Sanatlar Lisesi keman eğitimini dağarcığına 

kazandırılması.  

1.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” adlı türkü, 

 Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıf keman eğitimi müfredat programındaki “Keman Çalmada 

Konumlar ve I.- III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı” üniteleriyle 

sınırlandırılmıştır.   

1.10.Araştırmanın Modeli ve Verilerin Toplanması 

Bu araştırma, taranan teorik ve kuramsal bilgiler açısından nitelaraştırmanın içerik analizine 

yönelik betimsel açıklamayöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada verilerin toplanması için “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” adlı türkünün 

notaları batı müziğinde kullanılan seslere göre, keman yayının bölümlerini doğru 

kullanabilmek için yay hareketleri ve türkünün hız terimi belirtilerekyazılmıştır. Türkünün 

notaları, Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf keman eğitimi müfredat programındaki “Keman 

Çalmada Konumlar ve I.- III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı” üniteleri 

içeriğinde yer alan I. konumda kalarak çalma, III. konumda kalarak çalma ve I.- III. konumlar 

arası geçişli çalma şekline göre yazılıp hazırlanarakveriler elde edilmeye çalışılmıştır. 
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2. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum türküsünün TRT arşivindeki 

notaya alınma şekli ve Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf keman eğitimi müfredat programındaki 

“Keman Çalmada Konumlar ve I.- III. Konumlar Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı” 

ünitelerine göre türkünün ezgisel yapısını bozmadan kemana uyarlanarak notaya alınmış 

şekline yer verilmiştir.Ayrıca konum içerikli nota yazımı, makamsal özellik, ritmik yapı, ses 

genişliği ve yay tekniği hakkında bulgulara yer verilmiştir. 

2.1. TRT Arşivindeki Nota Yazım Şekli 
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2.2. Kemanda Konum İçerikli Nota Yazım Şekli 

 

2.3. “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” TürküsündeKonum İçerikli Nota Yazımına Göre 

Ulaşılan Bulgular 

 İlk sekiz ölçü, kemanın birinci oktavındaki sesleriyleI. konumda kalınacak şekilde 

yazılmıştır. 

 8. ölçünün son sekizliğindeki notaya 1. parmak numarası yazılarak,  III. konuma geçiş 

sağlanmıştır. 

 9. 10. 11. ve 12. ölçüler, kemanın ikinci oktavındaki sesleriyle III. konumda kalınacak 

şekilde yazılmıştır. 12. Ölçünün sonundaki dörtlük notaya 0  (boş tel)parmak numarası 

yazılarak I. konuma dönüş sağlanmıştır. 

 9.ve 16. ölçüler arası kemanın ikinci oktavındaki sesleriyle I. ve III. konumlar arası 

geçişli şekilde yazılmıştır.  

 16. ölçünün son sekizliğindeki notaya 1. parmak numarası yazılarak,  III. konuma geçiş 

sağlanmıştır.17. ve 20. Ölçüler arasındaki notalar kemanın üçüncü oktavındaki notalarla 

III. konumda kalınacak şekilde yazılmıştır.  

2.4. “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” TürküsündeMakamsal, Ritimsel ve Ses Aralığı 

Yapısına GöreUlaşılan Bulgular 

Makamsal yapı: Türk Halk müziğine göre Uşşak makamında olan türkünün notaları, komalı 

sesler kullanılmadan batı müziğinde kullanılan ses özelliklerine göre yazılmıştır. 

Ritimselyapı: 4/4’ lik ölçü değerinde yazılmıştır. 

Ses aralığı: 7 ses genişliğinden oluşmaktadır. Konum içerikli nota yazımına göre ise 2 buçuk 

oktav ses genişliğinde yazılmıştır. 
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Yay tekniği: Detaşe, legato ve staccato tekniklerinde yazılmıştır. 

3. Sonuçlar 

 Güzel Sanatlar Liseleri 11. Sınıf Keman Dersi Öğretim Programındaki “Keman Çalmada 

Konumlar” ünitesine göre notaları yazılan Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum adlı Adıyaman 

yöresi türküsünün, ünite kazanımlarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 Güzel Sanatlar Liseleri 11. Sınıf Keman Dersi Öğretim Programındaki “I.- III. Konumlar 

Arası Geçişli Uygulama Dağarcığı” ünitesine göre notaları yazılan Kaleden Kaleye Şahin 

Uçurdum adlı Adıyaman yöresi türküsünün, ünite kazanımlarına uygun olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.   

 Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum adlı Adıyaman yöresi türküsünün, makamsal yapı ve ses 

aralığı bakımından konumda kalarak çalmaya uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Bilinen bir ezgiyle konumda kalarak çalmanın ve konumlar arası geçişli çalmanın daha 

kolay öğrenilebilmesini sağlamak için notaları yazılan Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum 

adlı Adıyaman yöresi türküsünün, Güzel Sanatlar Liseleri 11. Sınıf Keman Dersi Öğretim 

Programında yer alabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

4. Öneriler 

 Keman eğitiminde konumda kalarak ve konumlar arası geçişli çalmanın başlangıç 

aşamasında, bilinen yöresel ezgilerden makamsal yapısı ve ses aralıkları uygun olanlar 

belirlenerek eğitim dağarcığına kazandırılmalıdır.  

 Güzel Sanatlar Liseleri Keman Dersi Öğretim Programında her yöreye ait eserlere daha 

fazla yer verilmelidir.  

 Keman eğitiminde konumda çalma konusu dışında faklı yay tekniklerinin öğretiminde de 

yöresel ezgilerden daha fazla faydalanılmalıdır. 
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ÖZET 

Beethoven’in yaratıcığı yüzyıllardır araştırmacılar tarafından incelenmiş fakat araştırmalarımız sonucunda 

görülmüştür ki şan yaratıcılığı onun senfonik ve enstrümantal yaratıcığı kadar derinden dikkate alınmamış ve 

detaylı incelenmemiştir. Bestecinin şarkı yaratıcılığı ile ilgili çalışmalar fazla değildir, yapılan araştırmalar genel 

bakış karakterine sahiptir ve romantik Lied biçiminin ortaya çıkması açısından eşsizliğini ortaya koymazlar. Bu 

çalışmanın amacı; bestecinin şan yaratıcılığındaki şarkıların oluşum evrelerini, dokunduğu konuları, karakterleri, 

duygu yelpazesini, biçimlerini ve şan-piyano ilişkilerini incelemektir.  

Bu çalışmada, kaynak tarama yöntemi kullanılarak amaçlar doğrultusunda bestecinin şan yaratıcılığı hakkında 

yapılan araştırmalar taranmaya çalışılmış ve bunun sonucunda Beethoven’in mirasındaki Lied türüne oldukça 

önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Büyük Beethoven'in vokal eseri, tanınma, popülerlik ve performans sayısı bakımından senfonilerinin ve 

enstrümantal eserlerinin bir dereceye kadar gerisindeymiş gibi görünse de hem bestecinin çalışmasında hem de 

dünya müzik kültürü tarihinde özel bir yere sahiptir. Bu nedenle bestecinin vokal eserlerinin şan repertuvarında 

kullanılıp ihmal edilmesine fırsat verilmemelidir.  

Anahtar kelimeler: Şan, Şarkı, Halk Şarkısı, Eşlik, Vokal Yaratıcılık. 

 

L. v. BEETHOVEN’S APPROACH TO THE ART OF VOCAL COMPOSITION 

ABSTRACT 

L.V. Beethoven's creativity has been studied by researchers for centuries, however it can be seen that the 

creativity of vocal compositions has not been studied in as much detail as his symphonic and instrumental 

creativity. There are not many studies regarding his vocal compositions; the research has a generic quality and 

does not reflect the uniqueness in the context of the emergence of the Romantic Lied form. The aim of this study 

is to examine the formation stages of the songs surrounding the composer's vocal creativity, themes, characters, 

spectrum of emotions, forms, and the relationship between the piano and the vocal line. In this study, the 

research on the vocal works was examined by way of literature review and it was concluded that Beethoven 

regarded the Lied form as of great importance. Although Beethoven’s vocal works seem to be falling behind his 

symphonies and other instrumental works in terms of recognition, popularity, and the amount of instances they 

have been performed, they hold a special place, both among the composer’s works and in the history of music. 

Therefore, Beethoven’s vocal works should not be neglected or disregarded in the context of vocal repertoires.  

Key Words: Singing, Song, Folk Song, Accompaniment, Vocal Creativity 

 

“Viyana klasikleri” üçlüsünde L.v.Beethoven'in çalışmaları dünya müzik tarihinin 

zirvelerinden biri olarak kabul edilir. L.v.Beethoven besteci ve icracı olarak W.A.Mozart ve 

J.Haydn'dan miras aldığı geleneği geliştirmiştir. Beethoven'in dâhiliğinin öne çıkması, klasik 

dönemin sonuna ve romantik dönemin başlangıcına denk gelir. Araştırmacılar tarafından 

Beethoven’in sanat mirası uzun zamandır derin ve kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 

Açıkçası özellikle halk tarafından neredeyse bilinmeyen ve uzmanlar tarafından yeterince 

incelenmeyen bazı oda müziği örnekleri (yaylı üçlüleri) ve şan sanatçılarının repertuarında 

nadiren yer alan vokal eserleri Beethoven’in diğer bestelerinin gölgesinde kalmıştır. 
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Vokal eserler, Beethoven’in yaratıcılık mirasında enstrümantal eserlere göre çok daha az yer 

kaplar (80’den fazla şarkı, 20 kanon, bir dizi arya ve ansambl). Beethoven'in vokal müziği 

enstrümantal müziğin etkisinde kalmıştır. Beethoven, sanatında genellikle kahramanlık 

konularını ve felsefi eğilimleri kullanırken vokal sanatta bu temalara pek uymamıştır. Buna 

rağmen, besteci neredeyse tüm yaratıcılık hayatında şarkı türüne dokunmuştur. Beethoven'in 

yaratıcılığında Alman şarkıları ilk olarak halk şarkıları seviyesinin üzerine çıkarak, çeşitli ve 

karmaşık fikirlerin, duyguların ifadecisi olmuştur. Sadece lirik imgeler değil, aynı zamanda 

sivil/insancıl motifler, hiciv, mizah da Beethoven'in vokal lirikasında yansıma bulur. 

(https://www.belcanto.ru/beethoven_vocal.html 04.08.2020). 

Beethoven'in vokal mirası şarkılardan, 70'in üzerinde koro eserinden ve kanonlardan oluşur. 

Metnin ikincil bir rol oynadığı beyit (kuple) şarkıları, ariyaları ve ode’leri (lirik şiir ve müzik 

türü) dikkat çekicidir. Beethoven yavaş yavaş yeni bir şarkı türünü geliştirmiş ve şiirsel 

metnin her bir mısrasını yeni müzikle desteklemiştir. 

Besteci, çeşitli uluslardan 188 şarkıya enstrümantal eşlik yazmış, halk şarkılarının piyano 

düzenlemelerini yapmış ve halk melodilerini birçok enstrümantal esere dahil etmiştir. 

Kişisel sıkıntıları ve sağlık problemleri giderek daha da artarken, daha bireysel bir müzik 

tarzında beste yapmaya başlamış ve hayatının sonuna doğru en yüce ve derin eserlerini 

yazmıştır.(https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/97815615926

30.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040026 04.08.2020). 

Beethoven'in tek operası “Fidelio”, kocasını ölümden kurtaran ve zorbalığa marus kalan bir 

kadının kahramanca hareketine adanmıştır. Biçimsel olarak, “Fidelio” Fransız Devrimi 

döneminde ortaya çıkan “kurtuluş operası” türüne bağlı kalır ve aynı zamanda operaya 

senfonizasyon yolunu açar. 

Büyük senfonist Beethoven, kariyeri boyunca zaman zaman vokal müziğe yönelmiş ve zirve 

çalışmasında – 9. Senfoni - müzik ve kelimeleri birleştirerek insan seslerinin canlı tınılarını 

orkestra dokusuna tanıtmıştır. Böylece bir senfonide insan sesini koro ile kullanmış olur. 

Bestecinin şarkı yaratıcılığını inceleyen çalışmalar fazla değildir, yapılan araştırmalar genel 

bakış karakterine sahiptir ve romantik Lied biçiminin ortaya çıkması açısından eşsizliğini 

ortaya koymazlar. Bunların arasında H.Boettcher'in “Beethoven als Lieder Komponist” (Bir 

Şarkı Bestecisi Olarak Beethoven), “Beethoven-Jahrbuch” (1925, Beethoven Yıllık) 

dergisinde olan makaleleri ve diğerleri yer almaktadır. 

Beethoven'in zamanında iki büyük şarkı kategorisi vardır ve besteci her ikisine de katkıda 

bulunmuştur. “Lieder” (şarkılar), 18. yüzyıl tercihlerini sürdüren, stil olarak daha basit, daha 

kısa, genellikle strophic (kıtasal) şarkıları, “Gesänge” (ilahiler) ise strophic dışındaki 

formlarda daha uzun, daha zengin ve daha karmaşık şarkıları ifade eder.  

Besteci yaratıcılığında lied’lere daha çok yer vermiştir. Lied, şiir dizelerinin piyano eşliğinde 

şarkıya dönüşmesidir… İlk kez Rönesans ruhu ile ortaya çıkar… Lied, Almanların 

baladlardan esinlendiği sanat şarkısıdır. Balad ise, halk şiirlerinin belli bir ezgi ile 

okunmasıdır. Romantik çağda bir yanda çalgı müziği ile kendini daha iyi anlattığına inanan 

besteci, öte yandan insan sesindeki yakınlık ve içtenlik nitelikleriyle lied’i bu dönemin en 

gözde vokal biçimi yapmış, böylece şiir ve şarkının birleşimindeki dokunaklı ortamı gündeme 

getirmiştir. Lied aynı zamanda çalgı müziğindeki lirik temaların esin kaynağıdır. Piyano için 

yazılan birçok biçim, kökünü lied’in şiirselliğinden almıştır. (İlyasoğlu, 2003: 85).  
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Beethoven’in yaratıcılığında lied formunda metnin, operada olanın aksine, bestecinin samimi 

bir dışavurum olabilme potansiyeli vardır. Son eserlerinde içe dönük gözlem yapma dürtüsü 

kendini gösterdiğinde, vokal metnin önemini son derece karakteristik bir şekilde öne 

çıkarmıştır.  

Alman yazar Ludwig Tieck’in romanında bir kahraman olan şan pedagogu Hortensio'nun 

sözleri ile: Bir nota doğru söylendiğinde güneş gibi doğmalı; berrak, görkemli ve giderek 

daha da parlak olmalı ve dinleyici kendini müziğin sonsuzluğuna kaptırmalıdır. Şarkıcı, tonu 

son vuruşa kadar tutamayabileceği izlenimini vermemelidir. 

(https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-beethoven/beethovens-

songs-and-vocal%20style 01.09.2020). 

Romantik şarkının doğumu hem 18. yüzyılın sanatsal ortamı hem de Viyana klasiklerinin 

mütevazı ev şarkılarının “halk ruhunda” olmalarıyla yüksek seviyeye çıkardıkları örnekler ile 

hazırlanmıştır. Eserlerdeki konular ahlaki, sosyal, politik, esprili, hicivli ve benzeri 

konulardır. Aynı zamanda, çalışmalarında duygu yoğunluğu görülmektedir. 

(https://www.dissercat.com/content/kamerno-vokalnaya-muzyka-venskikh-klassikov-k-

probleme-genezisa-i-evolyutsii-zhanra 01.09.2020). 

Beethoven’in librettist Friedrich Kind'e yazdığı bir mektupta söylediği gibi “İçimde sesler 

kıpırdadığında hep orkestrayı bütün olarak duyarım; Neredeyse her şeyi yapabilen 

enstrümantalistlerden ne bekleyeceğimi biliyorum, ancak vokal için beste yaparken her zaman 

kendime “bu söylenebilir mi?” diye sormak durumundayım.” Bu nedenle Beethoven’in ilk 

şarkılarından en kayda değer olanları, enstrümantal olarak tasarlanmış bir doku veya fikrin 

çıkış noktaları ve sesin ritmik olarak oluşturulmuş motiflerin akışı arasındaki dengesini 

korumaya çalışan, sınırlarının ötesinde şarkılardır. 

(https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-beethoven/beethovens-

songs-and-vocal%20style 01.09.2020). 

Çok sayıda büyük yapıda eserler bestelemekle birlikte vokal yaratıcılığı ne yazık ki fazla öne 

çıkmamıştır. Aslında 6 yaşından itibaren küçük şarkılar bestelediğini biliyoruz. Fakat 

kendisinin söylediği gibi mektuplarından çıkan “Ich schreibe ungern Lieder” (şarkı yazmayı 

sevmiyorum) ifadesi dikkat çekicidir. Buna rağmen bestelediği şarkıların duygu yelpazesi çok 

geniştir. Eserlerinde öfke, aşk, doğa, yoğun duygusallık, dini, ruhani konular, askeri şarkılar, 

ölüm, neşe, coşku, acı, komik, şakacı, hicivli, üzüntü, sevinç, heyecan, otantik, melankolik, 

umut gibi konulara yer verilmiştir. Kadın sevgisi, Tanrı sevgisi ve şiir sevgisi tematik olarak 

tekrar eder. Eserlerde besteci şiirin asıl metnine sadık kalmaya çalışmıştır. Doğa ve aşk temalı 

şarkılarına en güzel örneklerden Ор. 52 J.W.v.Goethe’nin sözlerine bestelenmiş Sekiz 

Şarkıdan biri olan “Maigesang” (Mayıs) şarkısında bir gencin içindeki coşku bahar coşkusuna 

benzetilir.  

Aşk ve ölüm temalarını kapsayan F.v.Matisson'un sözlerine, 1795 yılında bestelenen op. 46 

olan “Adelaide” şarkısında ise besteci, eserin kasvetli, mistik ruh halini şaşırtıcı bir müzikle 

ifade etmiş ve bunun için Largetto temposu kullanmıştır. Şarkı, bir konser aryasını andırır. 

“Adelaide” de, Beethoven'in diğer şarkılarından daha fazla, vokal müziğinin enstrümantale 

yakınlığı hissedilebilir. 

Askeri konularında, bazı vokal minyatürleri çevredeki ve ortamdaki önemli olayları yansıtır; 

G.K.Pfeffel’in metnine, 1790-1791 “Der Freie Mann” (Özgür Adam) koro şarkısı Fransa'daki 

devrimci olaylardan esinlendi ve J.F.Friedelberg’in metnine, 1796’da “Abschiedsgesang an 

Wiens Bürger” (Yürüyüş Şarkısı) ile aynı yazarın metnine 1797’de bestelenen “Kriegslied der 
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Österreicher” (Avusturya Savaş Şarkısı) düşman saldırısı sırasında halkın vatanseverliğini 

yansıtmıştır. 

Beethoven’in Fransa’da devrimci olayların bir yankısı ve Viyana’da vatansever bir yükseliş 

olarak ortaya çıkan sivil motifler üzerine vokal çalışmaları ile karşılaşılmaktadır. İtalyan 

metinleri üzerine yapılan çalışmaları arasında G.Carpani’nin metni üzerine bestelediği derin 

dramatik arietta “In Questa Tomba Oscura” (Bu Karanlık Mezarda) 1807’de öne çıkmaktadır. 

Müzikal gelişim yoluyla, etkileyici ve konuşur gibi ifade edilen melodi, eşliğin senfonik 

karakteri, F.Schubert’in “psikolojik” olan, özellikle “Der Doppelganger” (Çift) şarkısına ön 

hazırlık yapmaktadır. (https://www.belcanto.ru/beethoven_vocal.html 04.08.2020). 

Aşk şarkılarında ise, her dönemin lirik şarkıları gerçek aşka özlemi ifade eder. Son eserleri 

olan I.H.v.Wessenberg metnine “Das Geheimnis” (Sır) 1815, F.W.Haugwitz metnine 

“Resignation” (Kadere Teslimiyet) 1817, H.Goeble metnine “Abendlied Unter’m Gestirnten 

Himmel” (Yıldızların Altında Akşam Şarkısı) 1820, C.A.Tiedge metnine “An die Hoffnung” 

(Umuda Doğru) 1804, (2.baskı ise 1813) bestecinin derin düşüncelerini, felsefi arayışını 

ortaya koyar. Bu gözlemler ilgi çekicidir, bestecinin mirasındaki Lied türüne oldukça fazla 

önem verdiğini kanıtlar. Bestecinin şarkılarının bir kısmının opus numarası varken, bir 

kısmının da mevcut değildir. Bilindiği gibi, Avusturya-Alman Lied’i bestecinin her zaman 

şarkı ideali olmuştur. 

Şarkıların müziğinde yeni kuşak romantik bestecilere örnek olan zengin bir armonizasyon 

kullanılmıştır. Viyana klasikleri yeni armonilerle eseri zenginleştirir; aynı isimli majör ve 

minör tonlar, eksiltilmiş yedili akorlar, müzikte aniden armonik değişimler ve geniş şekilde 

modülasyon yaparak 19.y.y. romantik dönem müziğinin temellerini atmaktadırlar. 

(https://www.dissercat.com/content/kamerno-vokalnaya-muzyka-venskikh-klassikov-k-

probleme-genezisa-i-evolyutsii-zhanra 01.09.2020). 

Viyana klasikçilerinin küçük vokal müziği formunda eserler bestelemesi şarkıların duygusal 

yapısını önemli ölçüde genişleten, yeni temaların (ciddi, felsefi) ortaya çıkmasına itici bir güç 

olmuştur. (https://www.naturalsciences.ru/ru/article/view?id=13138 21.09.2020). Vokal 

müzikte önemli olan, eşlik partilerinin cesurca genişlemesi ile renkli ve parlak olmasıdır. 

Onların eserlerindeki enstrümantal kısımlar resimsel karaktere sahip olarak derin psikolojik 

ifadeler taşımaktadır. Vokal eserlerin en önemli yeniliklerinden birisi eşlik partisinin şan 

partisiyle eşit duruma gelmesi ve şan partisi ile düet yapmasıdır. Beethoven’in 1808-1810 

yıllar arasında bestelediği - “Lied aus der Ferne” (Uzaklardan Şarkı), “Der Jüngling in der 

Fremde” (Yabancı Ülkedeki Delikanlı), “Der Liebende” (Aşık) eserleri önemli 

örneklerdendir. 

Örneğin, Beethoven'in romantik bir şarkı ruhuyla 1813 yılında sözleri F.R.Hermann’a ait 

bestelediği “Der Bardengeist” (Ozanların Ruhu) 19.y.y. bu vokal türün en yaygın özelliği olan 

dramatik anlatı, canlı tanımlayıcılık unsurunu şan müziği alanına tanıttı. 

(https://www.naturalsciences.ru/ru/article/view?id=13138 21.09.2020). 

Klasikçilerin sanatsal düşüncesinin temel bir özelliği olan şarkı dizisi dikkat çekicidir. 

(Васина – Гроссман, 1966: 37). Bestecinin farklı yıllarda oluşturduğu ve bir opus altında 

çeşitli şairlerin sözlerine bestelenen op.52 Sekiz Şarkı, op.48 H.F.Gellert metinlerine Altı 

Şarkı, op.83 J.W.v.Goethe metinlerine Üç Şarkı ve 1809’da bestelenen C.F.Weiss 

metinleriyle Beş Şarkı bu türün örnekleri olarak gözlemlenir. 

(https://www.dissercat.com/content/kamerno-vokalnaya-muzykav venskikh-klassikov-k-

probleme-genezisa-i-evolyutsii-zhanra 01.09.2020). 
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Bunların arasından op.52 Sekiz Şarkı çocuk sesinin eğitiminde kullanılabilecek şarkılardır. 

“Das Blümchen Wunderhold” (Küçük Çiçek Wunderhold), “Feuerfarb” (Ateş Rengi), 

“Marmotte” (Sincap), J.W.v.Goethe’nin şiiri üzerine bestelenen “Plundersweiler Fair” 

(Plundersweiler Fuarı) tiyatro oyununun bir parçası olan bu şarkı Beethoven'in en popüler 

eserlerindendir. (https://www.belcanto.ru/beethoven_vocal.html). Bu şarkı Bonn dönemine 

aittir. Beethoven, Bonn’da birçok şarkı yazmıştır. Bunlar ya modern şairlerin sözlerine (G.A. 

Bürger, F.Schiller) sevgi ve yas içerikli 18. yüzyılın hassas Almanca şarkıları veya şarkı 

söyleme türüne yakın beyit (kuple) formlu komik, mizahi melodilerdir. Tüm bu basit, iddiasız 

motiflerde, bir Alman halk şarkısının yankısı duyulabilir. (Альшванг, 1977: 79-80). 

J.W.v.Goethe'nin sözlerine bestelenen 1810’da op.75, altı şarkı altında yayınlanan “Aus 

Goethes Faust” (Pire Şarkısı) ve “Neue Liebe, Neues Leben” (Yeni Aşk, Yeni Yaşam) adlı 

şarkıları aslında besteci tarafından op. 18 Dörtlüler ve Birinci Senfoni ile eşzamanlı olarak 

yazılmıştır, dolayısıyla Beethoven’in parlak ruh halini ve o yaşındaki mizahını yansıtırlar.  

1816’da Beethoven H.W.F.Ueltzen’in metnine ilk şarkı dizisi op.98 “Аn die ferne Geliebte” 

yi (Uzaktaki Sevgiliye) yaratmıştır. Burada ilk kez Beethoven tarafından kullanılan 

minyatürlerin dizi şeklinde oluşturulması biçimi, daha sonra romantik bestecilerin eserlerinde 

yaygın olarak kullanılmıştır.  

Rus araştırmacı V. Vasina-Grossman’ın (Васина – Гроссман) monografisinde belirtildiği 

gibi, romantik vokal dizi temelinde olan özellikler (bir temaya dayalı şarkı döngüsü) ilk kez 

Beethoven tarafından denenmiştir. Araştırmacıya göre; 19.yüzyılda daha sonra en önemli 

müzik biçimlerinden olan şarkı biçimine Beethoven yeni bir bakış açısı sunmuştur. 

Beethoven’in döngüsünde, iki tür lirik imge art arda sentezlenir. Tipik Alman şarkısı ve 

doğadaki yansımalar. 

(https://repo.num.kharkiv.ua/bitstream/123456789/303/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0

%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf 24.09.2020). 

Eşsiz vokal dizisi altı harika şarkı, tam anlamıyla Beethoven'in oda müziği mirasındaki en 

büyük mücevheri temsil eder. İlk kez, şarkılar bir başlık altında toplanmakla kalmamış ve bir 

parça oluşturmuştur: bir şarkı diğerine geçer ve bu geçişler için Beethoven muhteşem 

modülasyonlar kullanır. 

Beethoven bu diziyi, yaratıcılık sürecinin yavaşladığı ve kaleminden uzun süre yeni eserlerin 

çıkmadığı bir zamanda yaratmıştır. Bu yapıtta rüya, şikâyet, melankoli ve özlem bir araya 

gelmiştir. Halen müzikologlar tarafından tartışılan “uzakta olan sevgilinin” kim olduğu 

araştırılmaktadır. Bu dizide her beyitin (kuplenin) kendine özgü müziği vardır. Almanca bu 

prensip “durchkomponieren” olarak adlandırılır. 

Geç dönem eserleriyle ilgili gözlemlere göre, Beethoven beklenen estetik kavramlara karşı 

çıkmaktan keyif almış gibi görünürdü. “Geç tarzın sessiz habercisi” op.98 “An die Ferne 

Geliebte“ Beethoven’in bilindik halk şarkılarının dilini değiştirmesinin ilk başarılı örneği 

olarak kabul edilmektedir. Beyitlerden oluşan sade şarkılar, sürekli gelişen tonal ve tematik 

ilişkilerle bağlanarak, Beethoven’in sınırsızlığı kapsamak adına kullandığı en güçlü müzikal 

detaylardandır. “Auf dem Hügel sitz‘ich spähend” (Tepede Oturarak Bakıyorum) metninin ilk 

cümlesi şairin kendisi ile sevgilisi arasında hissettiği mesafe duygusunu yakalar ve bir bütün 

olarak döngünün kapsayacağı müzikal mesafenin bir ölçüsünü oluşturur. Beethoven’in tüm 

şarkılarına bakıldığında, yaratıcılığının geç dönemindeki örneklerde görülen vokal 

ayrıntılarının ince işçiliğine ulaşmasının zaman aldığı gorülmektedir. 
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(https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-beethoven/beethovens-

songs-and-vocal%20style 01.09.2020). 

Besteci şan eserlerinde C.A.Tiedge, F.V.Matthisson, C.F.Gellert, M. Claudius, J.W.v.Goethe, 

L.C.H.Hölty, J.W.L.Gleim, G.K.Pfeffel, J.Friedelberg, K.F.Herrosee, C.L.Reissig, 

J.G.Herder, J.-J.Rousseau, H.Goeble vs. şairlerin şiirlerini kullanmıştır. Kirillina’ya 

(Кириллина, 2007:171) göre besteci ifade etmek istediği konuları bazen az tanınan şairlerin 

şiirlerinde yakalamış, bu nedenle birçok eserinde bu şiirleri de kullanmıştır.  

Beethoven'in bu alandaki en seçkin başarıları, şair H.F.Gellert (1803) metinlerine dayanan, 

titizlik ve konsantre bir ruh hali ile ayırt edilen felsefi ve lirik şarkıları içerir. Beethoven 

ulusal sanat geleneklerine olan hayranlığı döneminde (1808-1810) şarkılarında 

J.W.v.Goethe'nin metinlerine daha çok ağırlık vermiştir. Bu şarkılarda 19.y.y. vokal oda 

müziği tarzının karakteristik özelliklerinden olan şiir ve müzikal konuşma arasındaki derin 

bağlantılar ile gelişmiş piyano eşliği kullanmıştır. 

(https://repo.num.kharkiv.ua/bitstream/123456789/303/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0

%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf 24.09.2020). 

Beethoven’in özel bir tür olarak yaklaştığı bütün şarkılarında, folklor ile yakın ilişkisi ve 

“şarkı söyler gibi” melodik düşünce tarzı hissedilmektedir. 

Şaşkınlıkla söylenebilir ki bazen besteciye gönderilen yabancı halk şarkılarına (İskoç, İrlanda, 

İtalyan, Rus…) Beethoven şiirlerinin konusunu bilmeden - bunun da İskoçyalı yayıncı 

J.Thomson’un çoğunlukla şiirlerin metinlerini göndermemesinden kaynaklandığı söylenebilir 

- (Кириллина, 2007:176) sanki biliyormuş gibi eşlikler yazıyordu. Parçanın içeriği ile eşliğin 

uyumu herkeste hayranlık uyandırıyordu. Bu ancak dahice bir özellik sayılabilirdi. 

(Альшванг, 1977: 456-57). 

Beethoven’in 1810-1823 yılları arasında İrlanda, İskoç, Welsh halk şarkılarının enstrümantal 

üçlü eşliğinde düzenlemeleri sanatsal ilgi çekmiştir. Besteci bu şarkıların melodisine 

dokunmadan, armonizasyonda tonal özelliklere sadık kalarak geleneksel halk ezgisinin 

temellerini derinlemesine gösterebilmiştir. 

Beethoven'in mirasının ana önemi, bestecinin keskin duyumunun ve çevredeki olayları 

derinlemesine anlaması tüm çalışmalarının doğasında hissedilmektedir. Bestecinin yaratıcı 

arayışı, eserlerinde “şarkı söyler gibi” ifadesi, sanatsal ifadenin netliği, müzikal gelişimin 

doğallığı, yapısal esneklik, metin ve müziğin özel bağlantıları, vokal ve piyano partilerinin 

bağı, oda ve halk müziğinin derin ve ince sentezi O’nun şarkılarının dünya müzik kültürünün 

evriminde daha da önemli olduğunu göstermiştir. 

Beethoven, kariyeri boyunca 80'den fazla sanat şarkısı bestelemiş ve onlarla birlikte büyük 

acılar çekmiştir. Beethoven'in şarkıları O’nun diğer büyük eserlerinin ve romantik dönem 

büyük bestecilerinin şarkılarının gölgesinde kalsa da, kendi başlarına hazinelerdir. Şarkıların 

çoğu, bestecinin büyük ve iyi bilinen bestelerinden bazen daha samimi bir etki sunar.  

Büyük Beethoven’in vokal eserleri tanınma, popülerlik ve performans sayısı bakımından 

senfonilerine ve sonatlarına göre bir dereceye kadar ilgi kaybettiği genel olarak kabul edilir. 

Ancak buna rağmen, O’nun şarkı mirası hem bestecinin çalışmasında hem de dünya müzik 

kültürü tarihinde özel bir yere sahiptir. 
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TÜRK HALKLARININ MÜZİK SANATINDA EZGİNİN DOĞUŞU 

(KAZAK FOLKLOR ÖRNEĞİ ÜZERİNE) 

 

Gülmira MUSAGULOVA 

Prof. Dr. Kurmangazı adına Kazakistan Milli Konservatuarı, gulmi_mus@mail.ru 

 

ÖZET 

Profesör G.Z.Musagulovanın hazırki makalesi, Kazak folklorunda ezeli formların oluşumuna adanmıştır. Temel 

amacı, şiirsel metnin müzikal düzenlemesinin çok sayıda formunun kaynağını incelemektir. Tarihsel-teorik, 

analitik ve karşılaştırmalı yöntemlerin uygulanması Terme, Geldirme, Tolgau, Joctau, Betaşar, Bata ve diğerleri 

gibi folklor türlerinin genetik kökenlerini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, tüm folklor türlerinde resitatif 

(konuşur gibi okuma)  performansın yaygınlığına ilişkin araştırma kanıtlanmıştır. Müzik sanatının gelişiminin ilk 

döneminde var olan sözlü aktarım, yaratıcı güçlerin bir uygulama alanıydı ve çeşitli şarkı şiirsel sanat 

biçimlerinin ve türlerinin ortaya çıkması için bir teşvik görevi gördü. Bunlar arasında, cenaze ve düğün 

döngülerinin ritüel ağıtları ve diğer büyüleyici büyü şarkıları, çeşitli ninni şarkıları örnek verebiliriz. 

Kazak, ulusal söz tür temellerinde resitatif izlenilir. Yakın ve Orta Doğu halklarının sanatsal pratiğine özgü 

olduğuna dikkat edilmelidir. Sözlü geleneğin profesyonellik koşullarında, bu form gelişmekteydi. Melodik 

alıntılar tuvali, her şeyden önce, halk şiir sanatının en performanslı sürecinde inşa edilmiş gibidir. Epikoloji ile 

ilgili birçok kaynak, bir dizi tarihsel koşul nedeniyle zenginleştirilmiş ve değiştirilmiş bu son derece sanatsal 

performans biçiminin antikliğine ve özgünlüğüne işaret etmektedir. 

Çeşitli konuşma ve okuma, ev öykü anlatımı ve çocuklar için folklor, ritüeller, sözlü yarışma metinleri ve daha 

birçoğu birincil okumalarına sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Kazak folkloru, resitatif, yaratıcılık, türler. 

 

GENESIS OF RECITATION IN THE MUSICAL ART OF TURKIC PEOPLES  

(ON THE EXAMPLE OF KAZAKH FOLKLORE) 

ABSTRACT 

Scientific article of the candidate of art history, professor Musagulova G.Zh. is devoted to genesis of recitative 

forms in Kazakh folklore. Its main purpose is to study the origin of numerous forms of musical embodiment of 

the poetic text. The application of historical-theoretical, analytical and comparative methods reveals the genetic 

roots of such folklore genres as Terme, Geldirme, Tolgau, Joctau, Betashar, Bata and others.  As a result, the 

thesis about the prevalence of recitative performance in all folklore genres is proved. Oral transmission, which 

existed in the early period of development of musical art, was a sphere of implementation of creative forces and 

served as a stimulus for the emergence of a variety of forms and types of song-poetic art. Among them, the ritual 

cries of funeral and wedding cycles and their other varieties, the songs of spellbinding magic, a variety of lullaby 

songs.  

The Kazakh epos traces the genre foundations of national recitation. Declaring the verse, the performers read it 

chanting. It should be noted that it is peculiar to the artistic practice of the peoples of the Near and Middle East. 

In the conditions of professionalism of the oral tradition, this form was the most genre-soil. The melodic canvas 

of recitations is as if built, first of all, in the most performing process of folk poetic art. Many sources on 

epicology point to the antiquity and originality of this highly artistic form of performance, which due to a 

number of historical conditions was enriched and modified. 

Various kinds of speech and recitation, household storytelling and folklore for children, rituals, texts of verbal 

competitions and many others had their primary recitation. 

Key Words: Kazakh folklore, recitative, creativity, genres. 
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«ГЕНЕЗИС РЕЧИТАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСКОГО ФОЛЬКЛОРА)» 

Известно, что поэзия и музыка всегда играли исключительно важную роль в жизни 

народа с оседло-кочевым укладом. Народно-поэтические полотна, существовавшие у 

казахов исключительно в песенной форме, представляли неразрывный синтез стиха и 

мелодии. Наиболее удобной, емкой и выразительной  музыкальной формой 

импровизаторского искусства явился именно речитатив, занявший значительное место 

в устно-поэтической и песенной культуре казахов. Тем самым, в вышеуказанной 

традиции функционировавшие все основные жанры творчества – эпос, сказки, легенды, 

предания, песни передали историю и мировоззрения нескольких поколений. Условия 

жизнедеятельности, этика, эстетика и художественные тенденции способствовали 

созданию своих форм воплощения, в частности, все произведения создавались на 

богатом опыте мастерского владения импровизацией и широким применением 

речитативно-напевного способа исполнения. Устная передача, существовавшая в 

ранний период развития музыкального искусства, являлась сферой претворения 

творческих сил и служила стимулом появления многообразного количества форм и 

видов песенно-поэтического искусства. Среди них обрядовые плачи похоронного и 

свадебного циклов – жоқтау айту, жылау, дауыс салу, естірту, көңіл айту, көрісу, 

қоштасу, танысу, сыңсу, аужар, беташар и другие их разновидности; напевы 

заклинательной магии – бəдік и күлəпсан; разновидности колыбельных песен – əлди-

əлди, бала уату, бала жұбату, бесік жыры. Разнообразные виды говорения и декламации 

– бата беру, алғыс-благословление, бытовое сказительство и фольклор для детей 

(развлекательные и познавательные игровые жанры, считалки, дразнилки и прибаутки в 

форме напевных стишков (тақпақ), ритуальные напевы бақсы, сарын, толғау, желдірме, 

терме, тексты акынских состязаний и многие другие  имели своей первоосновой 

речитацию. Как известно, национальные речитативные формы составляют богатейший 

пласт музыкально-поэтического фольклора и композиторского творчества. Вопросы 

речитативного пения у казахов впервые исследовались в трудах ученых – 

Ш.Уалиханова, А.Байтурсынова, М.Ауэзова, З.Ахметова, музыковедов – А.Затаевича, 

В.Виноградова, Л.Гончаровой, В.Дерновой, Б.Ерзаковича, М.Ахметовой, 

С.Кузембаевой, И.Земцовского, А.Кунанбаевой, А.Омаровой и других. В казахской  

музыкальной традиции использование речитации было  правомерным и закономерным. 

Вопросы речевого интонирования в национальных художественных традициях – 

малоизученная область, которая привлекала пристальное внимание не только 

исследователей музыкального фольклора, но и этнографов, путешественников и 

ученых. Впервые о широком развитии речитативно-декламационного исполнения у 

казахов упоминается в дореволюционный период в записках С.Большого, А.Левшина, 

М.Готовицкого, С.Рыбакова и А.Эйхгорна. Позднее на речитативные формы 

исполнения обратили внимание ученый-энциклопедист Ш.Уалиханов, фольклористы и 

литературоведы А.Байтурсынов, М.Ауэзов, З.Ахметов, музыковеды  А.Затаевич, 

В.Виноградов, Б.Ерзакович, М.Ахметова, С.Кузембаева, А. Кунанбаева, Д.Амирова и 

многие другие. При выявлении наиболее древних образцов речитации особое внимание 

привлекают  труды выдающегося тюркского мыслителя, философа аль-Фараби, 

который является одним из основоположников науки о музыке на Востоке, автором 

важнейшего музыкально-теоретического труда – Трактата о музыке и поэзии (Аль 

Фараби, 1992). Он внес значительный вклад в становление классической науки на 
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востоке. «Второй учитель» после Аристотеля в своих исследованиях изучает феномен 

речитативного начала в художественном произведении как нечто совершенное и 

необходимое. Мелодия, ритм и речь в композиции целого объединяются им в 

своеобразную триаду, которая рассматривается с нескольких позиций: «...С точки 

зрения ритмики мелодии, метрики речи и сочетания звуков мелодии с фонемами 

риторического или поэтического текста. Заключительная стадия сложения 

композиционной основы – объединение всех трех компонентов в «ритмизованных 

мелодиях, соединенных с размеренными речами» (Даукеева, 2002: 95-96). В своих 

учениях о взаимодействии звуков мелодии с речью философ выделяет два вида 

вокализации текста: 

1.  распевание или «мелодии свободных (незанятых) звуков». 

2.  речитацию или «мелодии наполненных (занятых) звуков». 

Перечисленные разновидности имеют свои специфические особенности. Первый тип 

развит в мелодическом отношении и наиболее сильнее отображает  эмоциональные 

переливы и внутренний мир действующего лица, в ущерб содержанию речи.  Второй 

тип отличается меньшей напевностью, в нем превалирует декламационность, отчетливо 

прослеживается содержание и смысл высказываний, при этом отсутствуют кантилена, 

изящество и украшения.  Автор трактата предлагает чередовать представленные типы 

высказываний. Абу Наср аль-Фараби в «Большой книге о музыке» рассматривает 

широкий спектр жанров средневековой арабской словесности, связанные с 

интонированием или пропеванием текста: поэтические, риторические речи, поношение, 

осмеяние, плачи, эпические сказания, песенные жанры, а также чтение молитв 

(речитация Корана). Следует заметить, что частью музыкального искусства народа на 

протяжении нескольких столетий является духовная музыка. Ислам имел 

непосредственное воздействие не только на культуру в целом, но и на формирование и 

развитие духовно-эстетического начала. Известно, что чтение священной книги 

мусульман «Корана» – в основе есть мелодическое распевание молитв, это своего рода 

образцы «Коранической речитации» с речитативным уклоном в области 

интонирования. В самом Коране, как известно, нет прямого запрета музыки, она 

присутствует в мусульманском культе, помогая верующим постичь содержание 

священной книги – Корана, который читался нараспев. Напевы речитаций сур (частей 

Корана) устно передавались от поколения к поколению в стенах религиозных учебных 

заведений. Основные положения архаичного пласта в музыкальной культуре 

раскрывает в своей работе немецкий ученый К.Штумпф  (Штумпф, 1927). Наблюдения 

автора сконцентрированы на исторических процессах зарождения и развития музыки. 

Опираясь на гипотезы многих западно-европейских ученых, он  впервые указывает на 

музыкальную речь в виде “напевного говорка” (“Sprachgesang” – в переводе на 

немецкий язык). Он предполагает, что подобного рода прототипы в дальнейшем 

привели к возникновению речитативных форм. Исследователь изучает первичные 

формы раннефольклорного интонирования, инструментарий, особенности ладового и 

ритмического строения. Тезис о принадлежности обрядового и семейно-бытового 

фольклора к категории «ранних форм» оспаривает музыковед С.Кузембаева 

(Кузембаева, 2006: 54-59). Рассматривая архаичный пласт традиционной песенной 

культуры, который на сегодняшний день остается наименее изученной областью, автор 

указывает на то, что именно речитация принадлежит к наиболее древнему ряду 

казахских раннефольклорных явлений. Если в европейском музыкальном искусстве 

речитатив связывают с рождением оперного искусства, то в казахском – возникновение 
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речитативно-напевного начала относят к периоду рождения эпоса, ибо 

основополагающее значение в данной традиции аккумулировано в синтезе слова и 

музыки. Казахский эпос, как богатейший пласт духовной культуры нации, тонко 

отразил все перипетии жизни и быта, чаяния и думы народа. Выдающийся писатель 

современности М.О.Ауэзов так высказывался по этому поводу: «Эпос – бессмертный и 

мудрый рассказчик о прошлом доносит до нас дыхание веков, и человек оживает перед 

нами со всеми своими мыслями и чувствами, со своей неистребимой мечтой о счастье и 

великой борьбе за него» (Ауэзов, 1961). Именно в эпическом наследии прослеживаются 

жанровые основы национальной речитации. Декламируя стих, исполнители читали его 

нараспев. Следует заметить, что отмеченное свойственно художественной практике 

народов Ближнего и Среднего Востока. В условиях профессионализма устной традиции 

подобная форма была наиболее жанрово-почвенной. Напевная канва речитаций как бы 

выстраивается, прежде всего, в самом исполнительском процессе народно-

поэтического творчества. Многие источники по эпосоведению указывают на древность 

и самобытность данной высокохудожественной формы исполнения, которая в силу 

ряда исторических условий обогащалась и подвергалась модификации. Как известно, 

традиция пения, сопровождаемая игрой на самых разнообразных народных 

инструментах, функционировала в культуре различных национальностей – казахской, 

киргизской, каракалпакской, узбекской, туркменской, таджикской, башкирской, 

якутской, бурятской и других, причем особо значительным в любой из перечисленных 

традиций является превалирование песенного начала над поэтическим текстом. 

Эпические полотна, основополагающими закономерностями в которых оказались 

декламационность, импровизационность, гибкое сочетание словесных и мелодических 

построений, имели многообразное распространение и преломление в самых 

разнообразных жанрах устно-поэтического творчества. На протяжении веков многие 

фольклорные жанры народного творчества, в частности казахский жыр, обогащались и 

получали дальнейшее развитие. Так, до наших дней дошел героический эпос – жыры  о 

богатырях: “Алпамыс”, “Қобыланды”, “Көроғлы”, “Ер Сайын”, “Ер Тарғын”; лиро-

эпические жыры – “Қозы Көрпеш – Баян Сұлу”, “Қыз Жібек”, ”Айман – Шолпан”; 

сказки, предания, легенды, исторические, семейно-бытовые, обрядовые, трудовые, 

лирические песни и другие традиционные жанры. Подобно казахской национальной 

музыкальной культуре в художественном наследии многих народов Средней Азии 

преобладают одноименные эпические полотна, являясь неотъемлемой частью 

фольклора, составляя богатый, живительный источник духовной жизни нации. 

Характеризуя жыр как изустно импровизационный стих академик М.Ауэзов в 

героической поэме “Қобыланды” подчеркивал: «Повествование ведется в манере 

былинного сказа, поэтому не знает устойчивой формы и строгого строфического 

членения. Песня рассчитана на напевно-декламационное исполнение под 

аккомпонемент домбры, речитатив» (Ауэзов, 1935). Рассматривая музыкально-речевые 

особенности тюркоязычных народов,   следует отметить тот факт, что подобная форма 

исполнения встречается в киргизской, башкирской, туркменской, а также в 

традиционной культуре других национальностей. Например, в башкирском фольклоре 

существуют эпические полотна героического содержания, повествующие о ратных 

подвигах воинов, песни-легенды, романтические дастаны, исторические произведения, 

органично сочетающие в себе стихотворную речь с прозой. Неотъемлемой частью 

сюжета всех перечисленных эпических полотен являются музыкально-песенные 

диалоги, декламационная манера исполнения, речитативный строй, повторность 

ладовой и ритмической структуры. Как указывает видный исследователь народного 
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творчества этой традиции Риф Сулейманов «речитации основных действующих лиц  

являются как бы их лейтмотивами: они вводят в мир мыслей и чувств героев, 

способствуют восприятию внутреннего смысла событий и драматизации сюжета, 

выполняя важную композиционную функцию в общей драматургии произведения» 

(Сулейманов,1995). Автор, рассматривая мелодические речитации (лейтмотивы), 

отмечает первостепенную роль и значимость этих форм в сюжетной драматургии, 

особенно в раскрытии эмоционального содержания, художественного образа 

персонажей. По его мнению, они способствуют также «...ритмическому 

интонированию и запоминанию поэтических текстов, состоящих из строф» 

(Башкирское народное музыкальное искусство, 2001). В туркменском поэтическом 

творчестве музыка берет свое начало в декламации стихов, связанной с распеванием 

поэтического текста. Региональные особенности и месторасположение выработали 

своеобразную привычку громко говорить при камерном звучании дутара. Бахши 

(певцы) аккомпанировали себе вначале легким прикосновением к инструменту, 

постепенно воодушевляясь входили в экстаз, громко и сильно били по дутару истошно 

выкрикивая слова. Их пение представляет самостоятельную форму высказываний в 

виде выразительной  декламации, способной воспроизвести тексты дестанов, крупных 

и малых стихотворных произведений. Подобно казахской устно-поэтической традиции 

бахши соединяют в себе способности и певца и аккомпаниатора. По словам 

исследователя туркменской музыки Вамбери: « ... проза обычно рассказывается 

нараспев, декламируется. А стихотворные вставки поются под аккомпонемент дутара» 

(Успенский, Беляев, 2003). Выдающийся мыслитель, этнограф, основоположник 

казахской фольклористической  науки, ученый-энциклопедист Ш.Уалиханов отмечал в 

своих трудах изустную передачу древних жыров и преданий, существовавших на 

протяжении многих столетий и передававшихся из поколения в поколение, благодаря 

удивительным импровизаторским способностям и феноменальной памяти носителей 

этой традиции (акынов, жыршы, өлеңші) и непосредственно «...любви самого народа до 

песен, джиров, преданий и сказок о подвигах своих предков, сохраненных до сих пор и 

все их списки, собранные из разных отдельных частей обширной части степей...» 

(Валиханов, 1961). По словам академика З.Ахметова, произношение стихов в 

речитативной форме – значимый элемент в манере исполнения произведений народной  

поэзии. Его надо иметь в виду, чтобы правильно представлять себе то впечатление, 

которое стихи производят на слушателей при исполнении певцами. В поэтических 

полотнах стихотворные произведения «обычно не читали  и строго говоря не 

декламировали, а произносили речитативом» (Ахметов, 1964: 245-246). Подобная 

форма была наиболее приемлемой и удобной при исполнении эпических поэм, 

сказаний, философских размышлений. В этой манере исполнялись различные по 

характеру и объему произведения. Наряду с общими чертами в этих жанрах 

присутствуют отличительные, свойственные только каждому из них особенности. К 

примеру, назидательные стихотворные терме всегда выделялись своим нравственно-

поучительным содержанием. Без какой-либо строго выверенной логической 

последовательности в них присутствуют различного рода высказывания, изречения из 

повседневной жизненной практики. Повторение слов, объединение одной рифмой 

нескольких строк, непосредственно содержащих определенный смысл, характеризуют 

данный жанр. По мнению ученого-фольклориста Б.Акмукановой, в данном жанре легко 

обнаружить деление на части, которые могут самостоятельно употребляться в речи. 

Это никоим образом не отражается на содержании остальных, так как они могут 

бытовать сами по себе. «Такая смысловая самостоятельность отдельных строк терме 
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дает возможность дополнить их новыми. В таком случае требуется, чтобы новые 

подошли по рифме и содержали наставления, подобные предыдущим» (Акмуканова, 

1968:153-156). Музыковед М.Ахметова указывает: «Как казахская музыкально-

речитативная песенная форма, терме чаще всего начинается широким возгласом, 

восклицанием, имеющим характер вступления. Основным его содержанием является, 

как уже было сказано, короткая музыкальная фраза ясного и четкого ритмического 

сложения, многократно повторяющаяся в связи с изложением словесного текста. Эта 

форма в процессе многократного повторения подвергается вариационным изменениям. 

В целом, представленный жанр в переводе означает сборный, избранный (термелеп 

жинау). Он имеет речитативную манеру исполнения, которая дает возможность 

подбирать тексты стихотворений, соответствующие напеву. Терме представляет собой 

особую разновидность поэтического произведения, повествование в которой ведется 

речитативом в традиционной семи-восьмисложной строфической форме. Выдающийся 

исследователь фольклора А.Затаевич так описывает особенности этого жанра: «Терме – 

один из видов казахского стиха. Из него складываются очень длинные поэмы, 

сказываемые с повторением одного и того же короткого музыкального мотива в 

быстром темпе и заканчивающегося заключительным расширением в побочной 

тональности»  (Затаевич, 1963:63).  Известный музыковед Б.Ерзакович, исследуя 

казахский песенно-поэтический фольклор, особо отмечал речитативные формы 

исполнения, среди которых особо выделял терме и характерную для данного жанра 

ритмическую стабильность и четкость, с преобладанием коротких мелодических 

оборотов небольшого диапазона. «...Терме обычно начинаются со вступительного 

возгласа, рассчитанного на привлечение внимания слушателей; за ним следует 

многократно повторяемая мелодия (фраза, предложение) и заключение, своими новыми 

интонациями подчеркивающее завершение выступления акына» (Ерзакович, 1966:.303). 

Следует указать на локальные особенности вышеупомянутого жанра, который более 

типичен для традиции музыкальной культуры западно-казахстанского региона. 

Подобно терме, напевно-речитативную природу исполнения, семи-восьми и 

одиннадцатисложную строфическую форму имеет и желдірме, исполняющийся в более 

быстром темпе. «Жельдирме» – беглый, напевно-декламационный ритм («желдирме» – 

рысистый бег), который противопоставляется «жыру», ведущему повествование как бы 

медленным шагом», – писал выдающийся знаток фольклора М.Ауэзов (Ауэзов, 1935). 

В мелодиях желдірме Б.Ерзакович всегда выделял стержень тематического развития 

(опевание какой-либо ступени лада как в терме), постоянную повторность звуков, а 

также «...поступенное и группеттообразное движение при более широком диапазоне 

всей канвы» (Ерзакович, 1966:.303). Следует сказать о том, что желдірме имеют 

речитативно-декламационную манеру исполнения, музыкально-стилевые и локальные 

особенности, а также приподнятый, несколько возбужденный эмоциональный тонус, с 

преобладанием скороговорки, нередко скандирования. В представленном музыкальном 

образце, помимо перечисленных черт, встречаются элементы дорийского лада (при 

основной тональности fis-moll). Кроме терме и желдірме речитативно-напевную форму 

имеют такие жанры как сарын, сарындап айту (одиннадцатисложники), в которых, как 

наиболее древнем виде музыкально-поэтического фольклора, закономерно преобладает 

речитативно-декламационный тип изложения. Толғау – рассуждения, размышления, 

различные по характеру (семи-восьмисложник), бата, а также многообразные виды 

свадебно-обрядовых и ритуально-обрядовых песен – среди них наиболее 

распространенные – беташар и жоқтау.Жанры ритуально-обрядового фольклора, как 

и семейно-бытовые песни, выделяются яркой самобытностью, выразительностью и 
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высоким художественным совершенством. Как известно, они исполнялись по разному 

поводу и основывались на многократно повторяющейся мелодической формуле, 

источником которой всегда являлась речитативная манера пения. Похоронные, 

свадебные и другие – интонационно схожи, а иногда распевались на один и тот же 

мотив. Все эти песни и речитации относятся к лиро-эпическим  полотнам, в которых 

нередко весомое значение приобретал обряд как элемент драматического действа. 

Одним из наиболее распространенных форм фольклорного наследия народа является – 

бата. Содержательные, художественно-выразительные «бата-сөздер» часто  

произносятся благородными, почетными, заслуженными людьми с особой манерой 

речевого интонирования (торжественно, размеренно, с достоинством), с четким и 

внятным произношением поэтического или произвольно-импровизационного текста. В 

оперных сочинениях, анализируемых в данном исследовании, представлена широкая 

возможность проследить претворение различных видов «бата», имеющих речитативно-

декламационный характер. Перечисляя все эти формы устно-поэтического фольклора 

можно с уверенностью констатировать их речитативную природу, так как в казахской 

поэзии и музыке небольшие по объему произведения наряду с большими эпическими 

полотнами исполнялись нараспев. Выразительная сила речитативно-напевного 

исполнения стихотворного произведения, в большей степени, определяется его 

эмоциональной окрашенностью. Большое впечатление на слушателей производит 

мастерство певца, сила и красота его голоса, выразительность и богатство мимики, 

артистизм. В казахском народном песенно-поэтическом творчестве (аналогичная 

традиция бытует в культуре многих народов) исполнителю закономерно отведено 

самое важное, центральное место. Таким образом, богатым жанровым истоком 

национальных речитативных форм несомненно является музыкально-поэтический 

фольклор. Речитативно-декламационную форму имеют жанры народно-

профессионального и композиторского творчества. Этот богатейший пласт 

национального искусства, передаваемый из поколения в поколение, послужил основой 

и прочным фундаментом для их развития в современном музыкальном творчестве 

Казахстана. Благодаря богатому духовному наследию и высокоразвитой народно-

песенной культуре казахов, применение в фольклоре речитатива явилось национально-

почвенной тенденцией. Речитативные формы начало из глубоких недр фольклора, что 

позволяет судить об их генезисе.  
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ÖZET 

Azerbaycan bestecilik okulunun parlayan yüzü olan Cahangir Cahangirov bestelediği rengarenk ve çok yönümlü 

imge-duygusal içerikli eserlerinde esrarengiz müzik dilini, ulusal geleneklere sadık makam-tonlama özelliklerini 

kullanarak  müzik kültürümüzün önemli sayfalarında yer alıyor. Cahangir Cahangirov’un yaratıcılığında Vatan 

imgesi farklı çeşitlerde terennüm olunuyor. Bu imge miniatür biçimlerden müzikli sahne türlerine kadar onun her 

eserinde büyük sevgi ve sadakat hissleri ile tasvir ediliyor. Bu tür eserlerinden biri de bestecinin “Azad” 

operasıdır. Operada yer alan müzik parçaları eserin imge ve içeriğini müzik dilinin zengin ifade araçları ile 

parlak şekilde tecessüm ettiriyor. Bu parçalardan bir tanesi de 3. Perdeden “Çahargah” parçasıdır. Bu parçanın 

müziği bütünlükle Çahargah muğamının tonları üzerinde kurulmuştur. Dört sesli karışık koro için tasarlanmış 

müzik parçasına orkestra eşlik ediyor. Röprizli, üç kısımdan oluşan müzik parçası orkestrayla dörtlük notalı 

girişle başlıyor. Ondan sonra koronun tenor ve bas seslerinde Çahargah muğamının Berdaştına özgü bir motif 

veriliyor. Koronun seslendirdiği parçada orkestranın partisi eşlik etmek için değil, daha çok koroyla düet 

prensibiyle kurulmuştur. Sanki besteci muğama özgü enstrümantal eşlik etme prensibini uygulamaya çalışmıştır. 

Müzik parçasında orta kısım Çahargah muğamının Beste-Nigar türünün tonlamaları üzerine kurulmuştur. Besteci 

üç kısımlı biçimin orta kısmına özgü, tezatlı imgeyi muğamın lirik ve hazin özellikli türü ile bağlamıştır. 

Böylelikle, besteci bu parçada halk imgesini, mücadele ruhunu, aynı zamanda yaşadığı ıztırap ve azaplardan 

dolayı hüzünlü ruh halini muğamın müzik içeriği ile vahdet ve karşılaştırma prensibine dayanarak tecessüm 

ettiriyor. Çahargah muğamının genel özelliğine özgü olan bu mücadele operanın bu parçasının esas konusuna 

yansıtılmıştır. Bununla birlikte orta kısımda gözlemlenen lirik ve üzgün imge, muğamın Beste-Nigar türüne özgü 

olan müzik içeriğini, ayrıca imge-duygusal özelliği ile karşılaştırılıyor. İlaveten bu parçanın müzik dilinde 

muğama özgü reçitasyon anlatım kendini gösteriyor. İlginçtir ki besteci bu kadar ifade tarzını hem vokal hem de 

orkestra partisine uyguluyor. 

Anahtar Kelimeler: Çahargah, muğam, mod, Beste-Nigar, koro, parti, Cahangir Cahangirov. 

 

MODE- INTONATION CHARACTERISTICS OF “CHAHARGAH” CHORUS FROM 

JAHANGİR JAHANGİROV’S “AZAD” OPERA 

ABSTRACT 

One of the prominent figures of Azerbaijani composing school known for his splendid musical language, mode-

intonation characteristics which hold to national traditions and author of multi-aspect character-emotional pieces, 

Jahangir Jahangirov’s works play an important role in our musical culture. Image of motherland is expressed in 

different ways in Jahangirov’s work. This image is portrayed with great love and commitment feelings in all of 

his pieces ranging from miniature forms to musical stage genres. One of such pieces is his “Azad” opera. 

Musical fragments in the opera show the character and the content of the piece with rich means of musical 

expressions. One of such fragments is Chahargah chorus from the third act. The music of the chorus has been 

completely based on the Chahargah Mugham intonations. Written for 4 voiced mixed chorus the musical 

fragment is accompanied by the orchestra. Reprised and written in ternary form the piece starts with a four-bar 

introduction in the orchestra’s performance. Afterwards, at the Tenor and Bas voices motives belonging to 

Chahargah mugham’s Bardast mode is heard. One has to note that, in this piece, the orchestra’s role is based on 

the principle of a duet with the chorus, rather than accompaniment. Seemingly, the composer wanted to 

implement the instrumental accompaniment principle that pertains to mugham. In this musical piece, the middle 

part is based on Chahargah mugham’s Beste-Nigar mode. Composer connected the contrasting character of the 

middle section of the ternary form to the plaintive mode of the mugham. Thus, in this chorus piece composer 

depicts the character of the nation, its fighting spirit, as well as its gloomy mood due to the agony that it endured 

through the musical content of the mugham. Bellicosity which adheres to the general characteristics of the 

Chahargah mugham was reflected in the main themes of the chorus. Besides, the lyrical and grieving character 
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that can be seen in the middle section of the chorus is contrasted with musical content and character-emotion 

temper of the mugham’s Beste Nigar mode. Additionally, one can see the recitative- declamatory means of 

expression of the piece which belongs to mugham. Interestingly, composer adapts such manner of expression 

both in vocal and in orchestra parts.  

Key Words: Chahargah, mugham, mode, Beste-Nigar, chorus, partition, Jahangir Jahangirov. 

 

Giriş 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin parlaq siması, əsrarəngiz musiqi dili, milli ənənələrə sadiq 

məqam-intonasiya xüsusiyyətləri, rəngarəng və çoxcəhətli obraz-emosional məzmunlu 

əsərlərin müəllifi Cahangir Cahangirovun yaradıcılığı musiqi mədəniyyətimizin önəmli 

səhifəsini təşkil edir. Musiqinin müxtəlif janrlarına müraciət edən bəstəkar hər zaman öz 

parlaq istedadını nümayiş etdirmiş, bir-birindən maraqlı və zəngin obrazlar aləmi yaratmışdır. 

C.Cahangirovun müxtəlif illərdə yazdığı “Arazın o tayında” vokal-simfonik poeması, “Azad” 

və “Xanəndənin taleyi” operaları, “Füzuli”, “Nəsimi”, “Aşıq Alı” kantataları, “Sabir”, 

“Oratoriya-59” oratoriyaları, “Təntənəli yürüş”, “Bayram”, “Dostluq nəğməsi”, “Naxçıvan”, 

“Misir eskizləri” süitası dram tamaşalarına, kino-filmlərə musiqisi, çoxsaylı mahnı və 

romansları, xor üçün müxtəlif səpgili əsərləri Azərbaycan musiqi incəsənətinin dəyərli 

səhifələrini təşkil edir. Bəstəkarın yaradıcılığı həm onun sağlığında, həm də müasir dövrdə 

musiqişünaslıq elminin aktuallıq kəsb edən maraqlı mövzularından biri kimi diqqət 

mərkəzindədir. Cahangir Cahangirovla bağlı dəyərli elmi monoqrafiya və məqalələr işıq üzü 

görmüşdür. Bu əsərlərdə bəstəkarın yaradıcılığı müxtəlif aspektlərdən araşdırılmışdır. 

C.Cahangirovun yaradıcılıq üslubuna xas olan milli özünəməxsusluq, muğam təfəkkürünün 

parlaq təzahürü onun əsərlərinin əsas qayəsi kimi özünü göstərir və tədqiqat obyekti kimi 

maraq kəsb edir. Bu cəhət bəstəkarın opera və kantatalarında, xor musiqisində daha çox 

büruzə çıxır. Bu baxımdan tədqiqata cəlb etdiyimiz mövzu C.Cahangirovun “Azad” 

operasında yer alan “Çahargah” xorunun təhlilinə həsr olunmuşdur.     

Milli musiqi tariximizdə Üzeyir Hacıbəyli ənənələrinin parlaq davamçısı hesab edilən 

C.Cahangirov muğam sənətinin zənginliyindən ustalıqla yararlanmış, yaratdığı hər bir əsərdə 

muğamın məqam, ritm-intonasiya, forma, məzmun, dramaturji prinsiplərindən peşəkarlıqla 

bərhələnmişdir. Ümumiyyətlə, bəstəkarın musiqi təfəkkürünə xas olan milli üslub cəhətləri 

muğama özünəməxsus yanaşma tərzinin bariz nümunəsini özündə əks etdirir. Belə ki, 

bəstəkar öz əsərlərində muğamdan bəhrələnərkən, sitat və ya xarakterik ritm-intonasiya 

cəhətləri ilə yanaşı, onun obraz-emosional məzmununa müraciət edir. Burada əsas məqsəd 

muğam musiqisinin obrazyaradıcı mahiyyətini üzə çıxarmaqla yanaşı, həm də xalqın mədəni 

təfəkkürünə, onun bədii-emosional dünyasına doğma və yaxın olan musiqi yaratmağa yönəlir.    

Cahangir Cahangirovun bir bəstəkar kimi ən böyük üstünlüklərindən biri həm də əruza, qəzəl 

janrına, ümumiyyətlə poeziyaya dərindən bələd olması idi. Məhz bunun bariz nümunəsi 

olaraq bəstəkarın Məhəmməd Füzulinin qəzəlləri (“Söz haqqında”, “Şəbi Hicran”, “”Məni 

candan usandırdı”) əsasında bəstələdiyi “Füzuli” kantatasını göstərə bilərik. Bu əsər qısa 

zamanda geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən sevilərək bir sıra ifaçıların repertuarında yer 

almağa başladı. Buna başlıca səbəblərdən biri bəstəkarın əruzu doğru hiss edərək qəzəlin əsas 

xüsusiyyətlərini böyük ustalıqla musiqiyə köçürməsi və dahi Füzuli qələmindən çıxmış 

misraların C.Cahangirov musiqisi ilə təbii şəkildə uzlaşması idi.  

Ümumiyyətlə mətn və musiqinin son dərəcə bir-birini tamamlaması C.Cahangirovun vokal 

yaradıcılığının əsas qayəsi hesab oluna bilər.  
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C.Cahangirovun yaradıcılığında çox təsadüf olunan mövzulardan biri də Vətən mövzusudur. 

Vətən obrazı müxtəlif səpkidə tərənnüm olunur. Bu obraz miniatür formalardan tutmuş 

musiqili səhnə janrlarına qədər onun hər bir əsərində böyük məhəbbət və sədaqət hisləri ilə 

təsvir edilir. Belə əsərlərdən biri də bəstəkarın “Azad” operasıdır. Operanın əsas ideyası 

Cənubi Azərbaycanda baş verən azadlıq hərəkatını əks etdirir. Əsər Mirzə İbrahimovun 

“Gələcək gün” romanı və “Azad qız” povestinin motivləri əsasında bəstələnmişdir.  

Operada yer alan musiqi nömrələri əsərin obraz və məzmununu musiqi dilinin zəngin ifadə 

vasitələri ilə parlaq şəkildə təcəssüm etdirir. Belə nömrələrdən biri də III pərdədən 

“Çahargah” xorudur. Xorun musiqisi bütünlüklə Çahargah muğamının intonasiyaları üzərində 

qurulmuşdur. “Demək olar ki, muğama əsaslanan, xalqın ümumiləşdirilmiş qəhrəmanlıq 

obrazını epik-monumental planda təsvir edən, operadan ayrılaraq müstəqil şəkildə də geniş ifa 

olunan xor musiqi ictimaiyyəti tərəfindən “Çahargah” xoru kimi tanınır. Bu xor təkcə 

Cahangir Cahangirovun ustalığını deyil, eyni zamanda onun milli təfəkkürə malik olduğunu, 

xalq musiqisi ruhuna təbii olaraq daxilolma bacarığını nümayiş etdirir”. (Quliyeva, 2014: 15)  

Dörd səsli qarışıq xor üçün nəzərdə tutulmuş musiqi nömrəsi orkestr tərəfindən müşayiət 

edilir. Reprizli üç hissəli formada yazılmış musiqi nömrəsi orkestrin ifasında dörd xanəlik 

girişlə başlanır. Onun ardınca xorun Tenor və Bas səslərində Çahargah muğamının Bərdaştına 

xas olan motiv verilir. Qeyd edək ki, “do” mayəli Çahargah məqamında mayənin alt 

mediantasından (II pərdə) yuxarı doğru (IV pərdə) tersiya sıçrayışı muğamın kadans motivləri 

üçün də xarakterikdir. Tenor və Bas səsləri ənənəvi olaraq oktava unisonunda yerləşir. 

Melodik xətt motivin oktava aşağı istiqamətdə sekvensiyalı inkişafı ilə mayə səsinə doğru 

hərəkəti ilə səciyyəvidir ki, bu da Bərdaşt şöbəsinin quruluşu ilə həmahənglik təşkil edir. 11 

xanəlik bu cümlə əsas mövzuya reçitativ-deklomasiyalı giriş kimi çıxış edir və sanki özündə 

muğamın Bərdaşt şöbəsinə xas olan mövqeyi ifadə edir.  

 

Qeyd etmək lazımdır ki, xor nömrəsində orkestrin partiyası müşayiət xarakterli deyil, daha 

çox xorla duet prinsipi üzrə qurulmuşdur. Sanki bəstəkar muğama xas olan instrumental 

müşayiət prinsipini tətbiq etməyə çalışır. Xorun ifasında səslənən ilk motivlərin orkestrdə 

cavab xarakterli frazalarla (6-cı,7-ci xanələr) tamamlanması, eləcə də melodik xəttin 

inkişafında sanki növbələşmə nümayiş etdirməsi (8-ci, 12 və 13-cü xanələr) buna misal ola 

bilər. Xorun partiyasında sekvensiyaların keçidi zamanı isə, orkestrdə ostinato xarakterli 

akkordlu fakturaya malik müşayiət partiyası yer alır. Burada ladın müəyyən istinad pərdələri 

(“mi bekar”-Bəstə-Nigar, “do”-Mayə) vurğulanır. Giriş xarakteri daşıyan bu parçada xor öz 

ifasını “Hey!” nidası üzərində qurur. 
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On ikinci xanədə xorun partiyasını təşkil edən leytmotiv xarakterli ibarələr Çahargah 

muğamının “Balu-kəbutər” guşəsinə xas motivlər əsasında qurulmuşdur. 

 

İki xanə sonra bu motiv ostinato mövqeyi daşıyaraq Tenor və Bas səslərində davam etdirilir. 

Bu zaman Soprano və Alt səsləri (14-cü xanədən) də ifaya qoşulur. Onların partiyasında 

poetik mətn iştirak etmir, unison partiyalar isə “A” hecası ilə təqdim edilir. Soprano və Alt 

səslərinin ifasında verilən melodik inkişaf yenidən muğama xarakterik olan sekvensiya 

prinsipi ilə qurulur və mayə səsinə doğru hərəkət edir.  

On ikinci xanədən etibarən orkestrin partiyası müşayiət mövqeyinə keçir. Lakin bəzi 

xanələrdə xorun mövzusu ilə həmahənglik yaradan kiçik replika tərzli intonasiyalara da rast 

gəlinir. Məsələn, 17,18-ci xanələrdə məqamın səs sırası əsasında aşağı istiqamətli kiçik 

passajlar, 21-ci xanədə kadans motivini göstərmək olar. Beləliklə, ikinci cümlə 13 xanədən 

ibarət həcmi əhatə edir. Təhlil etdiyimiz ilk iki cümlədə xorun fakturasında əsas etibarilə 

unisonluq üstünlük təşkil edir. Belə ki, Tenor və Bas səslərinin partiyası, eləcə də Soprano və 

Alt səslərində unisonluq nümayiş olunur. Növbəti cümlədə bu faktura dəyişir və xor 

partiyaları polifonik inkişafa məruz qalır.  

Soprano və Alt səslərində yer alan melodik xətlər müstəqil istiqaməti ilə yanaşı, reçitativ-

deklomasiyalı xarakteri ilə səciyyəvidir. Tenor və Bas partiyasında isə ikinci cümlədə verilən 

ostinatolu motiv davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu motivin poetik əsasını təşkil edən “Dağlar 

qoynu duman olar” ifadəsi də olduğu kimi saxlanılmışdır. Yuxarı səslərdə isə musiqi eyniylə 

“A” hecası ilə ifa olunur. Bu səslərin partiyası həm də deyişmə təşkil edən sual-cavab 

motivləri ilə təşkil edilərək, sonda polifonik fakturalı kadans əmələ gətirir. Bu cümlədə 

orkestrin partiyası da ostinato prinsipini dəstəkləyir və müşayiət xətti mayə səsinin ardıcıl 

şəkildə təkrarlanması üzərində qurulur.  

Musiqi nömrəsində orta bölmə Çahargah muğamının Bəstə-Nigar şöbəsinin intonasiyaları 

üzərində qurulur. Bəstəkar üç hissəli formanın orta bölməsinə xas olan təzadlı obrazı 

muğamın lirik və həzin xarakterli şöbəsi ilə əlaqələndirmişdir. Bu bölmə 37-ci xanədən 

başlanır və öz daxilində iki hissəyə ayrılır. İlk hissə reçitativ-deklomasiyalı, təmkinli və 

amiranə xarakteri ifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, burada ilk dörd xanə sanki yeni şöbəyə 

keçid, hazırlıq mövqeyi daşıyır. Burada şöbəyə xas olan istinad pilləsi “mi bekar” eşidilir və 

bölmənin əsas məzmunu  bu səslə başlanır. 

“Mi bekar” səsindən alterasiyalı “lya bekar” səsinə kvarta sıçrayışı şöbəyə xas olan 

leytintonasiya kimi xorun bütün partiyalarında unison verilmişdir. Bununla da bəstəkar yeni 

şöbəyə keçidi sanki vurğulamağa çalışır. Yeni ibarədə kvinta diapazonunda melodiya 

mayənin üst kvintasında başlanaraq aşağı istiqamətdə hərəkət edir. Xor unison ifasını davam 

etdirir və bu ibarə yeddi xanəni əhatə edir. Orta bölmənin ikinci mövzusu öz xarakteri 

etibarilə daha çox təsnifləri xatırladır. Xorun çıxışdan öncə verilən orkestr girişində qeyd 
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edilən ad libium  termini sanki yeni mövzudan öncə tarın ifasında səslənən instrumental girişi 

ehtiva etmişdir. Lento tempi ilə işarələnən parçada xorun yalnız Soprano və Alt səsləri iştirak 

edir. Soprano səsləri burada solist kimi çıxış edir. Alt səsində isə onu müşayiət edən partiya 

yer alır. İlk xanələrdə passivlik nümayiş etdirən bu partiyada bölmənin sonuna yaxın divizilər 

müşahidə edilir.  

İkinci hissə 12+8 xanədən ibarət iki cümləli periodu təşkil edir. Hər iki cümlə mayə səsində 

tamamlanır və burada yer alan ibarələr təkrar edilir. Bu parçada Soprano partiyası solist 

mövqeyində çıxış edir. Onun ifasında lirik təsniflərə xas melodiya səslənir. Alt partiyası isə 

səsaltı müşayiət xəttini həyata keçirir.  

 

Burada daha çox məqamın mayə və kadans zamanı çıxış edən pərdələri eşidilir. İkinci 

periodda birinci cümlədə səs qatlarının artması həm Alt səslərində divizilər hesabına, həm də 

orkestr partiyasında akkordlu birləşmələrin tətbiqi ilə əldə edilir. İkinci cümlədə divizi ləğv 

edilir, lakin orkestrin partiyasında akkordlu faktura davam edir.  

Maestoso ilə başlanan on dörd xanəlik epizodda xor və orkestrin mövqeyi bərabərləşərək 

sanki duet şəklini alır. Belə ki, orkestrdə verilən motiv xor tərəfindən təkrar edilir. Növbəti 

motiv yenidən orkestrdə səslənir və xor tərəfindən davam etdirilərək mayə səsində 

tamamlanır. Bu cümlə bütün nömrənin kulminasiyası kimi özünü göstərir. Belə ki, məhz bu 

parçada dinamik yüksəliş son həddinə çatdırılır. Musiqinin mübariz ruhu burada bir qədər də 

gücləndirilir və sanki hökmlü xarakter alır. Daha sonra bu səs üzərində ostinato müşayiətində 

orkestrdə beş xanəlik reprizaya hazırlıq mövqeyi daşıyan cümlə verilir. Onun xarakteri 

əvvəlki cümlədən fərqlənir. Burada melodik material triollar vasitəsilə inkişaf etdirilərək bir 

qədər yumşaq əhval-ruhiyyə yaradır. Lakin bu uzun sürmür. Yenidən vüqarlı intonasiyalar 

qayıdır və xorla orkestr unison partiya ifa edir. Reprizada ff nüansı bir daha vurğulanaraq 

xalqın mübarizəsində qələbə notları kimi çıxış edir.              

Repriza qısaldılmış şəkildə təqdim edilir. Burada birinci bölmənin yalnız ilk cümləsi verilir. 

Sadəcə burada birinci bölmədən fərqli olaraq xor tam tərkiblə çıxış edir və bütün partiyalar 

unison ifa olunur. Sonuncu xanədə isə kadans mayə pərdəsi üzərində tamamlandığı üçün f-

moll tonallığının D akkordunda baş tutur.   

Beləliklə, bəstəkar Xor nömrəsində xalqın obrazını, mübarizə ruhunu, eləcə də yaşadığı 

iztirab və əzablardan dolayı hüznlü əhval-ruhiyyəsini muğamın musiqi məzmunu ilə vəhdət 

və qarşılaşdırma prinsipinə əsaslanaraq təcəssüm etdirir. Çahargah muğamının ümumi 
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xarakteristikasına xas olan mübarizlik xorun əsas mövzularına yansıdılmışdır. 

“C.Cahangirovun musiqi dilinin əhəmiyyətli cəhətlərindən biri milli xarakterli melodiyalar və 

çoxsəsli düzüm yaratmaqdır. Bu, bütövlükdə xalq havalarını əks etdirmək və ya onlar üçün 

səciyyəvi olan fraqmentləri təsvir etmək əsasında deyil, bəstəkarlıq quruluşunun ifadə 

prinsipləri və Azərbaycan xalq musiqi üsullarını yaradıcı surətdə sərbəst tətbiq etməyə 

əsaslanır”. (Quliyeva, 2014: 11) 

Bununla yanaşı, orta bölmədə müşahidə edilən lirik və kədərli obraz muğamın Bəstə-Nigar 

şöbəsinə xas olan musiqi məzmunu, eləcə də obraz-emosional xarakteri ilə qarşılaşdırılır. 

Bundan başqa nömrənin musiqi dilində muğama xas olan reçitativ-deklomasiyalı ifadə tərzi 

özünü göstərir. Maraqlıdır ki, bəstəkar bu ifadə tərzini həm vokal, həm də orkestr partiyasına 

tətbiq edir. Nəticədə, burada həm də muğam üçlüyünün vokal-instrumental ifasına xas olan 

imitasiyalılıq özünü göstərmiş olur. “Cahangir Cahangirovun operasının musiqidiqi, hər 

şeydən əvvəl, özünün sadəliyi və zəngin melodikliyi ilə cəlbedicidir”. (Quliyeva, 2014: 28) 

Xor nömrəsinin əsas leytmövzusu isə muğamın Mayə və Bərdaşt, eləcə də Bəstə Nigar, 

Manəndi-Müxalif və Mənsuriyyə şöbələrinə xas olan intonasiyalara əsaslanır. Bundan başqa 

bəstəkar orkestr partiyasında Balu-kəbutər guşəsinin musiqi məzmunundan da 

bəhrələnmişdir.   
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ROMANTİZM DÖNEMİNDE ETÜD TÜRÜNÜN GELİŞİM YÖNLERİ 
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Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, 

gulnar.mirzayeva.bma@gmail.com 

 

ÖZET 

Etüt türünün gelişiminde yeni bir aşama XIX yüzyılın ilk yarısında başlar. Bu aşama sadece müzik türünün değil 

tüm müziğin gelişimini etkilemişti. Bunun nedeni, Avrupa'daki sosyal ve politik değişimler, burjuva devriminin 

bir sonucu olarak yaşamın her alanındaki yeniliklerdi. Halkın devrimci ruhu, hareketi sanat ve edebiyatta yeni 

konuların, demokratik ruhun kahramanları ortaya çıkması sonuçlanmışdı. Tüm bu süreçlerin hem bestecinin 

yaratıcılığını hem de sahne sanatlarını kapsayan piyano müziği üzerinde derin bir etkisi oldu. Özellikle piyano 

enstrümanının popülaritesi, konser salonlarına erişimi, enstrümanın kamusal yaşamın bir parçası olma kabiliyeti 

de enstrümantal endüstrinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Avrupa'da piyano fabrikaları kurulmaya başladı. 

Piyanonun sanatsal ve teknik yetenekleri, çeşitli tını özellikleri ve yüksek dinamik zenginliği, piyanoya olan 

ilginin artması ve bestecilerin çalışmalarında piyano müziğinin yaygın kullanımı ile sonuçlanmıştır. 

Etüd türünde yapıtlar besteleyen romantik dönem bestecileri R. Schuman, F. Chopin, F.List, bu türün konçerto-

virtüöz türü haline gelmesinde özel bir rol oynamıştır. Bu dönemde türün virtüöz-konser türünün geliştirilmesi, 

çeşitli bestecilerin çalışmalarında yeni niteliklerin kazanılmasına da katkıda bulunmuştur. Bu süre zarfında, etüd 

isınma ve teknik geliştirme yapıtı konumundan dolgun içerikli, gelişmiş tekniği ile virtüöz piyanistlerin 

profesyonelliklerini göstermek için seçilen konser yapıtı pozisyonuna gelmiş oldu. Romantik dönem bestecileri, 

tüm sanatsal ve teknik ifade biçimlerini, çalışmanın duygusal içeriğini yansıtan bir ifade aracına dönüştürdüler, 

böylece bir fikrin minyatür içinde somutlaşmış halini elde ettiler. Romantik bestecilerin yaratıcılığında etqd 

türünde programlılık ortaya çıkmış, özellikle yeni nesil besteciler tarafından geliştirilerek  (F. Liste) görünmeye 

başlamıştır. Müzik tarihinin sonraki aşamalarında, etüd türü romantik besteciler kadar ilgi görmediğini 

belirtmeliyiz.  Bununla birlikte, XX yüzyıl modern müzik stillerinin etkisi etüd türünde de Rus bestecilerin (A. 

Rubinstein, A. Skryabin, S. Rachmaninov, A. Lyapunov) çalışmalarında meydana gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: etüt, tür, romantizm, R. Schuman, F. Chopin, F. List. 

 

ROMANTICISM IN THE DEVELOPMENT OF THE AREAS OF STUDY 

ABSTRACT 

A new stage in the development of the etude genre begins in the first half of the XIX century. This stage 

influenced the development not only of the musical genre, but also of the whole music. The reason for this was 

social change in Europe, innovation in all spheres of life as a result of the bourgeois revolution. The 

revolutionary spirit of the people, the popular movement led to the emergence of new themes in art and 

literature, heroes of the democratic spirit. All these processes had a profound impact on piano music, covering 

both the composer's work and the performing arts. In particular, the popularity of the piano instrument, its access 

to concert halls and the ability of the instrument to become part of public life also contributed to the development 

of the instrumental industry. Piano factories began to appear in Europe. The artistic and technical possibilities of 

the piano, its various timbre characteristics and its high dynamic saturation resulted in the piano tending to play 

an important role in this instrument as well as in the widespread use of piano music in the composer's work. 

The composers - romanticists who turn to the genre etude by R. Schumann, F. Chopin and F. Liszt - played a 

special role in the development of this genre as a concert virtuoso. The development of the virtuoso and concert 

genre during this period also facilitated the acquisition of new qualities in the works of various composers. This 

period saw a shift in the development of the technical range of sketches, transforming into a concert repertoire 

chosen by virtuoso pianists to demonstrate their professionalism. Romantic composers turned all artistic and 

technical methods of expression into a means of musical expression that reflected the emotional content of the 

work, and thus reached the completion of thought in miniature. Further in the genre compositions in the work of 

romantic composers appeared software (List), specially designed by composers of the next generation. It should 

be noted that at later stages of music history not so much attention was paid to addressing the genre of sketches 
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as in the period of romanticism. However, the emergence of new trends in this genre and the influence of 

contemporary musical styles of the 20th century occurred in the works of Russian composers (A. Rubinstein, A. 

Scriabin, S. Rachmaninoff and A. Lyapunov). 

Key Words: etude, genre, melodrama, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt. 

 

GİRİŞ 

Etüd janrının inkişafında yeni mərhələ XIX əsrin I yarısında başlanır. Bu mərhələ sadəcə etüd 

janrının deyil, bütün musiqi incəsənətinin inkişafına təsir göstərmişdir. Bunun səbəbi isə 

Avropada başlanan ictimai-sosial dəyişikliklər, burjua inqilabları nəticəsində həyatın bütün 

sahələrində baş verən yeniliklərlə bağlı idi. İnsanlarda inqilabi ruh, xalq hərəkatı incəsənətdə 

və ədəbiyyatda da yeni mövzuların, demokratik ruhlu qəhrəmanların yaranması ilə 

nəticələnmiş oldu. Dövrün səciyyəvi cəhətlərindən biri və əsası isə musiqinin iki fərqli 

auditoriyaya sahib olması ilə bağlı idi. Kapitalizm, cəmiyyətin müxtəlif sosial təbəqələrində 

incəsənətə qarşı münasibətin birmənalı olmaması ilə onun inkişaf istiqamətlərini də 

şərtləndirmiş oldu. Belə ki, aristokrat təbəqədə musiqi sənətinə olan maraq daha çox əyləncə 

xarakteri daşıyır və yeniliklər üçün məqsəd dərin mənalı, yüksək bədii ideallara xidmət edən 

əsərlərin yaranması üçün deyil, boş vaxtlarını keçirmək, öz zövqlərini əyləndirmək üçün 

önəm daşıyırdı. Bu maraq musiqi incəsənətində sırf tamaşaçı zövqünü oxşamaq, həmin 

auditoriyanın tələbələrinə cavab verən dayaz və məzmunsuz, lakin parlaq virtuozluq 

sərgiləyən salon ifaçılığının yaranması ilə nəticələndi.  

Lakin bununla yanaşı olaraq yaradıcılığında demokratik ideallara xidmət edən və yüksək 

bədii əhəmiyyətli musiqi sənətinin yaranmasına və inkişafına təkan verən musiqiçi nəsli də 

yetişməkdə davam edirdi. “XIX əsrin I yarısında humanist ideallara, yüksək və zəngin musiqi 

sənətinin yaranması üçün mübarizə aparan aparıcı musiqiçi-demokratlar nəsli seçilməyə 

başladı. Onlar öz vətəninin milli musiqisinin inkişafı üçün çalışır, onun taleyi üçün narahat 

olurdular. Onlardan bir çoxu böyük musiqi ictimai xadim kimi yetişdilər və bu musiqiçilər 

cəmiyyət tərəfindən anlaşılmazlıqlara qarşılansalar da, bir çox hallarda böyük maddi və 

mənəvi problemlərlə üzləşsələr də, son günlərinədək bu ideallar uğruna mübarizə aparmağa 

davam edirdilər”. (Alekseyev,1988: 112)  

Bütün bu proseslər fortepiano musiqisinə xüsusilə təsir göstərərək, həm bəstəkar 

yaradıcılığını, həm də ifaçılıq sənətini əhatə etmiş oldu. Xüsusilə fortepiano alətinin 

populyarlıq qazanması və konsert salonlarından evlərə yol tapması, bu alətdə ifaçılıq 

bacarığının isə ictimai həyatın bir parçasına  çevrilməsi həm də alətşünaslıq sənayesinin də 

inkişafına təkan vermiş oldu. Avropada fortepiano istehsal edən fabriklər yaranmağa başladı. 

Fortepianonun bədii və texniki imkanları, rəngarəng tembr xüsusiyyətləri, yüksək dinamik 

zənginliyi bu alətdə ifaçılığa meylin artması, eləcə də bəstəkar yaradıcılığında fortepiano 

musiqisinin daha geniş təşəkkül tapması,yeni janrlarla zənginləşməsi ilə nəticələnmiş oldu.  

Dövrün səciyyəvi cəhətlərindən biri də bəstəkar-improvizatorun bəstəkar-virtuozla 

əvəzlənməsi, eləcə də virtuoz ifaçılıq sənətinin təşəkkülü ilə bağlıdır. Virtuoz sənət faktoru bu 

dövrdə inkişaf edən hər iki istiqamətdə, həm salon konsert fəaliyyətində, həm də yüksək bədii 

məzmunlu, peşəkar ifaçılıq sənətində aparıcı mövqe daşımağa başladı. 

Kapitalizmin inkişafı konsert fəaliyyətinin çiçəklənməsinə şərait yaradırdı. Kübar təbəqə üçün 

təşkil edilən dəvətnaməli konsertlərlə yanaşı, geniş auditoriya kütləsi üçün nəzərdə tutulan 

ödənişli ictimai konsertlər də geniş intişar tapmağa başladı. Ekonomikanın inkişafı və ölkələr 
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arası mədəni-ictimai əlaqələrin genişlənməsi konsert fəaliyyətinin sərhədləri aşması, uzun 

müddətli qastrolların da başlanmasına təkan vermiş oldu.  

XIX əsrin I yarısında bəstəkar yaradıcılığında fortepiano musiqisi həm janr, həm də alətin 

bədii-texniki, tembr və s. imkanlarının istifadə edilməsi baxımından olduqca zənginləşirdi. 

Xüsusilə miniatür janrların tətbiqi, vokal-instrumental, simfonik, opera musiqisinin fortepiano 

üçün işləmələri öz təsirini həm bəstəkar yazı üslubuna, həm də ifaçılıq sənətinə göstərirdi. 

Bütün bu proseslərin fonunda etüd janrı da əsaslı dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Etüd janrının 

yeni cəhətlər əldə etməsi ilk növbədə virtuoz ifaçılıq sənətinin inkişafı ilə bağlı idi. Digər 

tərəfdən miniatür janrların yüksək bədii məzmun daşıması və konsert ifaçılığı səviyyəsində 

təqdim edilməsi etüd janrına da öz təsirini göstərmiş oldu.  

Romantizm cərəyanının parlaq nümayəndələrindən biri, alman bəstəkarı R.Şumanın 

yaradıcılığında etüd janrı yeni keyfiyyətlər əldə etmişdir. Onun “Simfonik etüdlər”i özündə 

etüd janrına, variasiya formasına və simfonik təfəkkürə xas olan keyfiyyətləri 

cəmləşdirmişdir. Bununla belə, Şumanın simfonik etüdləri öz qarşısına konsert etüd janrının 

tələblərini qoymasa da, onun ifası pianoçudan xüsusi texniki hazırlıq tələb edir. Burada 

mürəkkəb akkordlu faktura və ritmik quruluş, əsərin rəngarəng və zəngin obraz-emosional 

məzmununun çatdırılması üçün tətbiq edilən müxtəlif bədii və texniki ifadə vasitələrinin 

peşəkar səviyyədə ifası pianoçunun hər iki mənada hazırlıqlı olmasından asılıdır.   

Etüd janrının yeni mərhələyə qədəm qoyması Polşa bəstəkarı F.Şopenin yaradıcılığında baş 

vermişdir. Onun musiqisi olduqca geniş və rəngarəng obrazlar aləmini əhatə edir. Burada 

faciəvi, dramatik, romantik, lirik, qəhrəmani, fantastik, qəlbdən gələn, xəyalpərvər, parlaq, 

təntənəli, sadə və daha çox əhval-ruhiyyə, emosional vəziyyət tapmaq mümkündür. Sadalanan 

hər bir emosional vəziyyət, xüsusilə də lirika öz daxilində müxtəlif boyalara malikdir. Eləcə 

də burada qəhrəmani, dramatik və faciəvi obrazlar aləmi olduqca əhəmiyyətlidir. Maraqlısı isə 

odur ki, bəstəkar bu rənagrəng və müxtəlif masştablı obraz-emosional məzmunu həm 

miniatür, həm də iri həcmli formalarda təcəssüm etdirməyi ustalıqla bacarmışdır. Buna ən 

bariz nümunə kimi fortepiano üçün yazılmış etüdlər silsiləsini göstərmək olar. İfaçılıq 

texnikasının inkişafı üçün nəzərdə tutulan etüd janrı Şopenin yaradıcılığında dərin bədii 

məzmun, rəngarəng emosional-psixoloji obrazlar təcəssüm etdirən, eyni zamanda ifaçıdan 

yüksək peşəkarlıq, bədii-texniki ifa ustalığı tələb edən konsert pyesinə çevrilmişdir. “Bu 

əsərlər konsert repertuarına daxil olan və böyük populyarlıq əldə edən ilk etüdlər idi. Onlar öz 

dərin musiqi məzmunu ilə yanaşı, yüksək pianoçuluq ustalığı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir və Şopen virtuozluğunun əsas elementlərini özündə birləşdirir”. (Alekseyev, 1988, 206) 

Onun musiqisinə xas olan bütün xarakterik cəhətlər, obrazlar aləmi, eləcə də faktura, 

harmonik dil, zəngin melodizm etüdlərdə də özünü göstərmiş olur. İstedadlı pianoçu və 

pedaqoq kimi şöhrət tapan bəstəkar etüdlərdə ifaçılıq sənətinin müxtəlif problemlərini həll 

etməyə çalışmış, hər bir etüddə müəyyən texniki çalışmalar tətbiq etməklə ifaçı qarşısında öz 

texnikasını bədii məzmunla vəhdət təşkil edərək, düşünülmüş şəkildə inkişaf etdirmək tələbini 

qoymuşdur. 

Yaradıcılığının bütün mərhələlərində etüd janrına müraciət etmiş və bu janrın qiymətli 

nümunələrini yaratmış romantik bəstəkarlardan biri də F.Listdir. Bəstəkar bu janra xüsusi 

maraq göstərmiş, hətta onları “öz övladları” adlandırmışdır. 1839-cu ildə bəstəkarın 

“Fortepiano üçün 24 böyük etüd” adlı yeni məcmuəsində gənclik etüdlərindən on birinin yeni 

işləməsi yer almış və bir yeni etüd daxil olmuşdur. “Bu etüdlərdə nəinki yeni epizod və 

bölmələr əlavə edilmişdi, həm də əsərlərin xarakteri və obrazlar aləmi bütünlüklə 

dəyişdirilmişdi. Sadə və o qədər də yüksək bədii əhəmiyyət daşımayan bu əsərlər, virtuoz, 
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həyat dolu, yeni və zəngin faktura tapıntıları ilə xarakterik olan konsert əsərlərinə 

çevrilmişdilər”. (Milşteyn, 1961: 10) Tədqiqatçıların fikrincə bu etüdlərdə List öz yaradıcılıq 

təkamülündə ilk dəfə bu qədər geniş addımlarla irəli getmişdi. Bu əsərlərdə bəstəkar Çerni və 

Klementinin formalaşdırdığı kanonlardan çox uzaqlaşaraq, alətin bədii-texniki imkanlarının 

bütünlüklə əhatə edilməsinə nail olmuşdu. Virtuoz texnikasının əhatə edə biləcəyi maksimal 

imkanlardan istifadə edən bəstəkar bəzən bu fonda əsərin əsas ideyasının kölgədə qalmasına 

səbəb olan ifadə vasitələri çoxluğuna da yol verirdi. Bu da Listin həmin dövr pianoçu və 

bəstəkar kimi yaradıcılığında baş verən proseslərlə bağlı idi. İstedadlı pianoçu kimi konsert 

estradalarında böyük uğurlar qazanan bəstəkar, bəzən öz ifasında royalın bütün imkanlarını 

sərgiləməyə çalışaraq, publikanı təəccübləndirmək üçün yeni passaj və texniki imkanları 

nümayiş etdirən kadenisyaları əlavə etməkdən belə çəkinmirdi. “Tədricən Listin 

yaradıcılığında dəyişikliklər baş verdi. Coşğun başlanğıc intellektual üslubla əvəzlənməyə 

başladı. İfa tərzində hiss və məntiq arasında daha çox harmoniya duyuldu. Alətin arxasında 

hədsiz-hüdudsuz guruldamağa olan maraq tədricən zəifləyirdi. Lirik və oxunaqlı ifa tərzinə 

maraq artmağa başladı”. (Alekseyev, 1988: 221)  

İkinci redaksiyada yer alan etüdlərə texniki ifadə vasitələrinin aşırı istifadəsi səciyyəvi idi ki, 

bu əsərlərdə məzmunun kamilliyi, forma və detalların işlənməsi cəhətindən müəyyən 

natamamlıq duyulurdu. Bu da bəstəkarın bu əsərlərə yenidən qayıtmasının əsas səbəbi kimi 

çıxış edir. Lakin List bir daha etüd janrına illər sonra, 1851-ci ildə qayıdır. Musiqi 

incəsənətində “Transsendent etüdlər” və “Yüksək ifaçılıq məharətli etüdlər” kimi adlanan bu 

məcmuə, öz bitkinliyi və ifaçılıq sənətinin peşəkarlıq səviyyəsinin kulminasiyasını əks etdirən 

xususiyyətləri ilə pianoçuların repertuarında mühüm yer tutur. On iki etüddən onu 

proqramlıdır. Bundan əlavə Paqanini mövzularına altı etüd, beş konsert etüdü (proqramlı) və 

bir etüd (“Qəzəbli” adlanır, texniki kamilliyə çatmaq üçün) də bu dövrün yaradıcılıq 

məhsuludur. Əgər ikinci məcmuədə bəstəkar ifaçının gücünü və bacarığını maksimal dərəcədə 

istifadə etməyə çalışırdısa, üçüncü redaksiyada bu hal əksinə tətbiq edilmişdir. Beləki, bu 

etüdlərdə bəstəkar texniki ifadə vasitələrindən daha qənaətli şəkildə istifadə edir. Artıq bu 

üsul və ifadə vasitələri əsərin poetik obraz-ideya məzmununa xidmət etməyə başlayır.  

Qənaətli münasibət qrafik işarələrin tətbiqində də müşahidə edilir. Belə ki, ikinci redaksiyada 

List müxtəlif cür, bəzən özünün tərtib etdiyi qrafik işarələrdən çox istifadə edirdisə, burada o 

daha çox pianoçunun intuisiyasına güvən nümayiş etdirir. Sanki bəstəkar pianoçudan əsərin 

xarakterindən irəli gələrək bu nüansların müəyyənləşdirilməsində, tətbiqində yaradıcı 

müstəqillik vermiş olur.  

Bu hal təsadüfi baş vermirdi. Əvvəldə də qeyd etidyimiz fikirlərdə göstərildiyi kimi, List özü 

bir ifaçı kimi pianoçuluq sənətinə yeni münasibət nümayiş etdirirdi. Təbii olaraq bu proses 

onun bəstəkarlıq üslubuna da öz təsirini göstərirdi. Sonuncu məcmunənin adlanmasında əsas 

məqsəd də məhz buna xidmət edirdi. Burada bəstəkar etüdlərin ifasında yüksək virtuoz 

texnikasının deyil, bu texnikaya sahib ifaçının onu köməkçi vasitə kimi əsərin bədii 

məzmununun, poetik obrazının açılmasına yönəltmək istedadını, bacarığını inkişaf etdirmək 

məqsədi güdürdü. Listin etüdlərinin ifasında əsas məsələ əsərin obraz-emosional 

məzmununun onun texniki imkanlarından üstün mövqe daşımasıdır. Zamanında öz yüksək 

texniki imkanları ilə bütün Parisi heyrətə qoymuş bəstəkar özü də zamanla həm ifaçılığında, 

həm də bəstəkar yaradıcılığında əsərlərin poetik məzmununun, ideya, obraz təcəssümünün 

əhəmiyyətini vurğulaması onun etüdlərinə dəfələrlə qayıtmasında biruzə verir.  

Etüdlərin hər biri açıq və ya gizli proqramlılığa malikdir ki, bu da özünü ya əsərlərin adında, 

ya da bəstəkarın qeydlərində özünü göstərir. Öz ifasında olduğu kimi, əsərlərində də bəstəkar 
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bu ifadələri ilk növbədə əsərin obrazlar aləmini ifadə etmək üçün ifaçıya yol göstərici kimi 

qeyd edirdi. Bundan başqa görkəmli pianoçu kimi, List musiqi əsərinin vahid bir orqanizm 

kimi təqdim edilməsini dəstəkləyir, onun detallaşmasına, eləcə də hissiyyatsız, quru məntiqə 

dayanan ifasına qarşı çıxırdı.  

Temp Listin yaradıcılığında musiqi ifadə vasitəsi kimi xüsusi önəm daşımışdır. Metronomla 

temp müəyyənləşdirən ifaçılara qarşı çıxan bəstəkar öz əsərlərində tempi və əsər boyu onda 

baş verən dəyişiklikləri dəqiqliklə göstərməyə üstünlük verirdi. Onun əsərlərində Tempo 

rubato anlayışı özünəməxsus məzmunu ilə çıxış edir. Şopen kimi, o da rubato anlayışını sağ 

əlin sərbəst, sol əlin isə dəqiq bölgü ilə ifası kimi qəbul edirdi. Onun əsərlərində templə bağlı 

anlayışlar olduqca dəqiq şəkildə tətbiq edilirdi. Bəzən bir neçə terminin ümumi məzmun ifadə 

etməsi Listin əsərləri üçün deyildi. “O, rallentando, ritardando və ritenuto terminləri 

arasındakı fərqi göstərməyə çalışırdı. Birinci: tədrici və bir qədər yavaşıma; ikinci tədrici, 

lakin hiss ediləcək dərəcədə yavaşıma, üçüncü isə daha asta və təmkinli temp mənasını 

daşıyırdı”. (Milşteyn, 1961: 69)  

Beləliklə, romantizm dövründə etüd janrının virtuoz-konsert növünün inkişafı baş verərək, 

müxtəlif bəstəkarların yaradıcılığında yeni keyfiyyətlər əldə etməsi ilə nəticələnmişdir. Bu 

dövrdə etüd ifaçılıq texnikasının inkişafına yönələn çalışma və tapşırıq mövqeyini konsert 

salonlarında virtuoz pianoçuların öz peşəkarlıqlarını sərgiləmək üçün seçdiyi konsert pyesi 

mövqeyinə keçməsi baş vermişdir. Romantik bəstəkarlar etüdə xas olan bütün bədii-texniki 

üsulları əsərin emosional məzmununu əks etdirən ifadə vasitəsinə çevirmiş, bununla da kiçik 

miniatür daxilində bitkin obraz təcəssümünə nail olmuşdular. Romantik bəstəkarların 

yaradıcılığında etüd janrı proqramlılığın təsirinə də (List) məruz qalmış və sonrakı nəsil 

bəstəkarlar tərəfindən xüsusilə inkişaf etdirilmişdir.  

 Qeyd edək ki, musiqi tarixinin növbəti mərhələlərində etüd janrına müraciət romantik 

bəstəkarlarda olduğu qədər geniş maraq kəsb etməmişdir. Lakin bu janrın yeni cəhətlər əxz 

etməsi və XX əsrə xas müasir musiqi üslublarının təsirinə məruz qalması rus bəstəkarlarının 

(A.Rubinşteyn, A.Skryabin, S.Raxmaninov, A.Lyapunov,) yaradıcılığında baş vermişdir.   
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ARİF MELİKOV'UN GELENEKLERİNİN MODERN AZERBAYCAN 

KOMPOZİSYON OKULU'NU TEMSİL EDEN ÖĞRENCİLERİN VOKAL 

YARATICILIĞINA ETKİSİ 

Gültekin GASIMLI 

Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, gul_tekin@inbox.ru 

 

ÖZET 

Arif  Melikov'un yaratıcı gelenekleri, kompozisyon sınıfında oluşturulan öğrenciler ve öğrencileri tarafından 

yaratıcı bir şekilde yönetilir ve sürdürülür. Bestecinin çeşitli türlerdeki eserleri öğrencilerine örnek olmuş, büyük 

bir okul temsil edir. 

Arif  Melikov'un vokal  yaratıcılığını süsleyen şarkı ve romasların şiirsel ve üslup özellikleri öğrencilerinin vokal  

müziğine de etkisi olmuştur. Bestecinin vokal eserleri, imgeler dünyası, ses dünyası, felsefi öz fikri öğrencilerin 

ruhlarına da nüfuz etmiş ve her biri bu derin kaynaktan uygun kısmı asimile ederek çok sayıda özgün eser 

yaratmıştır. 

Bestecinin vokal müziği  öğrencileri tarafından bir dizi vokal çalışmalarına yol açtığını söyleyebiliriz. Böylelikle 

Arif Melikov'un okulunun modern haleflerinden Ceyhun Allahverdiyev, göçmen şair Almaz Yıldırım'ın iki 

romansının yaratılmasında müstesna bir rol oynadı. Almaz Yıldırım'ın seslendirdiği Arif Melikov'un büyük 

önder Haydar Aliyev'e ithaf edilen VIII. Senfoni "Sonsuzluk"un finaline "Azerbaycan" baladının dahil edilmesi 

genç besteciyi etkilememesi mümkün değildir. Kalbi vatan hasretiyle atan böyle bir şairin eserine atıfta bulunan 

besteci, hocasıyla aynı fikirde ve danışman olduğunu teyit eder. 

A.Melikov'un "Azerbaycan" baladı, besteci Gülnara Mammadova'nın bir başka öğrencisinin vokal 

çalışmalarında da derin izler bırakmıştır. Koro ve senfoni orkestrası için bestelediği oratoryosu "Ulutürk" (2002), 

"Azerbaycan" baladının güçlü duygusal etkisi ve hocasının tavsiyesi üzerine yaratılmıştır. Oratoryoda 

öğretmeninin geleneklerini sürdüren yazar, hayatın trajik yönlerini ve dramasını aktarmaya çalıştı. Öte yandan 

hocasından gelen vokal ve senfonik uyum eğilimi, bestecinin oratoryosuna tam olarak yansımıştır. 

Arif Melikovun bir diğer yetenekli öğrencisi Arzu Mammadova tarafından şair Vagif Samadoğlu'nun sözlerine 

bestelenen vokal dizisinde hocasının Nazım Hikmet'in şiirlerinden doğan vokal lirizmi gelenekleri hissediliyor. 

Nitekim Azerbaycan kompozisyon ekolünün yeni neslini temsil eden bestecilerin vokal eserleri, Arif Melikov'un 

oda vokal çalışmasının derin ve anlamlı fikirlerinden yararlanan örnekler olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: besteci, şair, müzik, öğrenci, örnek. 

 

THE IMPACT OF ARİF MELİKOV'S TRADITIONS ON THE VOCAL 

CREATIVITY OF STUDENTS WHO REPRESENT THE CONTEMPORARY 

AZERBAIJANI COMPOSITION SCHOOL 

ABSTRACT 

Arif Melikov's creative traditions are mastered in a creative way and continued by his students formed in the 

composition class. The composer's works in various genres became an example, a great school for his students. 

The poetics and stylistic features of Arif Melikov's songs and romances, which adorn his vocal creativity, also 

had its impact on the vocal music of his students. The content of the idea of the composer's vocal pieces, the 

world of images, the world of sound, the philosophical essence also permeated the souls of his students  and each 

of them created many original works, having learned the corresponding part from this deep source.  

It can be said that it was his vocal music that gave rise to a number of vocal works by his students. Thus, in the 

creation of two romances by Jeyhun Allahverdiyev, one of the modern successors of Arif Malikov's school, who 

applied to the immigrant poet Almaz Yildirim's creativity, his teacher played an exceptional role. The inclusion 

of the ballad "Azerbaijan", sounded to the lyrics by Almaz Yildirim in the final of Arif Malikov's VIII symphony 

"Eternity" dedicated to the Great Leader Heydar Aliyev, affected the young composer. Referring to the work of 
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such a poet, whose heart beats with longing for the homeland, the composer confirms that he is a kind of like-

minded and consultant with his teacher.  

A.Malikov's ballad "Azerbaijan" left a deep mark on the vocal creativity of the composer's another student 

Gulnara Mammadova. Her oratorio "Uluturk" (2002) composed for choir and symphony orchestra was created 

under the strong emotional influence of the ballad "Azerbaijan" and on the recommendation of her teacher. 

Continuing the traditions of her teacher in the oratorio, the author tried to convey the tragic aspects and drama of 

life. On the other hand, the tendency of vocal and symphonic harmony coming from her teacher is fully reflected 

in the composer's oratorio.   

Also, in the vocal series composed by Arif Malikov's other talented student - Arzu Mammadova to the words by 

the poet Vagif Samadoglu, the traditions of her teacher's vocal lyricism born from the poetics of Nazim Hikmet 

are felt.  

Thus, the above mentioned vocal pieces of the composers representing the new generation of the Azerbaijani 

school of composition can be considered as examples benefiting from the deep and meaningful ideas of Arif 

Malikov's chamber-vocal creativity. 

Key Words: composer, poet, music, student, example. 

 

GİRİŞ 

Arif  Məlikovun yaradıcılıq ənənələri onun yetirmələri, bəstəkarlıq sinfində formalaşan 

tələbələri tərəfindən yaradıcı surətdə mənimsənilərək davam etdirilir. Bəstəkarın müxtəlif 

janrlarda yazdığı əsərləri onun tələbələri üçün bir örnək, böyük məktəb olmuşdur. 

Arif  Məlikovun  vokal  yaradıcılığını  bəzəyən  mahnı  və  romanslarının poetikası,  üslub  

cizgiləri  onun  tələbələrinin  vokal  musiqisinə  də  öz təsirini  göstərmişdir. Bəstəkarın  vokal  

əsərlərinin  ideya  məzmunu, obrazlar  aləmi, səs  dünyası,  fəlsəfi  məğzi  tələbələrinin  də  

ruhuna  hopmuş  və  onlardan  hər  biri bu  dərin  mənbədən  özünə  münasib  olan  hissəciyi  

mənimsəyərək   neçə- neçə  orijinal əsərlərini  yaratmışlar. 

Demək olar  ki,  onun   tələbələrinin  bir  sıra  vokal əsərlərinin  yaranmasına  məhz  onun  

vokal  musiqisi  təkan vermişdir. Belə  ki, Arif  Məlikov  məktəbinin  müasir davamçılarından 

Ceyhun Allahverdiyevin Azərbaycan  mühacir   poeziyasının   qüdrətli  simalarından  biri  

olan şair Almas Yıldırımın yaradıcılığına  müraciət  edərək  iki  romansını  bəstələməsində  də  

müəlliminin  müstəsna  rolu  olmuşdur.  

 Arif  Məlikovun   Ulu öndər  Heydər  Əliyevə  həsr  etdiyi  “Əbədiyyət” adlı  VIII 

simfoniyasının   finalında  Almas  Yıldırımın  sözlərinə  səslənən  “Azərbaycan”  balladasını  

daxil  etməsi   gənc  bəstəkara  təsir  etməyə  bilməzdi. Vətən  həsrəti  ilə  qəlbi çırpınan  belə  

bir  vətənpərvər  şairin  yaradıcılığına  müraciət  etməklə  gənc bəstəkar  öz  müəllimi  ilə,  bir  

növ,  həmfikir və  məsləkdaş  olduğunu  təsdiq  edir.   

Ceyhun Allahverdiyev Almas Yıldırımın sözlərinə yazdığı “Mən” və  “Boğulmayan bir səs” 

romanslarında  ictimai  dərd, kədər, qüssə, qürbət  hissi  özünəməxsus  ifadəsini  tapmışdır. 

Hər iki romansın musiqili-poetik məzmununda Arif Məlikovun “Azərbaycan”  balladasından 

gələn dərin dramatizm bəstəkarın yaradıcılıq süzgəcindən keçirilərək fərdi həllini tapmışdır. 

Məsələn, “Mən” romansında bəstəkar söz və musiqinin maksimum vəhdətinə nail olaraq 

vətən həsrətindən doğan hisslərin, dərdli və kədərli obrazın ümumiləşdirici təsvirini yarada 

bilmişdir. Burada hər bir poetik misrada söylənən fikir və ifadəyə uyğun musiqili 

ritmointonasiyanın seçilməsi onun təsir gücünü daha da artırır. Belə ki, birinci melopoetik 

misranın (a – 4 xanə) çox əsəbi və sərt səslənən başlanğıc frazalarının (“Toxunma”) tonikadan 

yuxarı tersiya və kvinta sıçrayışlı intonasiyalara əsaslanması melodik xəttin sonrak  açılışına 
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təkan verir. Bunun ardınca gələn və fa-mayəli şüştərin xarakter səssırası (a-b-c-des-e-f-g) 

üzərində qurulan fraza vasitəsilə obrazın faciəvi taleyi (“dərdlidir başım”) onun öz dili ilə 

ifadə olunur. 

İkinci  melopoetik  misra (b  - 4 xanə)  ortaya  qoyulan  əsas  fikri  davam etdirərək  (“Burax 

öz yarama  dərman edəm mən”) melodik  hərəkətin  əldə  olunan yüksək tondan (sol) aşağı 

seksta  sıçrayışı  ilə  başlayan və  tonikaya  doğru  enən  çox  ağır  və iztirablı  intonasiyaları 

ilə   dərin kədərli   xarakteri daha da dərinləşdirir.  

Romansın mərkəzi orta hissəsində (c - 5 xanə) bilavasitə əsas  obrazın əvvəldə izhar olunan 

dərdinin səbəbi açıqlanır (“Uzaqda qaldıqca torpağım, daşım”). Burada vokal partiyada geniş 

sıçrayışlı  (seksta,  sonra  kvarta)  intonasiyaların  incə, təmkinli ifa  tərzi  ilə  səsləndirilməsi  

vətən  həsrətinin, vətən  yanğısının   dərinliyini  ekspressiv   formada  təqdim edir. 

Üçüncü  hissə (a1 -4 xanə) yığcam, qısaldılmış reprizadır.  Bu  hissədə  bütün  romans  boyu 

səslənən çox  təsirli  və emosional  gücə  malik  olan intonasiyalar  toplanmışdır. Burada  həm  

birinci melopoetik misranın və  orta  hissənin tersiyalı, kvarta-kvintalı  intonasiyalarının,  

həmçinin  birinci  hissənin  b - melopoetik  misrasından gələn   seksta intervalının əks 

istiqamətdə  iştirakı ilə  onların  funksional-semantik   əhəmiyyəti  aydın  görününr. 

Beləliklə,  “Mən”  romansının  forması sadə  üç hissəlidir:  a + b + c + a1. 

C.Allahverdiyevin “Boğulmayan bir  səs” romansı da A.Məlikovun “Azərbaycan” 

balladasından gələn  xətti davam etdirir. Anaya  xitabən  yazılan  bu romansda da  elindən, 

obasından, doğma  yurdundan  uzaq  düşmüş vətən oğlunun   unudulmaması,  dualarla  yad  

edilməsi  iztirablı, dramatik tərzdə  ifadə olunur. Poetik  mətnin   ürək  dağlayan,  qəlbi  

yandıran  misralarını  bəstəkar   adekvat musiqi dili  çatdırır. 

Romansın  strukturunda   rondovarilik  elementləri  müşahidə  olunur. 

Burada əsas mövzu rolunda şeirin bütün məna yükünü özündə toplayan - “Bəzən kipriyində 

iki damla yaş” misrasının üzərinə düşən dördxanəli melodik cümlə (a) yerinə yetirir. Xalis 

kvinta (gis - dis) çərçivəsində yerləşən bu kiçik reçitativ tərzli melodik parçada ardıcıl 

hərəkətli sekundalı-xromatik intonasiyar dramatizmi və dərin kədəri yanıqlı tərzdə izhar 

edirlər. Romans boyu bir neçə dəfə səslənən bu mövzu bir növ, refren funksiyasını yerinə 

yetirir: 

a(4 xanə) +b(4 xanə)+c(4 xanə)+d (4 xanə)+a+e (4 xanə)+f (4 xanə) +a  

Sonrakı dördxanəli cümlələr dramatizmi dərinləşdirən və daha da kəskinləşdirən müxtəlif 

quruluşlu   intonasiyalardan təşkil  olunur. Məsələn, “Çıxarsan o  tozlu  yollar   üstünə”  

poetik  misrasının  intonasiya  əsasında  böyük  sıçrayışlı  (septima) intervallar hesabına  geniş  

diapazonlu (fis1 – g2)  melomisra  (b) çıxış edir.”Qəlbində  çırpınan  gizli  bir  təlaş”  poetik  

misrasında  isə  əksinə,  çox  kiçik  -  tersiya   çərçivədə (cis –e) xromatizmlərlə  zəngin   

sekvent zəncirlərdən ibarət intonasiya  kompleksi  (c) özünü  göstərir. “Derlər ki, bir dua  

oxursan mənə”   melopoetik  misra (d)   isə  bütün romansın  kulminasiya  nöqtəsini  təşkil 

edir. Burada   emosional   gərginliyin ən yüksək  həddə  çatması  həm vokal partiyada (ən 

yüksək tonun götürülməsi – a2),  həm də  müşayiətdə (akkordikanın   güclənməsi,  vertikal 

səslərin  artması  və s.) müşahidə  olunur. Ən diqqətəlayiq  hal isə  ondan  ibarətdir ki, burada  

ilk dəfə olaraq, romansın cis-moll tonallığında yazılmasına baxmayaraq, milli semantikanın 

əlaməti, şur ladının intonasiya xüsusiyyətləri aydın ifadəsini tapır. Bunun ardınca refren 

mövzunun təkrarlanması dramaturji inkişafın birinci mərhələsinin tamamlanmasını bildirir. 
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Dramaturji  inkişafın  sonrakı  mərhələsi    emosional  gərginliyin  tədricən zəifləməsinə, 

hisslərin  “boğulmasına”, “sönməsinə”  doğru  yönəlmişdir.  Belə  ki, bu mərhələdə  

melopoetik  misraların hərəkətində   yüksək nöqtədən aşağıya doğru  enişlər, qlissandolar, 

səsin  sürüşməsi, dinamik effektlərin  dəyişkənliyi, sərbəst  ifa tərzinin  (ad libitum) artması 

və s. hisslərin, ekspressiyanın    tədricən  sakitləşməsinə  doğru  aparır  (e)  və nəhayət,  sonda  

əsas  mövzunun  (a)  əvvəlkindən  fərqli olaraq   pianissimo  müşayiətlə  səsləndirilməsi  

bütün bu qəmli  hekayəti sakit sonluğa  çatdırır.   

A.Məlikovun “Azərbaycan” balladası bəstəkarın  digər  tələbəsi  Gülnarə  Məmmədovanın  

da  vokal  yaradıcılığında dərin  iz  qoymuşdur. Ümumiyyətlə, Arif Məlikovun  romanslarının 

vurğunu  olan G.Məmmədova  vokal əsər  üzərində  işləməyi  özü üçün birinci  dərəcəli  

vəzifəsi bilir.  Onun xor və  simfonik orkestr üçün bəstələdiyi “Ulutürk” oratoriyası (2002) da 

məhz A.Məlikovun   “Azərbaycan”  balladasının göstərdiyi güclü emosional təsiri altında  və 

bilavasitə   müəlliminin  tövsiyəsi  ilə  yaranır (2, s.59-61). Oratoriyada  müəllif A.Məlikovun 

həm “Vətən”  vokal-simfonik poemasından gələn qəhrəmani-epik hekayət, həm də  VIII 

simfoniyasının  III hissəsində  əksini  tapan Vətən  obrazının  lirik-dramatik ifadə  ənənələrini  

davam  etdirərək    həyatın  faciəvi  tərəflərini, dramatizmini  çatdırmağa çalışmışdır.  Digər  

tərəfdən, müəllimindən  gələn vokal  və  simfonizmin  uzlaşması  tendensiyası  bəstəkarın  

oratoriyasında  öz dolğun ifadəsini  tapmışdır. 

 Arif  Məlikovun vokal lirikasının təsirini onun  digər   istedadlı  tələbəsi -  Arzu  

Məmmədovanın  şair Vaqif Səmədoğlunun  sözlərinə  bəstələdiyi  vokal silsiləsində (1999) 

müşahidə etmək  olar. Onun  bu  əsərində  müəlliminin  Nazim Hikmət  poetikasından  doğan  

vokal  musiqi  ənənələri  hiss  olunur.   

Bildiyimiz  kimi, ədəbiyyatımızın “60-cılar”  nəslini təmsil edən  Vaqif Səmədoğlunun 

şeirləri  Azərbaycan  poetik  irsinin  təkrarolunmaz  səhifəsidir. O özünün  orijinal üslubu  ilə   

Azərbaycan  poeziyasına  yeni  obrazlar, yeni  bədii  təfəkkür  bəxş etmişdir.  Bu səbəbdən də  

onun  şeirləri  Azərbaycan  bəstəkarlarını özünə cəlb edərək bir çox mahnı və  romansların 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 

V.Səmədoğlunun  poeziyasında  bəşəri  bir  kədər,   insanları  düşündürən,  hisslərə  

kövrəklik, həzinlik bəxş edən  bir  qüssə  vardır. Bununla  bərabər  onun  şeirlərində  həyat və 

zaman,  dünya və  insan  haqqında  lirik-fəlsəfi  düşüncələr, müasir insanın  psixologiyasının   

dərin  qatlarından gələn təəsüratların  maraqlı və  parlaq təsviri  özünəməxsus  tərzdə,  poetik  

tapıntılarla  təqdim  olunur. Şairin  poeziyasında  ənənə ilə novatorluq  vəhdət  təşkil edir.  

Bütün bunları  nəzərə  alaraq  Arzu Məmmədovanın   Vaqif Səmədoğlu  poeziyasında  

müraciət  etməsi  maraq  doğurur. Belə  ki,  şairin  poeziyasındakı  üslub  bənzərsizliyi,  

fantaziyanın hüdudsuzluğu,  mənanın  dərinliyi, lirikanın  gözəlliyi,  enejinin  tükənməzliyi,  

necəki  vaxtilə  Arif  Məlikovu Nazim  Hikmətin   zərif psixologizmi, romantik  ruhu ilə 

seçilən romantik  lirikası özünə cəlb etdiyi  kimi, Vaqif Səmədoğlunun  buna bənzər şeirləri 

də gənc bəstəkarı  maraqlandırmaya  bilməzdi. 

Hər  iki şairin  şeirlərini  sərbəst  ritmik  üslub,  gözlənilməz metaforalar, hiperbolalar,  nitqli 

danışıq  tərzi təşkil edir.  Bütün bunlar bəstəkardan mətnə uyğun  ifadə  vasitələrinin  tətbiqi   

yolunda yeni  tapıntılar,  axtarışlar  aparmasını  tələb  edirdi. Şübhəsiz  ki,  Arif Məlikovun bu 

yolda  böyük  uğurlar əldə  etmişdir. Məlum olduğu  kimi, onun müxtəlif  illərdə (1962, 1984, 

2001)  Nazim Hikmətin sözlərinə  yazdığı   üç  silsilə  ilə  Azərbaycan  vokal lirikasına 

yenilik  gətirmişdir.  Tədqiqatçı   N.Ələkpərovanın düzgün  müşahidə   etdiyi  kimi: 

“Məlikovda romans ifadə  vasitələrinə  görə,  bir növ  vokal  poemaya  çevrilir. O,  poeziya  
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və  musiqinin  tam qovuşması,  nitq  və  musiqili  intonasiyanın  uyğunluğu   nişanı  altında  

onların   qarşılıqlı  əlaqəsi  problemini cəsarətlə  irəli  sürür” (Alekberova , 1988, 71). 

Onun   vokal silsilələri  müxtəlif  zaman  kəsiyində  yarandığına görə  getdikcə  bir-birindən   

fərqlənir,  romanslarda musiqi dilinin mürəkkəbləşməsi, harmonik əsasın kəskinləşməsi,  

melodik  başlanğıcın qənaətliliyi   və  daha  çox  reçitativliyi önə  keçir. Məhz bu  cəhətlər  

Arif Məlikov ənənələrinin  davamçılarından biri  olan Arzu  Məmmədovanın   vokal 

silsiləsində özünü  aydın göstərir. 

Onun  Vaqif Səmədoğlunun   sözlərinə  səs  və fortepiano üçün yazdığı dörd  romansdan 

ibarət olan bu  vokal silsilə dərin psixologizmi ilə dinləyicini  düşünməyə vadar edir. 

A.Məmmədova  da öz  müəllimi  kimi, romanslarında sanki  bir psixoloq olaraq insan  

qəlbinin  gizli  dərinliklərinə  varmağa  cəhd  göstərir. 

Silsilə “Qaranlıqda bir  şam yanır”  adlanan  romansla  açılır. 

Qaranlıqda bir  şam yanır, 

Bir şam yanır bir evdə. 

Bir  nağılla  itib getdi, 

Uşaqlığım da,  div də. 

Çoxdan ölən bir şəfəqin 

Uşaqlıq şəkli kimi. 

Romansın strukturu musiqi və  sözün optimal uyğunluğu  əsasında  qurulmuşdur. Buna  

müvafiq  olaraq dörd  melopoetik  misra insanın  daxili psixologizmini qatı və konsentrasiyalı 

boyalarla çatdırmağa  çalışır. 

Birinci melopoetik misra (5 xanə)  xalis kvarta çərçivəsində (b1 – es2)  bura  daxil olan  bütün 

səslərin istifadəsi şərtilə  olduqca  dolğun,  qatı və  sıxlaşdırılmış  səs  məkanını yaradır. “Do”  

dayaq  tonun  üstünlüyü ilə  qurulan bu musiqili ifadədə  (qeyd  edək ki, melomisra bu tonla 

həm başlayır, həm də  bitir)  səslərin xromatizasiyası gərgin və tutqun musiqili  obrazın 

yaradılmasına xidmət edir. 

İkinci melopoetik misranın həcmi (6 xanə) və diapazonu (f1-es2) xeyli genişlənir. Burada 

melodik xəttin ən aşağı səsdən yuxarı dayaq tona (re) doğru pilləli hərəkətlə irəliləməsi baş 

verir. 

Üçüncü melomisra (4 xanə) da  xalis kvarta çərçivəsində  (a1-d2) yerləşdirilsə də,  onun  

səsyüksəkliyi birincidən ½ ton  aşağı  köçürülür. 

Bütün bu  melomisralar  sekundalı   səsbirləşmələrindən hörülmüş   müşayiətlə  birləşir və 

yalnız dördücü, sonuncu   melomisra  birincinin  eynilə  təkrarı  olsa da, onun   müşayiəti  

əvvəlkindən fərqlənir. Artıq burada onaltılıqların  triollara  bölünərək  xırdalıqla ifası  

qaranlıqda  şam  işığının  titrəməsi təəsüratını  yaradır. 

Romansda  poetik  misraların sərbəst  quruluşu musiqidə  də  metrorirmik  sərbəstliyi  törədir. 

Bu,  tez-tez  ölçünün  dəyişməsinə (3/4, 4/4, 2/4,6/8, 7/8,8/8, 9/8, 5/4),  xanənin  zəif payına 

düşən vurğuların qoyulmasına  imkan verir. 

“Deyirlər ki, uzaqda” romansı olduqca  işıqlı və  eyni zamanda  fantastik   obrazlar aləmini  

canlandıran  nümunədir. Bu romansda  söz və  musiqinin  qırılmaz bağlılığı, vəhdəti  özünü  

aydın göstərir. 
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Romansın kompozisiya  quruluşu bir neçə bölmədən ibarətdir. Girişsiz,  “Deyirlər ki, uzaqda”  

kəlməsi  ilə  başlayan  vokal partiyanın  ilk frazası sanki romansın  bütün sonrakı  melopoetik  

açılışına, inkişafına  təkan verir. (Qeyd  edək  ki, Arif Məlikovun III vokal silsiləyə  daxil olan 

“Sən” romansı da girişsiz başlayır).  Məhz bu  ilk dördxanəli frazanın  getdikcə  xırdalanması, 

parçalanması və müxtəlif variantlara bölünməsi müşahidə  olunur. Buna  poetik mətndən 

seçilən “uzaqda”  sözünün  altı  dəfə  müxtəlif   variantlarda – gah  mülayim tərzdə  sekundalı 

intonasiyalarla,  gah oktava  çərçivəsində   ekspressiv geniş  sıçrayışlarla,  gah dissonans  

yaradan  əskildilmiş kvarta  sıçrayışlı intonasiyalarla,  melodikləşdirilmiş, 

xromatizasiyalaşdırılmış  variantlarda  səsləndirilməsi  dinləyicini  intizarda saxlayır  və  onun  

marağını artırır. Bu  vəziyyət   romansın əsas  məna  yükünü  daşıyan “qəribə bir yuxu var”  

ifadəsinin   geniş sıcrayışlı  (böyük septima, kvinta, böyük və kiçik seksta)  intonasiyalarla  

oxunaraq   daha  da  kəskin şəkil alır. 

Beləliklə, romansın birinci bölməsində vokal partiyanın xırda, qısa  motivlərin toplusundan 

təşkil olunmuş  musiqi  kompleksləri  harmonik  gərginlikdən  məhrum  müşayiətlə uzlaşır. 

İkinci  bölmədə  artıq  poetik  mətnin  əsas  ideyasının  açılışı baş verir. Burada  “Orda  yazın 

istisindən solub  saralmır  bahar”  frazasının  birincidən fərqli  olaraq  daha  böyük və  həcmli   

musiqi  ifadəsilə  çatdırılması fikrin tamlığını  və  bütövlüyünü bildirir. Sonda  yenidən 

“uzaqda  bir yuxu  var”  kəlmələrinin  variant təkrarlanması  birinci  bölmə ilə  reministensiya  

yaradır və  əsas  fikrin bir yuxu, nağıl olduğunu  xatırladır.  

Silsilənin  üşüncü  romansı  “Uşaqların  gülüşündən”  adlanır.  Bu  romans əvvəlkilərdən   

melodik  quruluşun səlisliyi, yığcamlığı, diatonikliyi  ilə  seçilir. Üç cümlədən ibarət qeyri-

simmetrik  period formasında qurulan romansın  musiqi dili  şəffaflığı, lirikliyi  ilə  diqqəti 

cəlb edir. 

Birinci melopoetik misra (“Uşaqların gülüşündən bir gəbə toxunmuş olaydı”) kvarta 

çərçivəsində yerləşən (h1–e2) və “re” dayaq tonu ətrafında gəzişərək ona istinad edən 

intonasiya kompleksindən təşkil olunmuşdur (4 xanə). Silsilənin bu romansında ilk dəfə 

olaraq vokal partiyada milli mənbələrlə bağlılıq özünü aydın göstərir. Belə ki, romansın vokal 

partiyasının  melodik məzmununda  əvvəldən sonadək  segah ladının   səciyyəvi  intonasiya 

kompleksindən istifadə olunur. (onu da  qeyd  edək ki, Arif Məlikovun  III  vokal silsiləsinə  

daxil olan  romanslardan yalnız  birində -  “Sən”də   segahın  əsas  tetraxordu  özünü bildirir).  

İkinci  melopoetik misrada (“Salınaydı  bax o buludla bu buludun  arasındakı  maviliyə”)  

diapazaon seksta intervalı  çərçivəsinədək genişlənərək (a1-f2) melodik   strukturun da  

həcminin   artmasına təkan verir (6 xanə).    

Üçüncü melopoetik misrada (“və gözləri yumub batmaq olaydı kaş uşaq gülüşləri sərilmiş 

mavilikdə”) ladın daha yüksək tonlarının qoşulması (sol2) muğamın inkişaf prinsipinə uyğun 

olaraq melodik hərəkətin yüksələn xətlə getməsini bildirir (5 xanə). Bütün melopoetik 

misralarda intonasiya məzmununun müəyyən bir ton üzərində cəmləşməsi və həmin tonun 

istinad dayaq pərdə rolunda çıxış etməsi monodik musiqi təfəkkürü ilə əlaqəni nəzərə çatdırır. 

Romansın vokal partiyasının materialının açılışında ziddiyyət, münaqişə olmasa da, belə bir 

əkslik onunla müşayiət arasında müşahidə olunur. Belə ki, vokal partiyanın düzxətli, diatonik 

xarakterli musiqisinə qarşı müşayiətin kəskin dissonant səslənən fakturası qoyulur ki, bu da 

reallıqla xoş xəyallar arasında mövcud olan uçurumu bildirir. 

Sonuncu olan “Dağlar hanı” romansı dramatik, həyəcanlı xarakteri ilə silsilədə mərkəzi və 

həlledici yer tutur. Romans sərbəst quruluşludur. Bəstəkar burada poetik mətnə adekvat 

musiqili forma yarada bilmişdir. 
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Romansın vokal partiyası poetik mətnin tələb etdiyi bir neçə melomisradan təşkil olunmuşdur. 

Bunların birinci (“dağlar hanı, dəniz hanı, hara axıb getdi çay?”) və ikincisi (“Nə bağlardan, 

nə dənizdən, nə çaydan, nə düzlərdən niyə qalmadı bir iz?”) poetik mətnə uyğun kiçik 

frazalardan təşkil olunmuş, kvarta çərçivəsinə sığışan, reçitativ tərzli sual cümlələridir (7 

xanə+5 xanə). 

Narahatlıq,  gərginlik, müəmmalıq hissinin  daha  da  dərinləşməsinə  və  gücləndirilməsinə  

vokal partiyaya vokaliz ifanın daxil edilməsi  ilə nail olunur . Çox  kiçik diapazonda  ( f –a 

böyük tersiya həcmində ) xromatik  sürüşmələr vasitəsilə  “oxunan”  vokaliz növbəti, üçüncü  

melopoetik  misranın  materialına  qarşı qoyularaq, dramatizmi  daha  da  kəskinləşdirən  

təsadlı  bir  epizod kimi ziddiyyət  yaradır. 

Üçüncü melopoetik misra (“Çəkil duman!”) olduqca qısa, lakonik, eyni zamanda çox sərt, 

ovsun xarakterli motivlərdən təşkil olunmuşdur (8 xanə). Burada “çəkil duman” kəlməsinin 

dəfələrlə müxtəlif intonasiya dönmələrlə, imperativ formada təkrarlanması, xüsusilə, gərginlik 

yaradır. Bu ifadənin intonasiya əsasını təşkil edən sərt dissonans  sıçrayışlar (septima, nona, 

oktava), səsin sürüşmələri (qlissandolar) gərginliyi daha da artıraraq ən pik nöqtəsinə ( b2) 

çatdırır. Bunun ardınca 17 xanəli instrumental epizod emosional tələbi daha da dərinləşdirərək 

yeni kulminasiya həddinə (ff) gətirib çıxarır. Belə bir emosional ekspressiv tələbin yerinə 

yetirilməsindən  dərhal sonra  vokal partiyanın yenidən çox  sakit (pp),  təmkinli  şəkildə daxil 

olması ( “yox duman da... bəs nə durub göslərimin qabağında?..”)  təzadlı  obrazın bütün 

daxili  psixoloji   ziddiyyətini ortaya  qoyur  və  dramaturji  inkişafın məntiqi yekunu verilir.  

Beləliklə, A.Məmmədovanın  vokal silsiləsində  də,  Arif  Məlikovda  olduğu  kimi, 

romanslar  vahid  tamda  birləşmişlər. Burada  romansların musiqi  dilində  A.Məlikovun  

vokal musiqisinin  təsiri  aydın özünü  göstərir. Xüsusi olaraq,   Arif Məlikov  kimi  Arzu  

Məmmədova  da   romansların musiqi  dilində   misraların, sözlərin təsir  qüvvəsini  

gücləndirən,  vurğuları  qabardan   melodik  prinsiplərdəm istifadə  edur. Bundan  əlavə  

romanslarda: 

1.Poetik  mətnin  dəqiq  çatdırılması,  şairin poeziyasının   emosional  ruhunun      romansların  

intonasiya-ritmik  məzmununda  əksini  tapması; 

2. Bundan irəli gələrək  vokal partiyada   danışıq  nitqinin,  melodeklamasiyanın,  

reçitativliyin  üstünlüyü;  

3.Atonal musiqinin tələb etdiyi musiqi ifadə vasitələrinin tətbiqi: melodik strukturn sıçrayışlı, 

xromatikləşmiş növü, metroritmik dəyişkənlik, açıq forma, sərbəst inkişaf prinsipləri və s. 

bütün bunları Arif Məlikovun III vokal silsiləsinin ənənələrinin davamı kimi qiymətləndirmək 

olar. 

Beləliklə,  Azərbaycan  bəstəkarlıq məktəbinin  yeni  nəslini  təmsil  edən  bəstəkarların adları  

çəkilən vokal əsərləri Arif  Məlikovun  kamera-vokal   yaradıcılığının  dərin və mənalı 

ideyalarından  bəhrələnən nümunələr  kimi  Azərbaycan  musiqi mədəniyyətini  yeni  

məzmun və  forma ilə  zənginləşdirmişdir.   
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TOFİG BAKİHANOV'UN ÇALIŞMALARINDA NAHÇİVAN KONUSU 

 

Günay MAMMADOVA 

Doç. Dr. Nahçivan Devlet Üniversitesi, gunay-memmedli@mail.ru 

 

ÖZET 

Makale, Azerbaycan'ın en etkili kuşaklarından Bakıhanov hanedanının temsilcisi, önde gelen Azerbaycan 

bestecisi Tofig Bakıhanov'un eseri hakkında genel bilgi vermektedir. Bestecinin eserlerinde halk müziği ile olan 

derin bağın, çağdaş kompozisyon yazı teknikleriyle bir bütünlük oluşturduğu belirtiliyor. Tofig Bakihanov, hem 

halk müziğinin, hem de çağdaş müziğin en yüksek niteliklerine hakim olur ve bunları eserlerinde 

uygulamaktadır. 

Bestecinin Nahçıvan izlenimlerini ve bu kadim topraklara adadığı şarkılarını incelerken görebiliriz. Tüm 

şarkıları halk müziği, modu, ritmi, yapısal ilkeleri ve derin yaratıcı bağları ile birleşmiş bir bütün olarak 

oluşturulmuştur. Analizde yer alan şarkılar, bestecinin bu şarkılarda unutulmaz melodiler bestelediğini, milli 

müziğimizin ruh hali tonlamasına, metroritmik, form özelliklerine sadık kaldığını söylemek için zemin verir. 

Anahtar Kelimeler: Bakıhanov, Nahçıvan, besteci, ezgi, müzik. 

 

NAKHCHIVAN THEME IN TOFİG BAKİKHANOV'S CREATIVITY 

ABSTRACT 

The article deals with the creativity of Tofig Bakikhanov, the prominent Azerbaijani composer as well as the 

member of the Bakikhanovs who are one of the most respected generations of Azerbaijan. The profound 

connection with folk music in the composer's works creates a unity with modern compositional writing 

techniques. Tofig Bakikhanov implements the best qualities of both folk and modern music in his works by 

mastering all of them thoroughly.  

The article also touches upon the composer’s impressions on Nakhchivan as well as his songs devoted to this 

ancient land of Azerbaijan. His all songs have been deeply connected to the folk music, its fret structure, 

metroritm as well as structural principles. The analyzed songs once again prove that the composer composed 

numerous memorable melodies by keeping lad-intonation, metroritm as well as form features which are 

particular to our national music.  

Key words: Bakikhanov, Nakhchivan, composer, song, music. 

 

“Tofiq Bakıxanov xalqımızın tarixi keçmişində, elm və mədəniyyətində öz yeri olan böyük bir 

nəslin ənənələrini ləyaqətlə davam etdirərək,  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr vermişdir.” 

Heydər Əliyev 

Giriş 

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Əməkdar İncəsənət xadimi, Bakı Musiqi 

Akademiyasının professoru, Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının İncəsənət doktoru, 

“Humay” mükafatı laureatı, Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına mükafatın üç dəfə laureatı, 

“Uğur” mükafatı laureatı, “Min bir mahnı” milli musiqi və mahnı mükafatı laureatı, İİR-da ilk 

muğam festivalının Fəxri mükafatçısı, Tehran “Surə” Universitetinin Fəxri diplom 

mükafatçısı, ABŞ-nın “Fulbrayt-Heys” təqaüdü laureatı, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordenli bəstəkar, Naxçıvan MR-nın Əməkdar 
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İncəsənət xadimi, İran İslam Respublikasının Tehrandakı Musiqi və Memarlıq “Azad” 

Universitetinin Fəxri Doktoru Tofiq Əhməd Ağa oğlu Bakıxanov Azərbaycan professional 

bəstəkarlıq məktəbinin layiqli davamçılarından biridir. Çoxaspektli və geniş yaradıcılıq 

fəaliyyətinə malik olan, milli ənənələrə böyük məsuliyyət və ciddiliklə yanaşan, musiqinin 

akademik janrlarında yazıb-yaradaraq milli musiqi sənətimizə dəyərli əsərlər bəxş edən, 

əsərlərində yüksək peşəkarlıq və orijinal yanaşma tərzi nümayiş etdirən, yaradıcılığı əsasən 

XX əsrin ortalarında formalaşmağa başlayan T. Bakıxanov bugünədək demək olar ki, 

operadan başqa musiqinin bütün janrlarında əsərlər yazmış, musiqili səhnə əsərləri - baletlər, 

musiqili komediyalar, simfonik orkestr üçün əsərlər (simfoniyalar, simfonik poemalar, 

uvertüralar, simfoniyettalar, simfonik muğamlar, konsertlər), xor üçün əsərlər, instrumental 

əsərlər, kamera-vokal əsərlər və s. onun qələminin məhsulu olmuşdur. Zəngin yaradıcılıq irsi 

yaratmış bəstəkarın hər bir əsəri - istər irihəcmli, istərsə də kiçikhəcmli əsərləri olduqca 

qiymətlidir.  

Azərbaycanın mötəbər nəsillərindən biri Bakıxanovlar nəslinin nümayəndəsi olan Tofiq 

müəllimin Azərbaycan musiqi tarixinə yüksək məharətlə öz adını yazdırması elə gözlənilən 

bir hadisə idi. Atası görkəmli tarzən, muğam bilicisi Əhməd ağa Bakıxanovdan öyrəndiyi 

muğamlar onun yaradıcılığı üçün əsaslı bünövrə olması ilə yanaşı dahi Qara Qarayevin 

sinfində musiqinin incəliklərini öyrənməsi T. Bakıxanovun dünyagörüşünün, yaradıcılıq 

üslubunun formalaşmasına, professional zirvəyə çatmasına səbəb olmuşdur. 

Görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyev deyirdi: “Tofiq Bakıxanov ona görə xoşbəxt sənətkardır 

ki, elə bir ailədə doğulub, böyük bəstəkar və gözəl insan Qara Qarayevin sinfində təhsil alıb. 

Belə bir şəxsin Azərbaycan musiqisində mühüm rol oynaması təbiidir. T. Bakıxanov 

musiqinin bütün janrlarında fəal yaradıcılıq göstərən bir sənətkardır. Onun simfonik, kamera, 

səhnə musiqisindən ibarət əsərləri dəyərli sənət nümunələridir”. (Əhmədova, 2015: s.95) 

Müəllimi Q.Qarayev kimi klassik musiqisinin milli ənənələr əsasında inkişaf etdirilməsi və bu 

inkişafda müasirlik mövqeyindən çıxış etmək prinsipi T. Bakıxanovun da yaradıcılıq 

üslubunda özünü büruzə verir. Bəstəkarın əsərlərində xalq musiqisi ilə dərin bağlılıq müasir 

bəstəkarlıq yazı texnikası ilə üzvi vəhdət yaradır. Belə ki, o, istər irihəcmli, istərsə də kamera 

əsərlərində milli musiqi xəzinəsindən bacarıqla bəhrələnərək uğurlu bədii nəticələrə nail olur.  

Azərbaycan musiqi tarixində ilklərə imza atan Tofiq Bakıxanov Azərbaycanda ilk solist 

skripkaçılardan olmuş, viola, violonçel, fleyta üçün sonata və konsert janrına, o cümlədən, 

qoboy, klarnet, truba alətləri üçün konsert janrına ilk dəfə olaraq müraciət etmiş, 

Azərbaycanda ilk birpərdəli baletin yaradıcısı olmuşdur. 

Dahi Q.Qarayevdən yüksək qiymət almaq violonçel ilə simfonik orkestr üçün birinci 

Konsertinin ilk dinləyişindən sonra da (1958-ci il) T. Bakıxanova qismət olmuşdur. Belə ki, 

əsəri dinlədikdən sonra Qarayev bəstəkarı təbrik edərək demişdir: “Tofiq Bakıxanov fəxr edə 

bilər ki, Azərbaycan musiqi tarixində ilk violonçel konsertinin müəllifidir”. 

Ü. Hacıbəyovun anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə keçirilən konsertdə T. Bakıxanovun 

solist kimi “Arşın mal alan” musiqili komediyasının mövzuları əsasında fantaziyanı ifa 

etməsini bəstəkar belə xatırlayır: “Xoşbəxtliyimdən Dahi bəstəkarın 60 illik yubileyi 

ərəfəsində simfonik orkestrin müşayiətilə “Arşın mal alan” musiqili komediyası əsasında 

yazılmış “Fantaziya”nı ifa etdim. Filarmoniyada keçirilən konsertdə Üzeyir Hacıbəyov adına 

Dövlət Simfonik orkestri, solist-skripkaçı mən və dirijor Moskva Dövlət Konservatoriyasının 

professoru Leo Qinzburq iştirak edirdi. Konsertdə ifa olunmuş əsər dinləyicilər tərəfindən 

rəğbətlə qarşılandı.” (Məmmədova, 2017: s.23) 
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1950-ci illərdən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdindəki trioda skripkaçı 

kimi fəaliyyət göstərməsi də bəstəkarın uğurlu yaradıcılıq inkişafından xəbər verir. Görkəmli 

bəstəkarlarımızın bir sıra əsərlərinin ilk ifaçısı olmuş T. Bakıxanov F. Əmirovun skripka, 

fortepiano və simfonik orkestr üçün İkili konsertini, S. Ələsgərovun “Xatirə”, “Romans” 

triolarını (S. Əliyev və E. Əliyeva ilə birlikdə), skripka və fortepiano üçün Sonatasını, C. 

Cahangirovun skripka və fortepiano üçün Sonatinasını, skripka və simfonik orkestr üçün 

Konsertini məharətli ifası ilə musiqisevərlərə təqdim etmişdir.  

Görkəmli bəstəkar Tofiq Bakıxanova müəllimi dahi Üzeyir bəyin adına olan mükafatı almaq 

da nəsib olmuşdur. AMEA-nın akademik Üzeyir Hacıbəyli adına mükafatı ilə təltif olunması 

2017-ci ilin aprel ayında baş tutmuşdur. Bəstəkar özü deyir ki, bu mükafat onun üçün ən ali, 

ən əziz olan mükafatlar sırasındadır. 

Tofiq Bakıxanov sadəcə, görkəmli bəstəkar deyil, həm də heyrətamiz insan və gözəl 

müəllimdir. Bu qədər tanınmış ustad olmağına baxmayaraq, daimi axtarış cəsarətini itirməyən 

və yaradıcılıq enerjisi əvvəlki kimi aşıb-daşan sənətkara səmimi və mehriban xarakteri, 

həssaslığı və məsuliyyəti ətrafdakı insanların sevgisini və dərin hörmətini qazandırıb. Bu fikri 

Tofiq müəllimlə əyani surətdə tanış olan hər bir kəs tam əminliklə təsdiq edə bilər. Tofiq 

Bakıxanovun çalışmaq, yazıb-yaratmaq eşqi onu ilk dəfə tanıyan insanlara sirayət edir, onun 

sənətə bağlılığı gənc nəsildə sənətə qarşı sevgi və məsuliyyət hissi oyadır. 

Bəstəkarın həyat və yaradıcılığında Azərbaycanımızın ən qədim və səfalı güşələrindən olan 

doğma Naxçıvanımızla bağlılıq qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bəstəkarın özünün təbirincə 

desək, Naxçıvan diyarı ilə bağlı olan anları onun həyatının ən gözəl xatirələrinin mühüm 

hissəsini təşkil edir.  

Tofiq Bakıxanovun Naxçıvana olan sevgi və məhəbbəti Muxtar Respublika rəhbərliyi 

tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiş və daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Ali 

Məclisin sədri cənab Vasif Talıbovun milli musiqimizin, mədəniyyətimizin inkişafına, 

təbliğinə, sənətə və sənətkara verdiyi önəm sayəsində Naxçıvan musiqi ictimaiyyəti Tofiq 

Bakıxanov yaradıcılığı ilə daha dərindən tanış olma şansı əldə etdi. 

Bildiyimiz kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 

sərəncamları ilə Tofiq Bakıxanovun 75, 80 və 85 illik yubileyləri, eyni zamanda Abbasqulu 

Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyi Naxçıvanda yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdur. 

Bəstəkar Tofiq Bakıxanov Naxçıvana hər gəlişində olduqca razı halda burdan geri dönmüş, 

xoş təəssüratlarını mətbuatda, televiziyada öz müsahibələrində dilə gətirmişdir: “Mənim 

Naxçıvana olan səfərlərimin hamısı maraqlı və yaddaqalan olub. Ancaq bu sonuncu 

səfərimdən (2016-cı ilin oktyabr ayı. G.M.) daha böyük təəssüratla qayıtdım. Çünki 

Naxçıvanın möhtəşəm inkişafının son nailiyyətlərini gördüm, oradakı elm, təhsil, mədəniyyət 

xadimlərinin hər cürə qayğı ilə əhatələndiyinin şahidi oldum, şəxsən öz yaradıcılığımın 

yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin sevincini yaşadım. Hörmətli Vasif Talıbov yenə də 

məni şəxsən qəbul etdi və Azərbaycan mədəniyyətinin bu günkü uğurları barədə əhatəli 

şəkildə, səmimi söhbətimiz oldu. Həm də ona görə məmnun oldum ki, Naxçıvanda, atam 

Əhməd Ağa Bakıxanovdan musiqinin bir çox sirlərini öyrənmiş sənətkarlarla yanaşı,  özümün 

keçmiş tələbələrimlə də görüşdüm. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu gün Naxçıvanda musiqi 

mədəniyyətimiz həqiqətən heç zaman görünməmiş  inkişaf mərhələsini yaşayır. Yerli  

sənətkarların ifasında elə musiqi parçaları  eşitdim ki, onları dinləyən istənilən azərbaycanlı 

sadəcə fəxr edə bilər.” (Məmmədova, 2017: s.52) 
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Görkəmli bəstəkar Naxçıvana təkcə yubileydən-yubileyə yox, həm də burada fəaliyyət 

göstərən musiqi ocaqlarında müəllim və tələbələrlə görüşlərə, ustad dərslərinə də dəvət 

olunmuşdur. Dəfələrlə Naxçıvan Dövlət Universitetində, Naxçıvan Musiqi Kollecində, eyni 

zamanda musiqi məktəblərində Tofiq Bakıxanov həm tələbələrə ustad dərləri keçmiş, öz 

dəyərli məsləhətlərini vermiş, həm də tələbələrin ifasında təşkil olunan konsertlərin, 

tədbirlərin dinləyicisi olmuşdur. Bəstəkar bu barədə öz geniş təəssüratlarını bölüşərkən, 

Naxçıvanda müəllimlərin sözün həqiqi mənasında milli mədəniyyətimizə, musiqi 

incəsənətimizə özünəməxsus töhfələr verə biləcək gənclərə xüsusi qayğı ilə yanaşdıqlarını, 

istedadlı musiqiçilər nəsli yetişdiyini vurğulamışdır (Məmmədova, 2017: s. 90). 

2017-ci ildə ilk peşəkar naxçıvanlı bəstəkar olan Məmməd Nəsirbəyovun anadan olmasının 

120 illik yubileyi Naxçıvanda yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdu. Həmin yubiley tədbirinə 

Tofiq Bakıxanovun da dəvət olunması və şəxsən iştirakı təsadüfi deyildi. Çunki Tofiq 

müəllim bəstəkar Məmməd Nəsirbəyovun yaradıcılıq  irsinin tədqiqatçısı (bəstəkar Nazim 

Quliyevlə birlikdə) olmuş, Məmməd Nəsirbəyov haqqında kitab ərsəyə gətirmişdir.  

Tofiq Bakıxanov həmçinin Naxçıvana olan sevgisini və heyranlığını belə ifadə etmişdir: 

“Bilirsiniz, Naxçıvan mənim üçün çox ulu bir şəhərdir. Həm də çox müqəddəsdir. Ona görə 

ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev bu torpaqda dünyaya göz açıb. Hava 

limanında təyyarədən enərkən elə ordaca qeyri-adi hislərə bürünürəm. Mən dünyanın bir çox 

gözəl şəhərlərində olmuşam. Bu gözəl şəhərlər sırasında Naxçıvan da yaddaşımda möhkəm 

yer tutub. Sonuncu dəfə 2006-cı ildə olmuşdum. O zaman da çox gözəl idi. İndi isə daha da 

gözəlləşib. Buranın təkcə suyu, havası yox, siması da gözəldir. Müasir binalar, səliqəli yollar, 

təmizlik insana xoş təsir bağışlayır. Burada hər şey çox ürəkaçandır. İnsanları da xoşbəxtdirlər 

ki, belə bir qədim və eyni zamanda gözəl bir diyarda yaşayırlar.” (Şərq qapısı, 18 yanvar, 

2011)  

Bu qədim diyar Tofiq Bakıxanovun həm də ilham mənbəyi olmuş, bəstəkar öz məhəbbətini 

musiqi ilə də dilə gətirmişdir. Bəstəkarın xalq çalğı alətləri orkestri və simfonik orkestr üçün 

yazdığı “Naxçıvan” simfoniyettası maraqlı əsərlərindən biridir. Əsəri dinləyərkən doğma 

elimizin füsunkar təbiəti, qədim tarixi və mədəniyyəti, mehriban insanları sanki gözlərimiz 

önündə canlanır. Əməkdar jurnalist İttifaq Mirzəbəyli bu əsər haqqında öz qiymətli fikirlərini 

belə qələmə almışdır: “Bu simfoniyettada Naxçıvanın Əcəmi Naxçıvanidən Hüseyn Cavidə 

qədər olan mədəniyyətinin, Əshabi-Kəhfdən Bata-bata qədər olan Allah vergisinin, Babəkdən 

Heydər Əliyevə qədər olan şəxsiyyətlərinin obraznı görməmək mümkün deyil.” 

(Məmmədova, 2017: s.15) 

Ümumiyyətlə, zəngin yaradıcılıq irsinə malik olan bəstəkarın kamera-vokal əsərləri arasında 

“Naxçıvan təranələri”, “Xoş ovqatlı mahnılar” mahnı məcmuələrində naxçıvanlı şairlərin 

sözlərinə bəstələdiyi doğma diyarımıza həsr olunmuş mahnılar da Tofiq müəllimin qədim 

Naxçıvanımıza olan sevgisinin ifadəsidir. Məcmuədə akademik İsa Həbibbəylinin, tanınmış 

şairlər İslam Səfərlinin, Ramiq Muxtarın, Asim Yadigarın, Adil Babayevin və s. sözlərinə 

yazılmış mahnılar mövzu və melodiya baxımından rəngarəngdirlər. “Naxçıvan” (bu mahnı 

Azərbaycan Televiziyası Baba Salahov adına xalq çalğı alətləri ansamblının müşayiəti ilə 

əməkdar artist Nuriyyə Hüseynovanın ifasında lentə alınaraq Dövlət Radiosunun “Qızıl 

fondu”nda saxlanılır), “Nurlu Naxçıvan”, “Arpaçay”, “Batabat bağları” və s. mahnılar onun 

qələmindən çıxmış, ümummilli lider Heydər Əliyevdən bəhs edən “Həmişə bizimləsən” adlı 

simfonik poeması da bəstəkarın məhz Naxçıvan səfərlərindən aldığı yüksək enerji və ilhamın 

meyvəsi olmuşdur. “Həmişə bizimləsən” simfonik poeması Tofiq müəllimin dəyərli əsərləri 
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sırasına daxildir. İlk dəfə məhz Naxçıvanda, bəstəkarın 75 illik yubiley tədbirində 

səsləndirilmiş bu əsər Bakıdan əvvəl Naxçıvanda ekranlaşdırılmışdır.  

Əsər beş il sonra, bəstəkarın 80 illik yubileyi zamanı təşkil olunmuş konsertdə yenidən 

dinləyicilərin gurultulu alqışlarını qazanmışdır. Hətta həmin vaxt geniş tədbirdən sonra səhnə 

arxasına keçən Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov bütün ifaçılara səmimi təbriklərini çatdırmış, 

Tofiq Bakıxanov yaradıcılığını yüksək musiqişünalıq qabiliyyəti ilə təhlil edərək demişdir: 

“Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığı o qədər geniş, mənalıdır ki, onun əsərlərinin - 

simfoniyalarının, lirik və tərənnüm mahnılarının hər birinin öz yeri, öz gözəlliyi vardır. 

Rəssam insanı nə qədər dərindən tanısa, onun xarakterini bilsə, həmin əsər o qədər gözəl 

alınar. Bəstəkarın Vətəninə bağlılığı, Azərbaycana dərindən bələd olması mahnılarından 

görünür. Azərbaycanı tanımayanlar Tofiq Bakıxanovun Vətənimizi tərənnüm edən 

mahnılarını dinləyib ölkəmizi tanıya, sevə bilərlər. Onun simfonik orkestr üçün “Həmişə 

bizimləsən” əsəri ümummilli liderimizin unudulmaz xatirəsinə tükənməz məhəbbətin 

ifadəsidir”. (Xalq qəzeti, 19 yanvar, 2011) 

Bəstəkarın Naxçıvana həsr olunmuş mahnılarını təhlil edərkən görürük ki, bəstəkar bu 

mahnılarda xoş ovqatlı, şən əhval-ruhiyyəli, təntənəli xarakterli melodiya yaratmağa üstünlik 

verir.  

T.Bakıxanovun bütün manhıları xalq musiqisi, onun lad quruluşu, metroritmi, struktur 

prinsipləri ilə dərin yaradıcı əlaqələrlə birləşdirilib. Mövzu və ideya məzmununa görə 

bəstəkarın mahnıları rəngarəngdir: vətən haqqında, doğma Azərbaycanımızın təbiəti və onun 

gözəlliklərini vəsf edən mahnılar, lirik məhəbbət mövzulu mahnılar və s.  

Tanınmış şair Ramiq Muxtarın sözlərinə bəstələnmiş “Naxçıvan” mahnısı özünün şən 

melodiyası ilə diqqəti cəlb edir. Rast ladında (F dur) yazılmış mahnıya “Allegretto” temp və 

6/8 ölçü  oynaq xarakter verir.  

İnstrumental giriş parçasından sonra oynaq tempdə mahnının melodiyası səslənir. Maraqlıdır 

ki, müəllif Naxçıvanın tərənnümünü məhz əvvəl mahnının ritmində verir, mətnə uyğun canlı 

ritm yaradır.  

  

Mahnının mətni yeddi hecalı poetik struktur üzərində qurulub.  
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Nəqərat bölməsi sanki ilhamlı çağırış xarakterlidir. Bu, mahnının kulminasiyasıdır: 

Qoca Şərqin qapısında 

Düşmənlərə göz dağıdı. 

Ulu Heydər, Cavid, Bəhruz, 

Əcəmilər ocağıdır.   

 

 

Akademik İsa Həbibbəylinin sözlərinə yazılmış “Arpaçay” mahnısı da özünün yaddaqalan 

melodiyası ilə qəlb oxşayır. Vətənə və onun füsunkar təbiətinə olan məhəbbət hissi həm şair, 

həm də bəstəkar tərəfindən bacarıqla, professionallıqla açılıb. 

Mahnı “Allegretto” tempdə yazılıb və instrumental müqəddimə ilə başlayır. Onun melodiyası 

nəqəratın melodiyasından alınmışdır: 

 

 

Mahnıda əsas kuplet bütövlükdə iyirmi xanəni əhatə edir. Bayatı-şiraz ladının (a moll) 

intonasiyalarına əsaslanan mahnının diapazonu elə də geniş deyil. İstər kupletin, istərsə də 

nəqəratın melodiyası sekvensiya üsulu ilə inkişaf tapır.   
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Mahnı sonda verilən dörd xanəlik koda ilə tamamlanır:  

 

 

Şair Asim Yadigarın sözlərinə yazılmış “Batabat bağları” mahnısı da gümrah, şən xarakterli 

musiqidən ibarətdir. Mahnı Azərbaycan xalq rəqs və mahnıları üçün səciyyəvi olan 6/8 ölçüdə  

yazılmışdır.  

Şairin təcəssüm etdirdiyi Naxçıvanın səfalı guşələrindən olan Batabatın obrazını bəstəkar 

incə, oynaq musiqi ilə açmağa nail olmuşdur. Bunun üçün bəstəkar aramlı temp və “Şur” 

muğam intonasiyalarını əsas götürmüşdür. On bir hecalı mətndən ibarət olan şeir obraz və 

emosional baxımdan musiqi ilə vəhdət yaradaraq dinləyiciyə xoş ovqat bəxş edir: 
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Mahnının sonunda koda səslənir ki, bu da əsərin daha da ruh yüksəkliyi və təntənə ilə 

bitməsinə şərait yaradır: 

 

“Nurlu Naxçıvan” mahnısı bəstəkarın son dövr mahnı yaradıcılığının uğurlu musiqiləri 

sırasında dayanır. İftixar Piriyevin sözlərinə bəstələnən mahnıda həm Naxçıvanın 

qədimliyindən, məğrurluğundan, cənnət kimi çiçəklənməsindən, həm də mehriban və gülərüz 

insanlarından söhbət açılır. Yenə də “Allegretto” temp, 6/8 ölçü mahnıya xoş abuhava verir. 

Nəqəratın musiqi materialı üzərində qurulan on iki xanəlik instrumental giriş mahnının əsas 

obrazını dinləyiciyə çatdırır: 

 

Digər mahnılarında olduğu kimi bəstəkar burada da sekvensiyalı hərəkətə üstünlük verir. 

Bayatı-şiraz ladına əsaslanan mahnıda kuplet ilə nəqərat arasında dörd xanəlik keçidə yer 

verilir:  
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Nəticə 

Görkəmli bəstəkar Tofiq Bakıxanov xalq musiqisindən bəhrələnərək bəstələdiyi lirik 

mahnılarla Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi ənənələrini layiqincə davam etdirib. Onun bütün 

mahnıları xalq musiqisi ilə dərin yaradıcı əlaqələrlə birləşdirilib. Bəstəkarın mahnıları 

Azərbaycanda vokal musiqinin və kütləvi mahnı janrının inkişafında böyük rol oynamışdır. 

Zəngin yaradıcılıq irsində özünəməxsus yeri olan kamera-vokal əsərləri içində Naxçıvana 

həsr olunmuş əsərləri Tofiq müəllimin Naxçıvan sevgisinin bariz nümunəsidir. Təhlilə cəlb 

edilən mahnılar onu deməyə əsas verir ki, bəstəkar bu mahnılarda milli musiqimizə xas olan 

lad-intonasiya, metroritmik, forma xüsusiyyətlərinə sadiq qalaraq yaddaqalan melodiyalar 

bəstələmişdir. 

Tofiq Bakxanov hər iki istiqamətin - həm xalq musiqisinin, həm də müasir musiqinin ən 

yüksək keyfiyyətlərini mənimsəmiş və öz əsərlərində tətbiq etmişdir. 

Bu il Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında özünəməxsus xidmətləti olan Tofiq 

Bakıxanovun anadan olmasının 90 ili tamam olur. Musiqimizin qocaman sənətkarı, görkəmli 

bəstəkarımızı qarşıdan gələn yubiley münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona can sağlığı arzu 

edirik! 
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ÖZET 

Türk Müziği eğitiminde de kullanılan ve son 50 yıl içerisinde kaleme alınan Türk Müziği teorisi ile ilgili 

kaynaklar gözden geçirildiğinde, bu kaynaklarda bazı bilgilerin noksan, unutulmuş veya hatalı olduğu 

görülmektedir. Dolayısı ile bu tür bilgilerin tespiti ve gerekli düzeltmelerin yapılması çalışmaları Türk Müziği 

açısından önemli ve kıymetli olacaktır. Bu araştırmada nazariyat kitaplarının usûller kısmında bahsedilen bektâşî 

raksânı usûlü ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve bu bilgilerin güncellenmesi amaçlanmıştır. 

Veriler, belge tarama yöntemi kullanılarak toplanmış ve analiz edilmiş, bektâşî raksânı ile ilgili kaynakların üç 

başlıkta toplanabileceği saptanmıştır. Bu üç kaynaktan ikisi usûlün "türk aksağı + aksak semâî" şeklinde 

olduğunu, diğer kaynak ise usûlün "türk aksağı evferi + aksak semâî" şeklinde olduğunu belirtmektedir. 

Nazariyat kitaplarında usûlünün bektâşî raksânı olduğu iddia edilen yalnızca iki adet ilâhî bulunmaktadır; acem-

kürdî ilahi tüm kaynaklarda örnek olarak verilirken segâh ilahi yalnızca bir kaynakta örnek olarak gösterilmiştir. 

Acem-kürdî ilahinin notası incelendiğinde eserin usûlünün bir adet 8 zamanlı (2+3+3) ve bir adet 7 zamanlı 

(2+2+3) usûlden meydana geldiği; dolayısı ile verilen örnek eserin usûlünün bektâşî raksânı biçin belirtilen 

kalıplara ("türk aksağı + aksak semâî" ve "türk aksağı evferi + aksak semâî") uymadığı görülmektedir. Örnek 

olarak verilen ikinci ilahinin ise saz bölmesinin “türk aksağı evferi + türk aksağı evferi + türk aksağı”, söz 

bölmesinin ise “aksak semâî evferi+türk aksağı” olarak bestelendiği anlaşılmaktadır. Yapılan taramada usûlü 

bektâşî raksânı olarak belirtilen başkaca bir esere rastlanmadığından bektâşî raksânı usûlü nazariyat 

kitaplarındaki bilgiler birleştirilecek şekilde yeniden tanımlanmıştır. Buna göre: Hurşit Ungay’ın usûl için 

“Değişik üç Türk Aksağı usulünün birleşmesinden meydana gelmiştir.” şeklinde verdiği bilgi, diğer 

kaynaklardaki “usûlün gösterim şeklinin” bu bilgiye uyması ve Fatih Salgar’ın segâh ilahisindeki işleniş şekline 

bakılarak usûlün vuruşları ve tanımı güncellenmiştir. Buna göre bektâşî raksânı usûlü 15 zamanlı, 9 darblı, “türk 

aksağı evferi+türk aksağı evferi+türk aksağı” şeklinde 3 adet 5 zamanlı usûlün biraraya getirilmesiyle 

oluşturulmuş bir usûl olarak kabul edilmiştir. Bu araştırmada Türk Müziği teorisi ile ilgili bilgilerin gözden 

geçirilmesinin gerekli ve yararlı bir çalışma olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bektâşî raksânı, Usûl, Ritim, güncelleme. 

 

A RESEARCH ON "BEKTÂŞÎ RAKSÂNI" 

ABSTRACT 

When the sources related to Turkish Music theory, which is also used in Turkish Music education and written in 

the last 50 years, are reviewed, it is seen that some of the information in these sources are incomplete, forgotten 

or erroneous. Therefore, determination of such information and making the necessary corrections will be 

important and valuable in terms of Turkish Music. In this study, it is aimed to review and update the information 

about the bektâşî raksân mentioned in the usûl section of theoretical books. Data were collected and analyzed 

using the document scanning method. It has been determined that the sources about bektâşî raksân can be 

grouped under three headings. Two of these three sources state that the usûl is in the form of "türk aksağı + 

aksak semâî", while the other source states that the usûl is "türk aksağı evferi + aksak semâî". There are only two 

hymns in the sources that are claimed to be the bektâşî raksan. While the Acem-Kürdî hymn is given as an 

example in all sources, the segâh hymn is shown as an example only in one source. When the note of the Acem-

Kürdî hymn is examined, it is seen that the style of the work consists of one 8-time (2 + 3 + 3) and one 7-time (2 

+ 2 + 3) style; therefore, it is seen that the usûl of the sample work given does not conform to the specified 
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patterns ("Türk Aksağı + Aksak Semâî" and "Türk Aksağı Evferi + Aksak Semâî"). It is understood that the 

second hymn given as an example was composed as "türk aksağı evferi + türk aksağı evferi + türk aksağı" and 

the lyric section was composed as "aksak semai evferi + turkish aksağı". No other work, whose usûl is 

mentioned as the raksân of bektâşî, was not found in the survey. For this reason, the bektâşî raksânı methodology 

was redefined by taking into account the information in theology books. According to this: The information 

given by Hurşit Ungay as "It is formed by the combination of three different Türk Aksağı" for the usûl; in other 

sources, the strokes and definition of the rhythm have been updated by looking at the "way of displaying the 

usûl" conforming to this information and the way Fatih Salgar is depicted in the divine hymn. Accordingly, the 

bektâşî raksânı usûl was accepted as a 15-timed, 9-pulsed method formed by combining 3 5-timed usûls such as 

“türk aksağı evferi + türk aksağı evferi + türk aksağı”. In this study, it was concluded that it would be a 

necessary and useful study to review the information about Turkish Music theory. 

Key Words: Bektâşî raksânı, Usûl, Rhythm. 

GİRİŞ 

Türk Müziği anasanat dalları, konservatuvarlar, müzik bölümleri, güzel sanatlar liseleri ve 

diğer eğitim kurumlarında Türk Müziği eğitimi için çeşitli kaynak kitaplar ya da bunlara ek 

olarak öğretim elemanlarının kendi notları kullanılmaktadır. 2009 yılında yayımlanan bir 

makalede, Türk Müziği nazariyatı ve solfej derslerinde eğitim amacıyla kullanılan kitapların 

İsmail Hakkı Özkan Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri-Kudüm Velveleleri, Türk Müziği 

Solfej ve Nazariyatı Alper Demir, Türk Mûsikîsi Nazariyatı Ahmet Hatipoğlu şeklinde olduğu 

bildirilmiştir (Türkmen, U., Adar, Ç.; 2009). Bu kaynakların sayısı günümüzde kısmen artsa 

da içerikleri aşağı yukarı aynı olup Hüseyin Sadeddin Arel’in (1880-1955) Türk Musıkisi 

Nazariyatı Dersleri kitabı ile Dr. Suphi Zühdü Ezgi’nin (1869-1962) yazmış olduğu Nazarî ve 

Amelî Türk Mûsikîsi isimli beş ciltlik kitabının özetlenmiş, dil itibarıyla sadeleştirilmiş bir 

şeklinden ibarettir denilebilir. Dolayısı ile Arel veya Ezgi’nin kitaplarındaki herhangi bir 

unutulmuş konunun, eksik veya yanlış bir bilginin bunların özetlenmiş şekillerine de aynen 

yansıması söz konusu olacaktır. Türk Müziği anlayışı yönünden daha gelenekçi olan Rauf 

Yekta Bey’in (1871-1935) Türk Mûsikîsi Nazariyatı kitabı ile Ezgi’nin Nazarî ve Amelî Türk 

Mûsikîsi kitaplarını perde, aralık ana dizi ve tağyir (değiştirme) işaretleri konularında 

karşılaştıran bir çalışmada Rauf Yektâ Bey’in nazarî anlayış hususunda ve Türk mûsikîsinde 

doğal nağmelerin yerlerinin tespiti ve düzenlenmesi gibi mühim konularda Suphi Ezgi’den 

oldukça farklı bir anlayıșa sahip olduğu belirtilmektedir (Güran G, 2019). Bu da günümüzde 

Türk Müziği eğitiminde kullanılan kitapların geleneği yeterince yansıtma konusunda da 

problemler taşıyabileceği sonucunu vermektedir. Türk Müziği nazariyatı kitaplarındaki bu tür 

problemlerin bu kitapları kullananlarda teorik bilgiye olan ilgi ve güveni azaltıcı bir etkiye 

sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Dolayısı ile Türk Müziği eğitimi başta olmak üzere 

çeşitli yerlerde yaygın olarak kullanılan kaynakların, gerek gelenekle uyuşmayan yönlerinin 

giderilebilmesi gerekse bu kaynaklardaki noksan, unutulmuş veya hatalı olduğu saptanan 

bilgilerin zaman zaman gözden geçirilip düzeltilerek güncellenmesi Türk Müziği için önemli 

bir hizmet olacaktır. Bu meyanda bektâşî raksânı usûlü ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi 

ve güncellenmesi bu makalenin amacını oluşturmaktadır. 

MATERYAL VE METOD 

Bektâşî raksânı usûlü ile ilgili kaynak (belge) taraması metodu ile veriler toplanmış, daha 

sonra analiz edilmiştir. (Yazıcıoğlu Y. ve Erdoğan S, 2014). Elde edilen veriler aşağıda 

sunulmuştur. 

M. Hurşit Ungay’a göre bektâşî raksânı usûlü: 

Bektâşî raksânı usûlü “On beş zamanlı ve dokuz vurguludur. Değişik üç Türk Aksağı usulünün 

birleşmesinden meydana gelmiştir. Bir Türk Aksağı ile Aksak Semâî usullerinin birleşimidir 
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diye de bu usûlü tarif edebiliriz. İsminden de anlaşılacağı gibi on üç zamanlı Bektâşî Nefes 

(ilahi)lerinin bestelenmesinde kullanılmıştır.” (Ungay, M.H., 1981). 

Ungay’ın ifadeleri dikkatle incelendiğinde usûlün on üç zamanlı olduğunu söylemesi 

(yukarıdaki italik yazıda görülmektedir), ancak kitabında usûlü 15 zamanlı usûller arasında 

zikretmesi dikkati çekmektedir. Bektâşî raksânı için kaynakların tümünde örnek olarak 

verilen acem-kürdî ilâhinin usûlü, Ekrem Karadeniz tarafından 13 zamanlı olarak 

belirtilmektedir (Ekrem Karadeniz maddesinde ayrıntılı olarak verilecektir). Hurşit Ungay’ın 

yanlışlıkla mı “on üç” ifadesini yazdığı yoksa 13 zamanlı artık aksak semâî usûlü ile bir ilişki 

mi olduğu hususunu açıklığa kavuşturmak mümkün olmamıştır. 

M. Hurşit Ungay’a göre bektâşî raksânı usûlü ve darbları aşağıdaki gibidir (Şekil 1): 

 

 

Şekil 1. M. Hurşit Ungay’a göre bektâşî raksânı usûlü. 

Diğer kaynaklarda da usûlün darbları bu şekilde verilmektedir. Ungay, bu usûl için aşağıdaki 

iki eseri örnek olarak vermektedir: 

1. Fatih Salgar’ın segâh makamındaki ilâhisi (Şekil 2), 

2. Sahibi bilinmeyen acem-kürdî nefes (Şâh-ı merdânın âvâzı) (Şekil 3). 

 

Şekil 2. Fatih Salgar’ın segâh makamındaki ilâhisi. 
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Sayın Fatih Salgar’la bestelemiş olduğu segâh ilahisi hakkında, 14.11.2020 tarihinde telefonla 

bir görüşme tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede sayın Salgar, Hurşit Ungay’ın 

bektâşî raksânı usûlünde acem-kürdî nefes dışında elimizde bir eser bulunmadığını, bu 

nedenle segâh ilahiyi hem bektâşî raksânı repertuvarına hem de Hurşit Ungay’ın kitabına 

katkı amacıyla bestelediğini söylemiştir. Bektâşî raksânı usûlü ile ilgili bugün itibarıyla da 

elimizde geçmişten gelen yeterli bir doküman ve başkaca bir örnek eser maalesef yoktur; 

dolayısı ile bu usûle ait bilgilerimiz yeterli değildir. Hurşit Ungay’ın, yukarıda verilen bilgiler 

de dikkate alındığında Fatih Salgar’ın segâh ilahisini bektâşî raksânı usûlüne örnek olarak 

vermesi tartışılabilir. Çünkü usûlü tanıtacak, usûl hakkında bilgi verebilecek bir eser elimizde 

yoktur; sonradan yapılan bu besteyi örnek olarak göstermek bu nedenle tartışmalıdır. Ancak 

bektâşî raksânı usûlü, Hurşit Ungay’ın belirttiği “On beş zamanlı ve dokuz vurguludur. 

Değişik üç Türk Aksağı usulünün birleşmesinden meydana gelmiştir” şekliyle kabul 

edildiğinde; Fatih Salgar’ın eseri bektâşî raksânı için uygun bir örnek olarak kabul etmek 

gerekir. 

 

Şekil 3. Sahibi bilinmeyen acem-kürdî nefes (Şâh-ı merdânın âvâzı). 

Bektâşî raksânı usûlüne örnek olarak verilen acem-kürdî makamındaki eserin notası Mus2 

programına yüklenmiş ve bu program aracılığı ile seslendirilerek analiz edilmiştir. Analiz 

sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

 Eserin usûlü 15 zamanlı, 6 darblıdır. 

 Usûl, bir adet 8 zamanlı (2+3+3) ve bir adet yedi zamanlı (2+2+3) usûlden meydana 

gelmektedir. 
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Usûl darblarının porte üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Acem-kürdî nefesin usûlünün darbları. 

Şekil 4 incelendiğinde acem-kürdî nefesin usûlünün Şekil 1’de verilen bektâşî raksânı usûlü 

ile bir ilgisinin olmadığı görülmektedir. 

İsmail Hakkı Özkan’a göre bektâşî raksânı usûlü: 

Raksân usûlü ve bektâşî raksânı usûlü aynı usûlün iki farklı söylenişi şeklinde ele alınmış 

ve bu başlık altında sunulmuş; usûlün iki çeşidinin olduğu, ikinci çeşidine bektâşî raksânı 

denildiği belirtilmiştir (Özkan İ.H., 2010). Buna göre: 

 Usûlün 1. şekli: "Semâî + Türk Aksağı + Sofyân + Semâî" usûllerinden oluşmaktadır 

(Zeynebim türküsü örnek olarak verilmiştir), 

 Usûlün 2. şekli: "Türk Aksağı + Aksak Semâî" usûllerinden oluşmakta ve Özkan buna 

Bektâşî raksânı ismini vermektedir. 

Özkan, usûlün ikinci şekli için örnek olarak yalnızca acem-kürdî nefesi (Şâh-ı merdânın âvâzı 

vermiştir. Usûlün Bektâşî nefeslerinde ve türkülerde, halk mûsikîsinde çok kullanıldığını; 

bazı ilâhîlerde de görüldüğünü belirtmiştir. Ancak yaptığımız taramada bu usûlden 

bestelenmiş başkaca bir esere rastlanmamıştır. 

Özkan, ayrıca Rauf Yektâ Bey’in bu usûlden bahsettiğini ve müstakil bir usûl olarak 

belirttiğini söylemekte, usûlün darblarını da vermektedir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Rauf Yekta Bey’e göre bektâşî raksânı usulünün darbları. 

Rauf Yekta Bey’in vermiş olduğu darblar diğer kaynaklarda verilen darblara oldukça 

benzemekte olup sadece baştaki semâî düzümü Rauf Yekta Bey’de açık (1+1+1), diğerlerinde 

ise daha kapalı olarak (1+2) gösterilmiştir. Bu küçük fark dışında usûlün darbları hususunda 

tüm kaynaklarda bir fikir birliği olduğu görülmektedir. 

Fahrettin Yarkın’a göre bektâşî raksânı usûlü: 

Fahrettin Yarkın, “Türk Müziğinde Usuller” isimli kitabının 32. sayfasında bektâşî raksânı 

usulünün "türk aksağı evferi + aksak semâî" şeklinde bir birleşime sahip olduğunu 

belirtmekte, usûlün darblarını ise Hurşit Ungay ve İsmail Hakkı Özkan’ın verdiği gibi 

göstermektedir (Şekil 3). Buradaki tek fark diğer iki yazarın usûlün birleşimi için "türk 

aksağı + aksak semâî" demelerine karşılık Fahrettin Yarkın’ın "türk aksağı evferi + aksak 

semâî" demesidir. Usûl için herhangi bir örnek eser vermemektedir. 

Türk Müziği düzümlerinden biri olan semâî düzümünün dört farklı gösterim şekli vardır 

(Özbek, 2020): Buna göre semâî düzümünün (1+1+1) şekline ayrık gösterim, (2+1) şekline 

aksak biçimi, (1+2) şekline evfer biçimi ve (3) şekline ise birleşik biçim adı verilmektedir. 

Bektâşî raksânı usûlünün de ilk 5 zamanlı kısmındaki semâî düzümü (1+2) yani evfer 
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biçimindedir. Bu nedenle [2+(1+2)] şeklindeki ilk 5 zamanlı kısım Türk aksağı değil,, Türk 

aksağı evferi olarak isimlendirilmedir. Bu yönden değerlendirildiğinde Fahrettin Yarkın’ın 

ifadesi doğrudur. Ancak usûlün kalan 10 zamanlı kısmı aksak semâî değildir. Hurşit Ungay 

bektâşî raksânı usûlü için “Değişik üç Türk Aksağı usulünün birleşmesinden meydana 

gelmiştir.” demektedir. Buna göre usûlün ilk iki 5 zamanlı kısmı [2+(1+2)] şeklinde yani türk 

aksağı evferi görünümünde, üçüncü 5 zamanlı kısmı ise [2+(2+1)] şeklinde yani türk aksağı 

görünümündedir. Dolayısı ile usûlü "türk aksağı evferi + türk aksağı evferi + türk aksağı" 

şeklinde tanımlamak daha doğru olacaktır. 

Fahrettin Yarkın, “Türk Müziğinde Usuller” isimli kitabının “kullanılmayan usuller” başlığı 

altında (48. Sayfa) başka bir bektâşî raksânı usûlünden daha bahsetmektedir. Buna göre 

bektâşî raksânı usûlü 16 zamanlı, 7 darblı bir usûl olarak tanımlanmakta olup darbları 

aşağıdaki gibidir (Şekil 6): 

 

Şekil 6. Bektâşî raksânı usulünün 16 zamanlı, farklı bir şekli. 

Hurşit Ungay da kitabının kullanılmayan usuller başlığı altında (269.sayfa) Şekil 6’da 

bahsedilen usûlden bahsetmekte olup usûlün darbları Şekil 6’daki ile aynıdır. 16 zamanlı 

usûller araştırıldığında usûlün aslında bektâşî raksı veya raksân adı verilen usûl olduğu 

görülmektedir. Bu usûlün iki farklı şekli olup Şekil 6’daki darblar bektâşî raksı veya raksân 

usûlünün ikinci şekline uymaktadır (Özbek, 2020). Nitekim “Önüme bir cebel düştü bir ucu 

şehir içinde” mısraı ile başlayan hicazî uşşâk nefes bektâşî raksı (raksân) usûlünde olup notası 

aşağıdadır (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Hicazî uşşâk nefes. 
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M. Ekrem Karadeniz’in görüşü: 

Karadeniz, bektâşî raksânı için tüm kaynaklarda örnek olarak verilen acem-kürdî nefesle ilgili 

olarak aşağıdakileri söylemektedir: 

“Artık aksak semâî usûlü: “Şâh(ı) merdânın âvâzı/Turna derler bir kuştadır” sözleriyle 

başlayan Acem Kürdî nefes’ten başka bir eser bulunamamıştır. Bu nefesin yine Acem Kürdî 

makamında 15/8 ölçüsünde Raksân usûlü ile bestelenmiş notasına, İstanbul Konservatuvarı 

yayını Bektaşî Nefesleri arasında 85. defter, s. 225) rastlanmıştır. Bestelerde çok az fark 

olmakla beraber usûller farklı olduğu için buraya hocam Abdülkadir Töre’nin 

koleksiyonundaki notayı aldım. Pek az farklı olan iki şekilden hangisinin daha doğru 

olduğunu isbat edecek başka bir belgeye rastlayamadım.” (Karadeniz ME, 1983). 

Karadeniz, artık aksak semâî ismini verdiği usûlün darblarını aşağıdaki gibi vermiştir (Şekil 

8): 

 

Şekil 8. Artık aksak semâî usulünün darbları (Ekrem Karadeniz’in kitabında gösterildiği 

şekilde yazılmıştır). 

Karadeniz, kitabının 40. sayfasında usûlü tarif ederken usûlün ismini “artık aksak semâî” 

olarak belirtmiş, usûle örnek olarak verdiği acem-kürdî nefesin notasında ise eserin usûlünü 

“artık aksak” olarak yazmıştır. Dikkatsizlik sonucu böyle bir hatanın olduğu kanaatindeyiz 

(Şekil 9). 

 

Şekil 9. Acem-kürdî nefesin 13 zamanlı olarak yazılmış notası. 
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Karadeniz’in bahsettiği artık aksak semâî usûlü incelendiğinde: başına bir semâî düzümü 

almış aksak semâî usûlü görünümünde olduğu; başındaki fazladan bir semâî sebebiyle usûlün 

“artık” sıfatını aldığı, dolayısı ile “artık aksak semâî” olarak isimlendirildiği yani usûlün 

(3+10) şeklinde olduğu söylenebilir. Karadeniz’in artık aksak semâî usûlüne örnek olarak 

verdiği ve 13 zamanlı olarak notaya alınmış olan acem-kürdî eser usûl yönünden 

incelendiğinde: usûlün darbları ile eserin ezgisel yürüyüşünün birbirine uyduğu 

görülmektedir. Ancak eserin sözleriyle birlikte eserin ezgisel yürüyüşü prozodik açıdan ele 

alındığında usûl, “yürük semâî + devr-i turan” yani [(3+3) + (2+2+3)] şeklinde yürümektedir. 

Karadeniz, eserin 15 zamanlı olarak yazılmış şekli için de usûlünün raksân olduğunu 

belirtmekte, diğer kaynaklardaki gibi bir bektâşî raksânı usûlünden bahsetmemektedir. Ancak 

eser incelendiğinde usûl darblarının raksân usûlüne de uymadığı görülmektedir. 

Bektâşî raksânı ile ilgili olarak yapılan taramda son olarak aşağıdaki bilgiye ulaşılmıştır: 

Abdülbaki Gölpınarlı’nın “Alevî-Bektâşî Nefesleri” isimli kitabının 1963 yılında yapılan 

baskısında Şâh(ı) merdânın âvâzı mısraı ile başlayan nefesin makamı kürdî’li-hicazkâr, usûlü 

ise raksân olarak belirtilmekte iken (Gölpınarlı A, 1963); aynı kitabın 1992 yılında 

yayımlanan baskısında nefesin makamı acem-kürdî, usûlü ise yine raksân olarak 

belirtilmektedir (Gölpınarlı A, 1992). 

Sonuç 

Bektâşî raksânı isimli usûl ve verilen örnek eserler dikkate alındığında kaynaklar arasında 

birçok sorunlu hususun bulunduğu görülmektedir. Türk Müziği bilgisinin gelenekle olan 

bağını koparmadan geleceğe en doğru ve anlaşılır şekilde iletilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu meyanda bektâşî raksânı isimli usûl yukarıda bahsedilen veriler kullanılarak 

değerlendirilmiş ve aşağıdaki gibi güncellenmiştir: 

 Usûl 15 zamanlı, 9 darblıdır. 

 Usûl, iki adet türk aksağı evferi (5/8) ve bir adet türk aksağı (5/8) usûlünün 

birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Usûlün darbları aşağıdaki gibidir (Şekil 10). 

 

 

Şekil 10. Bektâşî raksânı usûlünün darbları. 

Şekil 10’daki darblara uygun olarak bu usûlden bir eser Dr. Hanefi Özbek tarafından 

bestelenmiş ve eserin notası aşağıda sunulmuştur (Şekil 11). Bu eser VI. Uluslararası Müzik 

ve Dans Kongresi’nde bu makaledeki bilgilerin sözlü bildiri olarak sunulmasının ardından 

mızraplı tanbur ve kanun eşliğinde icra edilerek kongre katılımcılarına dinletilmiştir. Eser 

notası üzerinde her bir ölçü, noktalı ölçü çizgisi ile 5’er zamanlı olacak şekilde üç parçaya 

bölünmüştür. Böylece usûlün nota üzerinde rahatça izlenebilmesi amaçlanmıştır (eserin 

orijinal notasında noktalı ölçü çizgileri bulunmamaktadır). 
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Şekil 11. Bektâşî raksânı usûlünde hicaz uzzal saz eseri. 

 

Kaynaklar 

Gölpınarlı, Abdülbâki. Alevî-Bektâşî Nefesleri, Remzi Kitabevi, İstanbul-1963. 

Gölpınarlı, Abdülbaki. Alevî-Bektâşî Nefesleri, 2. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul-1992. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

192 

Güran, G. Rauf Yektâ Bey ve Suphi Ezgi Sisteminde Bulunan Doğal Perde, Aralık, Tağyir 

İșaretleri ve Ana Dizi Anlayıșının Karșılaștırılması, Akademik Sanat; Sanat, Tasarım ve 

Bilim Dergisi, Yaz 2019; 66-81. 

Karadeniz, ME. Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara-1983, s: 40, 208. 

Özbek, H. Türk Müziği Usûl Bilgisi, SAGE Yayıncılık, Ekim 2020, ISBN 978-605-184-273-

8 

Türkmen, U., Adar, Ç. Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik 

Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim, 2 (1), 57-72, 

2009. 

Ungay, M.H. Türk Mûsıkîsinde Usûller ve Kudûm, TM Devlet Konservatuvarı Yayınları, 

İstanbul-1981. 

Yarkın, F. Türk Müziğinde Usuller, Pan Yayıncılık, İstanbul-2014. 

Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay 

Yayıncılık, Ankara-2014. 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

193 

AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN AZINLIKLARIN MÜZİĞİ. AVARLAR 

 

Hatire HASANZADE 

Doç. Dr. Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, khatirahasanzada@yahoo.com 

 

ÖZET 

Azerbaycan tarihi ve sosyal çevresi nedeniyle Doğu ile Batı'nın kesişme noktasıdır ve zaman zaman birçok halk 

(Türkler, Kafkasyalılar, İranlılar grupun ait olan - tatlar, talışlar, kürtler, dağ yahudileri, udinler, lezgiler, avarlar, 

sahurlar, rutullar, yengiloylar, kınalıklar, buduqlar, grizler, aysorlar, mehseti türkleri, malakanlar vb. azınlıklar 

ve ulusal azınlıklar) yerleşti ve aralarında olumlu bir diyalog oluştu. Yunan tarihçisi Strabon m.ö. Azerbaycan 

topraklarında 26 etnik grubun varlığından bahs ederek türk soy ve boyları ile birlikte dağlıg bölgelerde (antik 

Andiya ve Mozamua topraklarında) udin, çigb, silv (çilb), her, kat (hınalık ve buduglar), leg ( lezgi ve laklar), 

box (ubı), gel vb. kafkas dili konuşan kabilelerin yaşadığını belirtti. Onların torunları hala kuzey Azerbaycan ve 

Dağıstan'ın dağlık bölgelerinde yaşıyorlar (çoğu Avar idi) ve Azerbaycan devletinin eşit vatandaşları olarak 

kabul ediliyorlar. Azerbaycan arasında sadece dünya etnik haritasında tescil edilen bu ender etnozlar, etnik 

kimliklerini yüzyıllar boyunca bir dereceye kadar korumuşlardır. 

Dünyada sayısız millet ve etnik grup var, bu da onların psikoloji ve etnik bilince sahip oldukları anlamına 

geliyor. Ve ulusal gelenekler, her ulusun kendini gerçekleştirme sürecinde paha biçilmez bir araçtır. Farklı 

kültürlere sahip halkların halk müziğini incelerken, her milletin müzik kültürünün de dünya halklarının müzik 

kültürünün bir parçası olduğunu görüyoruz. Her biri, benzersizliğiyle birlikte, bir bütün olarak ortak bir model 

temelinde gelişir. "Başka bir kültürün dünyasını anlamak kolay değil, ancak bunu yapmaya çalışmak önemli. 

İçsel uyumunu anlamak, görünüşte önemsiz görünen her eylemde, törende ve ardında doğa ile kültür arasındaki 

birliği görmek gerekir. Yalnızca başkalarını anlayarak kendimizi öğrenebiliriz. " (I. Zhukovskaya) 

Bugün, milli bilincin uyanma döneminde öz farkındalık ne kadar önemliyse, Azerbaycan'da yaşayan halkların 

(ulusal azınlık, azınlık) müzikal tonlamasında bağlantı aramak kadar önemlidir. Bu halkların tarihi, dili, 

gelenekleri ve kültürünün kökleri eski çağlara dayanmaktadır. Şu anda yaşadıkları bölgelerde, bir kısmı yerli ve 

bir kısmı diğer komşu ülkelerle etkileşim içinde göç etmiş ve gelişmiştir. Ve tüm bu süreçler geleneklerine, 

törenlerine, müzikal tonlamalarına damgasını vurmuştur. Sonuç olarak, bu halklardan bazılarının müziği, diğer 

(komşu) halkların müzikal tonlamasında ("katmanlarda") yaşayarak asimile edilir. Bir bilgi kaynağı olan halk 

müziğinden bahseden etno-müzikolog Z. Koday, halk türküsünün bu temel taşlardan biri olduğuna dikkat 

çekerek, halk türküsünün bu güne kadar herkesten getirilmiş bir hayat habercisi olduğuna dikkat çekerek, 

milletin inşasının yeniden inşa edildiğini vurguladı. 

Şeki-Zagatala bölgesi, kuzeyde Dağıstan Özerk Cumhuriyeti ve batıda Gürcistan Cumhuriyeti ile sınırı olan 

Kafkas Dağları'nın güneybatı kesiminde yer almaktadır. Bu alan Balaken, Zagatala, Gakh, Şeki, Oguz, Gabala 

köylerini içerir. Bu, avarlar, iahurlar, ingiloylar, gürcüler, udinler, lezgiler, grızlar ve diğer milletler ve etnik 

gruplar dahil olmak üzere ulusal azınlıkların yaşadığı bir alandır. İncelenen folklor örnekleri, bu bölgede yaşayan 

Avarların folklor örnekleriyle doğrudan ilgilidir. 

Anahtar Kelimeler: avar, öz farkındalık, ulusal bilinç, çağrı. 

 

MUSIC OF MINORITIES LIVING IN AZERBAIJAN. AVARS 

ABSTRACT 

Due to the historical and social environment, Azerbaijan is a crossroads of the East and the West. The Khinaligs, 

Budugs, Gryzs, Assyrians, Mahsati Turks, Malakans, etc. (minorities and national minorities) settled there and a 

positive dialogue was formed between them. The Greek historian Strabo Speaking about the existence of 26 

ethnic groups in the territory of Azerbaijan, Caucasus Albania, along with the Turkic tribes and clans, in the 

mountainous regions (in the territory of ancient Andaya and Mozambique) Udin, Chigb, Silv (Chilb), Her, Kat 

(Khinalig and Budug), Leg ( Lezgi and varnishes), box (Ubi), gel, etc. noted that Caucasian-speaking tribes lived 

there. Their descendants still live in the mountainous areas of northern Azerbaijan and Dagestan (most of them 

were Avars) and are considered equal citizens of the Azerbaijani state. These rare ethnoses, registered only on 
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the ethnic map of the world among Azerbaijan, have preserved their ethnic identities to some extent for 

centuries. 

There are countless nations and ethnic groups in the world, which means that they have as much psychology and 

ethnic consciousness. And national traditions are an invaluable tool in the process of self-realization of each 

nation. When analyzing the folk music of peoples with different cultures, we see that the musical culture of each 

nation is also a part of the musical culture of the peoples of the world. Each of them, along with its uniqueness, 

develops based on a common pattern as a whole. "It's not easy to understand the world of another culture, but it's 

important to try to do it. To understand its inner harmony, it is necessary to see the unity between nature and 

culture in every seemingly insignificant action, ceremony and behind it. Only by understanding others can we 

learn ourselves. ” (I. Zhukovskaya) 

Today, as important as self-awareness is in the period of awakening of national consciousness, it is as important 

to look for connections in the musical intonation of the peoples living in Azerbaijan (national minority, 

minority). The history, language, traditions and culture of these peoples have their roots in ancient times. They 

have developed some of their native lands, some of them migrating, and interacting with other neighboring 

nations. And all these processes have left their mark on their traditions, ceremonies, musical intonations. As a 

result, the music of some of these peoples is assimilated and lives in the musical intonation ("layers") of other 

(neighboring) peoples. Emphasizing that the building of the nation has risen again, he notes that the folk song is 

the herald of life brought from everyone to this day. 

The Sheki-Zagatala region is located in the south-western part of the Caucasus Mountains, which is bordered by 

the Autonomous Republic of Dagestan to the north and the Republic of Georgia to the north. This area includes 

Balakan, Zagatala, Gakh, Sheki, Oguz, Gabala villages. This is an area inhabited by national minorities, 

including the Avars, Sahurs, Ingilis, Georgians, Udins, Lezgins, Kyrgyz, and other nationalities and ethnic 

groups. The studied folklore samples are directly related to the folklore samples of the Avars living in this area. 

Key Words: avar, self-awareness, national consciousness, herald. 

 

“Mən görüşlərimi mill azlıqların nümayəndələrilə görüş adlandırmaq 

istəməzdim. Bu, Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının nümayəndələrilə 

görüşdür”- 

H.Əliyev. 

Azərbaycan şərqlə qərbin qovuşma nöqtəsi olduğundan tarixi və ictimai mühit səbəbilə 

zaman-zaman bu ərazidə bir çox xalqlar (türkdilli, qafqazdilli, irandilli qrupa aid olaraq- 

tatlar, talışlar, kürdlər, dağ yəhudiləri, udinlər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, rutullar, yengiloylar, 

xınalıqlar, buduqlar, qrızlar, aysorlar, məhsəti türkləri, malakanlar və s. azsaylı xalqlar və 

milli azlıqlar) məskunlaşaraq onların arasında müsbət yönümlü dialoq formalaşmışdır. Yunan 

tarixçisi Strabon hələ m.ə. Azərbaycan ərazisində, Qafqaz Albaniyasından söhbət açarkən, 26 

etnik qrupun mövcud olmasını qeyd edərək, türk soy və boyları ilə yanaşı dağlıq bölgələrdə 

(əski Andiya və Mozamua ərazisində) udin, çiqb, silv (çilb), her, qat (xınalıq və buduqlar), leq 

(ləzgi və laklar), box (ubı), gel, və d. qafqazdilli tayfaların yaşadıqlarını qeyd etmişdir. 

Onların nəsilləri indi də Azərbayanın şimalındakı dağlıq ərazilərdə və Dağıstanda yaşayaraq 

(bunlardan ən çoxsaylısı- avarlardı) Azərbaycan dövlətinin bərabərhüquqlu vətəndaşları 

sayılır. Dünyanın etnik xəritəsində yalnız Azərbaycan əraisində qeydə alınan bu nadir etnoslar 

əsrlər boyu öz etnik kimliklərini müəyyən dərəcədə saxlamışdır.  

Dünyada saysız-hesabsız millət, etnik qrup vardır ki, bu da onların sayı qədər 

psixologiyasının, etnik şüurun olması deməkdir. Və hər bir xalqın özünüdərk prosesində milli 

adət-ənənələr əvəzolunmaz vasitədir. Müxtəlif mədəniyyətlərə malik olan xalqların folklor 

musiqisini təhlil edərkən hər bir xalqın musiqi mədəniyyətinin eyni zamanda dünya 

xalqlarının musiqi mədəniyyətinin bir hissəciyi olduğunu görürük. Onların hər biri 

özünəməxsusluğuyla bərabər, bütövlükdə ümumi bir qanunauyğunluğa əsaslanaraq inkişaf 
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edir. “Başqa mədəniyyətin dünyasını anlamaq asan iş deyil, lakin bunu etməyə cəhd 

göstərmək vacibdir. Onun daxili harmoniyasını dərk etmək, hər bir, sanki əhəmiyyətsiz 

görünən hərəkətdə, mərasimdə və onun arxasında duran təbiətlə mədəniyyət arasında olan 

vəhdəti görmək gərəkdir. Yalnız başqalarını dərk edərək biz özümüzü öyrənə bilərik”. 

İ.Jukovskaya  

Bu gün milli şüurun oyanışı dövründə özünüdərk nə qədər vacibdirsə, Azərbaycanda yaşayan 

xalqların (milli azlıq, azsaylı) musiqi intonasiyasında əlaqələri axtarmaq o qədər önəmlidir. 

Bu xalqların tarixinin, dilinin, adət-ənənələrinin, mədəniyyətinin kökləri çox qədim zamanlara 

gedir. Onlar indi yaşadığı ərazilərdə bir qismi avtoxton, bir qismi köç edərək, başqa qonşu 

xalqlarla qarşılıqlı təmasda inkişaf etmişlər. Və bütün bu proseslər onların adət-ənənələri, 

mərasimləri, musiqi intonasiyalarında iz qoymuşdur. Bunun nəticəsi olaraq bu xalqlardan bir 

qisminin musiqisi assimilyasıyaya məruz qalır, digər (qonşu olan) xalqların musiqi 

intonasiyasında (“qatlarında”) yaşayır. Informasiya mənbəyinin daşıyıcısı olan folklor 

musiqisindən söhbət açan etnomusiqişünas alim Z.Koday xalq mahnısının o fundamental 

daşlardan biri olmasını qeyd edir və onun üstündə millətin binasının yenidən ucaldığını 

vurğulayaraq xalq mahnısının hər bir kəsdən bu günə gətirilən həyat carçısı olmasını qeyd 

edir. 

Qafqaz sıra dağlar silsiləsinin cənub-qərb hissəsində- şimaldan Dağıstan Muxtar 

Respublikası, qərdən Gürcüstan Respublikası ilə sərhədə Şəki-Zaqatala bölgəsi (bu əraziyə 

Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ kəndləri daxildir) yerləşir. Burada- avarlar, 

saxurlar, ingiloylar, gürcülər, udinlər, ləzgilər, qrızlar və b. millət və etnik qruplar yaşayır. 

Araşdırılan folklor nümunələri bilavasitə bu ərazidə yaşayan avarların folklor nümunələriylə 

bağlıdır. 

 (Hələ 30-cu illərdə böyük sənətkar Bülbülün təşəbbüsüylə Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyada fəaliyyətə başlayan elmi-tədqiqat musiqi kabinəsi Azərbaycanın bölgələrinə 

səfərlər edərək folklər nümunələrini toplayırdı. Üzeyir Hacıbəyli ilə M.Maqomayevin bu 

sahədə başladığı işi sonralar böyük bəstəkarlarımız, tədqiqatçı alimlər, musiqişünaslar davam 

edirlər. Q.Qarayev, C.Hacıyev, S.Hacıbəyov, N.Məmmədov, M.S.İsmayılov, B.Hüseynli, 

Ə.İsazadə, həmçinin sonrakı nəsl nümayəndələri S.Abdullayeva, G.Abdullazadə, A.Ozan, 

F.Xalıqzadə, T.Məmmədov A.Abduləliyev, R.Bəhmənli və b. müxtəlif illərdə dəfələrlə bu 

ərazilərdə olaraq (Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən və d. ərazilərdə) folklor nümunələrəni 

toplamışlar. Azərbaycanın bölgələrində bu tədqiqatar indi də aparılr. Bunun nəticəsi olaraq 

çoxlusayda yeni məcmuələr işıq üzü görmüş, olduqca gərəkli “Azərbaycanın ənənəvi xalq 

musiqi atlası” və nümunələr əsasında “Azərbaycanda yaşayan xalqların 50 mahnısı” 

məcmuəsi nəşr olunur. (tərt.ed.T.Məmmədov, F.Xalıqzadı) Yerli tədqiqatçılarla yanaşı əcnəbi 

ölkələrdən böyük marağın olmasını Y.Sipoşun bölgələrimizə gedərək araşdırmalar aparması 

usiişünaslıqelmi üçün böyük töhvələrdən biri olmuşdur. )     

Onların bir qismi Dağıstan, bir qismi Azərbaycanda, əsasən yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 

Balakən və Zaqatala rayonlarında məskunlaşmışlar. Tədqiqtçıların nəticələrinə görə hazırda 

Azərbaycanda altıncı etnik qrupu kimi iber-qafqaz dilinin Nax-Dağıstan qrupuna daxil olub, 

antropoloji cəhətdən subavropoid irqinin kafkasion tipinə aid edilir. Kəllə quruluşuna, saç və 

gözlərinin rənginə görə avarlar avropoid irqinin Aralıq dənizi qrupunun Kaspi (oğuz) tipinə 

aid olan Azərbaycan türklərindən fərqlənir. Onların bir-birindən anlamayacaq dərəcədə iki 

fərqli dialektdə danışdıqları qəbul edilsə də, əslində qohum dillər olmasına rəğmən iki fərqli 

dildir. Məsələ ondadır ki, keçən əsrin 30-cu illərində Stalinin bir başa göstərşiylə “andiyalı” 

və ya “andok” kimi tanınan tamam başqa bir Dağıstan xalqının etnik kimliyi inkar edilməyə 
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və həmin dövrdən başlayaraq bu xalq avar kimi qələmə verilməyə başlamışdır. Bu xalqın adı 

Dağıstanda axan iki- Göysu adlı çaydan birində- Andoyskoe Koysy əbədiləşmişdir. Bu 

çaylardan biri andiyalıların (andokların) adıyla qoşa çəkilsə də, ikinci eyniadlı hidronimdə 

avarların adı- Avarskoe Koysu əbədiləşdirilib.  

Bu gün avarlar Zaqatalanın- Car, Kəbəloba, Aaxdərə, Silban, Dardoqqaz, Mazıx, Qobizdərə, 

Maqov, Uzuntala, Danaçı, Paşan, Yolayrıc, Abaylı, Çardaxlar, Göyəm, eləcə də Balakənin- 

Katex, Qabaqçöl, Mahamalar, Binə, Sarıbulaq və d. kəndlərində kompakt halda yaşayır. 

Macar tarixçisi Andras Rona-Tasa görə avarlar ilk dönəmlərdən başlayaraq türk dilinin bir 

ləhcəsində danışır. Aimin fikrinə görə Szarvaz şəhərində tapılan iynə qutusundakı yazılar türk 

dlində yazılıb. Qafaz avarlarına edilən DNT testləri araşdırmaları nəticəsində avarların iranlı 

bir millət olmadığı təsdiq edilib. Avarların Dağıstan türklərilə qohumluğu ilə bağlı vacib 

məlumatlrın olduğu söylənilir. Tədqiqatçılara görə avarlar və onların əcdadları olan iskitlər- 

türkdülər. Macarıstanda və Dunay sahillərində bu gün qapalı toplum kimi qədim adət-

ənənələrini yaşadan avar türkləri Bolqarıstanda yaşayan türklərin mühüm bir qismini təşkil 

edir. Xalq ədəbiyyatıının mövzu məzmunu baxımından Azərbaycan folklor nümunələrilə bir 

sıra ortaq cəhətlərin olması (şifahi söz sənətində bir çox mətnlərin üst-üstə düşməsi) bu 

ölkələrin vahid etnocoğrafi məkanda əmələ gəlməsini göstərir. Azərbaycan folklor 

nümunələrilə bir sıra ortaq cəhətlərilə yanaşı, avar folklorunun özünəməxsus cəhətləri var. 

Bunu daha çox xalq dastanlarında, dəfn mərasimlərində, mərasim və mövsüm nəğmələrində, 

milli adət-ənənələrində görmək olur. Xalq dastanlarını (“Xoşbar”, “Baxtika”, “Kamalil Başir” 

və b.) təmburun müşayiətilə söyləyirlər. Avarların bayramları da müxtəlifliyilə seçilir (yazın 

ilk gəlişindən əkinçiliklə bağlı “Otsa bay” bayramı,  “Roxi boğ” mərasimi, gül bayramı, yağış 

və gün istəmə mərasimləri var). Məsələn, yağışı istəyəndə- burcah, günü istəyəndə-  maxara 

bişirib hər kəsə verirdilər. Sulu burcah (əriştə)- yağış damllarını, saçaqlı maxara- günəşi 

xatırladır. Qız istəmə mərasimində “elçi daşı” ənənəsi var. Toya dəvət edərkən dəvətlilərə 

alma verilməsi, almanın həyat simvolu olmasını Azərbaycan xalq nağıllarında da görmək 

olur. Toy mərasimlərində- elçilikdən sonra birbaşa toy mərasimi olur. Burada qızlar gümüş 

saplardan toxunmuş dunça- (baş geyim növü, bayatılarında da əks olunur) taxardılar.  

Tədqiqatçıların araşdırmalarına nəzər salaraq 2019-u ilin fevral ayında Zaqatalada aparılan 

sahə araşdırmaları zamanı bu şəhərin tanınan musiqiçisi, təmbur ifaçısı cökə ağacından 

düzəldilir, təqribi çəkisi 400qramdır.Uzunsov olan alətin aşağı ucunun daraq formalı oması 

ifaçının ayaqüstə çalaraq rahatlığı üçün bu darağın kəmərə sancılmasıyla bağlığır.) və 

bəstəkarı Məhəmməd Məmmədovun ifalarını nota alaraq təqdim edilən nümunələr əsasında 

müəyyən nəticələr qeyd etmək lazımdır. Görkəmli orqanoloq, musiqişünas S.Abdullayeva 

təmbur alətilə bağlı tədqiqatlarında bu alətin Zaqatala, Balakən rayönları, Tala, Car, Göyəm 

Tulu və b. kəndlərdə geniş yayılmasını qeyd edir. “Alətin görünüşü, səsi, ifa tərzinə görə 

başqa simli alətlərdən fərqlənir, təmbur ya dambur adlanaraq mənşəyinin hunlardan gəlir. Iki 

simli (5pərdəli və ya 5 bəndli olubcökə ağacından hazırlanır) qopuzabənzər bu alətdə ifa edəni 

adətən balabançı (burada balaman, çox vaxt da mey ifaçısı)  müşayiət edir. Bəzən onlara 

nağaraçı da qoşulurdu. Təmburun sədaları altında əsasən yerli əhalinin mahnı adlandırdığı 

bayatılar ifa olunur.”(Abdullayeva. 2000: 20)  

Qeyd etdiyimiz kimi bu bölgədə yaşayan digər xalqların (saxur, rutul, ləzgi, yengiloy və b. 

etnik azlıqlar) adət-ənənələri, mərasimlərilə bir çox cəhətdən ortaq olan xüsusiyyətlərilə 

bərabər, təbii olaraq onların musiqisində bir-birinətəsir edərək ortaq olan məqüamları görmək 

mümkündür. Bəzən bu məqamlar arasında olan sərhədlərin də aradan götürüməsinin şahidi 

oluruq. Hər hansı bir rəqs havası və xalq mahnısının bu və ya başqa xalqa aid etməsini bir tək 

sözlərdə olan (mahnıdırsa) fərqdə, rəqs havasıdırsa, ölçünün fərqli tezlikdə getməsində və ya 
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birində yaşayaraq digərində itib gedən xüsusiyyətlərin mövcüd olmasında müşahidə edirik. 

M.Məmmədovun dediklərindən: “Bizim üçün Zaqatala çoxlusayda millətlərin yaşadığı balaca 

Azərbaycana bənzəyir. Adət-ənənələrimizdə çoxlusayda oxşarlıq var. İfaçı və rəqqaslardan 

ibarət kollektivlərimiz fəaliyyət göstərərək keçmişlə olan əlaqəni yaşadırlar. Bir məqamı da 

qeyd edim ki, müasir dövrdə, texnologiyaların artdığı bir zamanda gənclərimiz arasında 

əfsuslar olsun ki, daha çox qulağı alışan, çoxsəslənən musiqini icra etmələrinin də şahidi 

oluruq. Ona görə çalşırıq ifamızla hər millətə aid olan özəlliyimizi qoruyub saxlayaq. 

Məsələn, xatırladım ki, 1937-ci ildə böyük bəstəkarmız S.Hacbəyov Sarıbaş kəndində olaraq 

bir rəqsi nota alıb, adını da elə qoymuşdur. Rəqs Qaxda yaranıb. Daha sonra “Üçbarmaq” 

rəqsi burada yaranıb. Rəqsin maraqı ardıcıllığı var. Toyda üç rəqs ifa olunur. Üçlük rəqs:- 

əvvəl tək-tək oynayan, ikinci ağır templi rəqs- yerə enib-qalxan oğlanların rəqsi- Boxboqi 

(box-ayaq deməkdir), üçüncü rəqs- oğlanla qızın birgə olan rəqsi-Yasvas gəlir. Bu rəqsi Zakir 

Bağırov vaxtilə nota alıb və adı “Buldiboqi” adlanırdı. Qeyd edim ki, aşıqlar eşitdiyi qoşma 

və bayatılarla qidalanır və çox vaxt musiqinin hansıbölgəyə aid olmasını da müəyyən etmək 

çətinləşit. Yerli mahnı-kuçidul, toylarda ifa olunan mahnı- betin, təmburun müşayiətilə 

aşıqların oxuduğu havalar-koroxanlar, rəqs havaları qədimdə- kurşua (ayaqda sürüşdürməylə 

irəli atma) adlanırdı. Sonra bu bölgədə yaşayan xalqlar rəqs etdiyinə görə yerli adla 

adlanmışdır.”  

Folklor nümunələrinin araşdırmalarını davam edərək respublikamızın şimal-qərb bölgəsində 

yaşayan xalqların musiqisində olan ortaq və fərqli məqamların üzə çıxarılması 

etnomusiqişünaslq araşdrmaları baxımnan önəmlidir. 

Nümunələrdə nəzərə çarpan məqamlar: 

1. Əksər havaların ritmik quruluşunda punktirlik, iti xarakterlilik hökmranlıq edir. (bu 

xarakterik cəhət dağ bölgələrində olan xalqların musiqisində olan mübarizliyi, cəsarətliyi, 

zamanın yeyinliyini, bəlkə də ayıq olmalarına bir işarə kimi də mövcud ola bilər. 

2. Pilləvarilik, kiçik ambitus, bununla yanaşı kvarta, ya kvintaya sıçrayışdan sonra 

əksistiqamətli pilləvarilik. 

3. Kiçik motivin təkrarlanaraq inkişafı (sanki suala cavab kimi), ya variant, ya sekvensiya 

şəklində keçməsi (pilləvari, ya tersiya münasibətində) 

4. Səslərin ümumi gedişatındakı hərəkət aşağı istiqamətlidir. 

5. Mahnılarda- danışıq tərzində hecalardaki vurğular (mətndə), “boğazda deyilən” hərflərin 

olması melodik xəttin ümumi gedişatina nəzər saldıqda səslərin vurğularında, musiqi 

bəzəklərinin özəlliklərində özünü büruzə verir.      
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ÖZET 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu çok klişe bir ifade gibi görünse de insanlar arası ilişkinin insanı tanımlamadaki 

yerine göndermede bulunur. Bu yer aynı zamanda onun iletişim kurma özelliğine de ortaya koyar. Bu kapsamda 

müzik ve dans önemli bir araca dönüşmüştür. Bu özelliğe ile müzik ve dans toplumsal bir olgu olarak karşımıza 

çıkar ve toplumun kültürel üretimin önemli bir sonucunu yansıtır. Müziğin sembolik özellik taşıması onu 

toplumsal inşa ürünü haline dönüştürücü ve bireylerin ortak anlam inşa etikleri ve bu anlamlarla duygu ve 

düşüncelerini yansıttıkları bir alan olarak belirir. Bu özelliği müziğin bireysel olanı aşıp toplumsal boyuta 

taşınan anlamına ve toplumlar arası ilişkideki önemli rolüne gönderme yapar. Bu durum belirli amaçlar için 

yapılan ritmik ve kalıp hareketleri ifade eden dans içinde geçerlidir. Dansın insan etkileşiminin bir ürünü olması 

onu kültürel yapan önemli bir olgudur. Dansın kültür örüntüsü içeren çok boyutlu unsur olması topluluk veya 

grup içindeki işlevi gibi bireysel işlevini de önemli kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: müzik, dans, işlevselcilik, toplumsal bütünleşme, 

 

MUSIC AND SOCIAL FUNCIONS 

ABSTRACT 

Man is a social being. Although this may seem like a very cliché expression, it refers to the place of 

interpersonal relationship in defining human. This place also refers to its ability to communicate. In this context, 

music and dance have turned into an important tool. With this feature, music and dance appear as a social 

phenomenon and reflect an important result of the cultural production of the society. The symbolic character of 

music appears as a field that transforms it into a product of social construction and reflects individuals' collective 

meaning constructions and their feelings and thoughts with these meanings. This feature refers to the meaning of 

music that goes beyond the individual and carried to the social dimension and its important role in inter-

communal relations. This is true for dance, which refers to rhythmic and pattern movements performed for 

specific purposes. The fact that dance is a product of human interaction is an important phenomenon that makes 

it cultural. The fact that dance is a multi-dimensional element that contains a cultural pattern makes its individual 

function important as well as its function within the community or group. 

Key Words: music, dance, functionalism, social integration 

 

Giriş 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu çok klişe bir ifade gibi görünse de insanlar arası ilişkinin 

insanı tanımlamadaki yerine göndermede bulunur. Bu yer aynı zamanda onun iletişim kurma 

özelliğine de gönderme yapar. Bu kapsamda müzik ve dans önemli bir araca dönüşmüştür. Bu 

özelliğe ile müzik ve dans toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkar ve toplumun kültürel 

üretimin önemli bir sonucunu yansıtır. O halde çalışamaya önce kültürün ne olduğunu ortaya 

koyarak başlamakta fayda vardır.  

Smith in ifadelerine göre “kültür” tanımlanması şaşırtıcı derece de zor olan bir kelime 

olduğunu belirtir ve bunu Raymond Williams’ın ifadeleriyle ortaya koyar, bu ifadesinde 

Williams “kültür, İngiliz dilinin en karmaşık iki ya da üç kelimesinden biridir... Çünkü artık 

farklı entelektüel disiplinlerdeki ve düşünce sistemlerindeki önemli kavramlar için kullanılır 
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hale geldi” cümlesine gönderme yapar ve bu çeşitliliğin bir göstergesinin, 1950’lerde yazan 

Alfred Kroeber ve Clyde Kluckhohn’ın) oldukça fazla sayıda kültür tanımını, popüler ve 

akademik kaynaklardan toplamaları olarak ifade eder.   Kültür kelimsi İngilizce’deki ilk 

kullanımlarında hayvanların ve ekinlerin “yetiştirilmesi” (cultivation) ve dinsel tapınma ile 

ilişkili olduğunu belirtir. Kültür teriminin on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar ise 

geniş bir şekilde öğrenmeyle bireysel insan aklının ve kişisel görgünün geliştirilmesine 

uygulandığını belirterek bunun toprak ve ziraat pratiklerini geliştirme fikrinin metaforik bir 

olduğunu açıklar. (Smith, 2005).Müziğin bu toplumsallığı onu sosyolojinin inceleme nesnesi 

yapmıştır. Müzik sosyolojisi bu kapsamda toplumsal davranış örüntülerinin biri ürünü olarak 

müziği ele almış ve toplumsal bir aktör olarak bireyin ele alınması ve bu süreçte müziğin 

yerine getirdiği işlev önem kazanmıştır. Bu kapsamda müzik toplumsallaşma sürecinde anlam 

kazanan kültürel simgesel sistemin bir unsuru ve aynı zamanda simgesel sistemin kendisidir. 

Müziğin kültürelliği, seslerle maddeye sokulan ve onu kendisine benzeten ruhun öznellikler 

içeren sonsuzluk fikrine ilham oluşturarak bu maddeye bireysel ve toplumsal kodlar verme 

yoluyla onu anlamlı kılınmasında kendini gösterir. Uzun tarihsel süreçte dünyayı farklı 

bağlamlar içerisinde ele almaya başlayan bireyin duyguları, beğenileri ve bilişsel durumu 

sanata ve yaşama bakış açısı değişmiştir. Bu değişim onun ortaya koyduğu ürünlerde kendini 

gösterecektir (Işıktaş, 2017:39). 

Müziğin işlevlerini iki temel boyutla ele alabiliriz. 

1. Birey odaklı olan boyutu 

2. Toplum odaklı boyutu 

Bu her iki boyutta kültürel bir unsur olan müziği esas alır. Ancak odaklandıkları nokta 

farklılaşmaktadır.  

1.Birey odaklı boyutu: Birey toplumu oluşturan tele unsurdur. Bu özelliği bireyi toplumsal 

bir unsur olarak önemli kılmakta ve bireye ait özelliklerini nasıl kanıldığına odaklanmaktadır. 

Müziğin insanlar üzerindeki psikolojik etkisi sıklıkla vurgulanmakta, bu etkinin bilimsel 

çalışmada ortaya konulmaktadır. Bu özellikleri ile müzik bilim adamları tarafından 

insanlardaki birçok psikolojik bir hastalığın tedavisinde kullanılması veya içinde bulunduğu 

koşulların iyileştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır(Sezer,2011:1475). 

Birey gerekli davranış değişikliğinin kazanılmasında müzik önemli bir rol oynar. Özellikle 

müziğin eğitim sürecinde kullanılmasındaki araçsallığı ifade edilmektedir. Müzik bireyin 

davranış değişiklikleri kazanmalarında yer alır. Bu kazanımlar istendik davranış değişikliği ile 

sağlanır. Müziğin ve müzik eğitiminin insan beyninde gerçekleşme sürecine ilişkin 

nöromüzikal alanda yapılan araştırma bulgularına göre şu önerilerde bulunmuştur: – İnsan 

beyni müziğe tepkide bulunma ve katılma yeteneğine sahiptir. – Beynin müziksel işlevleri 

doğumla birlikte başlar ve yaşam boyu devam eder. – Erken yaşta başlayan ve devam eden 

müzik eğitimi beynin müziksel işlevlerinin düzenlenmesine katkıda bulunur(Erdal,2007:287). 

Bu kapsamda uzun dönem müzik tedavi amaçlı bir unsur olarak kullanılmış ve buna ilişkin 

kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Bunu makamlar esasında orta şu şekilde koyabiliriz. 

Farabi’ye göre şöyle sınıflandırılmıştır(Somakçı, 2003:134).  

1. Rast makamı: İnsana sefa(neşe-huzur) verir.  

2. Rehavi makamı: İnsana beka(sonsuzluk fikri) verir. 

3. Kuçek makamı: İnsana hüzün ve elem verir.  
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4. Büzürk makamı: İnsana havf(korku) verir.  

5. Isfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti, güven hissi verir. 

6. Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.  

7. Uşşak makamı: İnsana gülme hissi verir. 

8. Zirgüle makamı: İnsana uyku verir.  

9. Saba makamı: İnsana cesaret, kuvvet verir.  

10. Buselik makamı: İnsana kuvvet verir.  

11. Hüseyni makamı: İnsana sükûnet, rahatlık verir.  

12. Hicaz makamı: İnsana tevazu(alçakgönüllülük) verir.  

Somakçı aynı çalışmasında Farabi’de bu makamlarının etkilerinin en iyi görüleceği vakitleri 

ise şu şekilde belirtir(Somakçı,2003:134) 

1. Rehavi makamı: yalancı sabah vaktinde etkili  

2. Hüseyni makamı: sabahleyin etkili  

3. Rast makamı: güneş iki mızrak boyu etkili  

4. Buselik makamı: kuşluk vaktinde etkili  

5. Zirgüle makamı: öğleye doğru etkili 

6. Uşşak makamı: öğle vakti etkili  

7. Hicaz makamı: ikindi vakti etkili  

8. Irak makamı: akşamüstü etkili  

9. Isfahan makamı: gün batarken etkili  

10. Neva makamı: akşam vakti etkili  

11. Büzürk makamı: yatsıdan sonra etkili  

12. Zirefkend makamı: uyku zamanı etkilidir 

Müziğin insanlar üzerindeki bu güçlü etkisinin olması onun fizyolojik etkisindendir. 

Altıngökçek’ e göre, insanın duyum ve bilinçle ilgili davranışlarının merkezi olan beyni 

etkilemesindendir. İnsan beyni, çevreyle ilişkiyi sağlayan tek organdır. Bir organizmanın 

duygusal gelişimi ne kadar fazla ise, o organizmanın dış dünyası da o kadar zengin olur. Bu 

durum müziğin, duygusal yaşamı zenginleştirme yolunda işlev üstlendiğini göstermektedir. 

Eski çağlardan beri de, müziğin ruh sağlığına olan etkilerinin yanında beden sağlığına olan 

etkileri ile ilgili pek çok bilgiye rastlanmaktadır(Altıngökçek, 2007:30). Bunun yanı sıra 

müzik ve beden ilişkisi ise önemli boyuttur. Müzik ve bedensel hareketler arasındaki ilişki 

dans, bale, tiyatro gibi sahne sanatları alanında temel unsur olan insan bedeni ile müzik 

arasındaki “estetik” ortaklığın temelini oluşturmakla birlikte, bedensel hareket içerikli müzik 

öğretim yaklaşım ve yöntemlerinin de çıkış noktasında bulunmaktadırlar. Bu ortak zemin, 

sahne sanatları ve müzik eğitimi arasında ortak felsefi görüş ve öğretim yöntemlerinin 

doğmasına yol açmıştır(Özmentes, 2007: 636). 

Maslow ortaya koyduğu teorisinde insan ihtiyaçlarını bir piramit örneğinde hiyerarşik olarak 

sıralamıştır. Bu piramidin en altında yani en öncelikli ihtiyaç statüsünde ‘Fizyolojik ve 
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biyolojik’ ihtiyaçlar yer almakta Açlık, susuzluk, cinsellik, oksijen, uyku gibi temel yaşamsal 

ihtiyaçla bu kapsamda belirmektedir. Temel olan bu ihtiyaçların karşılanması diğer 

ihtiyaçların karşılanmasını mümkün kılmaktadır.  Bir üstteki ihtiyaç düzeyi ise ‘Güvenlik’ 

olarak tanımlanmaktadır. Bunu ‘Aidiyet ve sevgi’ ihtiyacı gelmekte bu bir gruba ait olma, 

ilişki kurma, yani özetle sosyalleşme ile ifade edilmektedir. Bunu ise  ‘Saygı görme’ aşaması 

izler bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üstte ise  ‘Kendini gerçekleştirme’ ihtiyacı yer almaktadır. 

Birey bu piramitte müzik vasıtasıyla sosyalleşme ihtiyacını karşılamakta, saygı göreme ve 

kendini gerçekleştirme imkânı bulmaktadır.  

2. Toplum odaklı boyutu: Müziğin bireyin yaşamındaki belirleyiciliğinin yanı sıra toplumsal 

sistem içinde ki yeri düşünüldüğünde konunun çok boyutlu olarak ele alınmasının gerekliliği 

ortaya çıkar.  

a. Kimlik unsuru olması  

İnsan toplumsal hayatında birçok kolektif kimliğe sahiptir. Cinsiyet, mekân ve ülke, sosyo-

ekonomik toplumsal sınıf bunlardan bazılarıdır. Bu unsurlar bireyin kendini tanımlamasında 

öteki ile olan ilişkisinde belirleyici olmaktadır. Bir topluluğun kimliği diğer topluluklar ile 

olan ilişkiler sürecinde değişecektir. Kolektif kimliklerimiz diğer gruplar ile olan ilişkilerimiz 

sürecinde değişen unsurlardır. Gerek bireysel kimliklerimiz gerekse kolektif kimliklerimiz 

kişi veya toplumsal bir grubun toplumsal yapı ve örgütlenmelerle çevresel norm ve değerlere 

dayalı olarak ortaya çıkan bir unsurdur. Bu özelliği kimliği kimliklerde çeşitlenmeleri ortaya 

çıkarmaktadır(Bilgin, 2007: 14). Ancak şu önemlidir ki kimlik bir tanınma ve varlık ortaya 

koyma ihtiyacının unsurudur. Müzik bu kimliklerin belirlenmesinde rol oynar. 

Milli kültürün yaşatılması, geliştirilmesi ve yeni kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması 

sürecinde, sanatçılara ve sanat eğitimcilerine son derece önemli görülmektedir. Sanata ve 

sanatçıya ayrı bir önem veren Atatürk bir konuşmasında bu gerçeği, çok çarpıcı bir şekilde 

şöyle dile getirir (Aslan, 2007:52-53)“Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan 

olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz; ama sanatçı olamazsınız. Yaşamlarını büyük 

bir sanata adayan bu çocukları sevelim.” 

Müzik bireysel kimlik ilişkisini caz müzikte görmek mümkündür. Oldukça uzun ve köklü bir 

geçmişe sahip olan bu müzik türünün ortaya çıkmasına ilişkin tahminlerden biri de Afrika’dan 

köle olarak getirilmiş halkın, Amerika'da New Orleans ve Mississippi deltası etrafında 

yaşarken ilk notaların ortaya çıktığı yönündedir. Afrika siyah insanlar misyonerlerin baskısı 

altında gittikleri kiliseleri, maruz kaldıkları zulüm karısında bir tür kurtuluş olarak görmüşler 

ve burada kendi danslarını, şarkılarını ve armonilerini ifade edebilmişlerdir(Babacan, 

2011:122).  

b. Toplumsal belleği canlı tutması 

Kültürel bellek toplumun geçmişi ile bağ kurmasını sağlar. Bu kapsamda kültürel bellek; 

“hatırlama”, “kimlik” ve “kültürel süreklilik” arasındaki bağlantıyı ortaya koyara. Bu üç 

unsurdan oluşan yapı ise “bağlayıcı yapı” olarak adlandırılır. Bağlayıcı yapı, “sembolik bir 

anlam dünyası” oluşturarak topluma ait önemli tecrübe ve anıları biçimlendiren ve aynı 

zamanda güncelleyip içinde bulunulan zamanla uyumunu sağlayarak bugünü geçmişle 

birleştirme gücüne sahip; ortak yaşanmışlıklar, kurallar ve değerlere dayanan ortak bilgi ve 

kendini algılayış biçimidir. Müziği icra eden ile toplum arasındaki ilişki kültürel belleğin 

aktarımında ve yaşatılmasında “birlikte icra etme” ve “müzik eşliğinde icra” da açıkça 

görülür. Burada müziğin, okunan metnin ezberlenmesine sağladığı katkı kadar, “hep bir 

ağızdan okuma”yı sağlaması, üzerinde durulacak diğer bir işlevidir (Akın, 2018: 107) .  
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Bellek mekânı olarak türküler, savaş, ayrılık, hüzün, aşk, gelenek ve görenekleri simgelerin 

gizli diliyle bize sunar(Şahin,2011:104)bunu kargın ve doğan’ın (206) çalışmalarında görmek 

mümkündür. Karkın ve Doğan çalışmalarında urfanın kurtuluşuna ilişkin türkülerdeki 

yansımayı iade eder. 1920’de Urfalılar Fransızlara büyük kayıplar verdirerek şehri düşman 

işgalinden kurtarmıştır. Bu zafer sonucunda Urfalılar coşkun duygularını türkü ile dile 

getirmişlerdir. Bu türkü Urfalılar, mücadele ruhunu ve milli değerlere bağlılıklarını aşağıda 

yer alan hoyratta ortaya koymaktadır(Karkın ve Doğan, 2016: 1-18). 

Kolumu salladım toplar oynadı  

Kara taş içinde çete kaynadı  

Yaşasın Urfalılar teslim olmadı  

Di yeri yeri kumandanlar yeri  

Çetelerim gidiyor dönmüyor geri 

 

Zalim Fransız’ın bomba atışı  

Urfa Çetelerinin süngü takışı  

Di yeri yeri Bozanbegim yeri  

Çetelerim gidiyor dönmüyor geri  

Müzikal yapı içerisinde buna benzer birçok söz grubunu Şanlıurfa türkülerinde 

görmekteyiz.  

c. Simgesel olarak inşa edilmesi  

Kültürü oluşturan temel unsurlardan birini simgeler ifade eder. Simgeler veya başka bir ifade 

ile semboller bir şeyi ifade eden başka şeylerdir. Simgelerin iletişimde simgelerin 

kullanılması kolaylık sağlamaktadır.  

Burada vurgulamamız gereken önemli bir nokta simgelerin inşa edilmiş olmasıdır. 

Toplumsallaşma sürecinde birey simgeleri ve bu simgelerin neyi nasıl ifade ettiklerini öğrenir 

ve içselleştirir. Duygularını hangi simgeler aracılığı ile aktaracağını bilen sanatçıda içinde 

yaşadığı toplumun bir üyesi olarak bu simgeleri kullanır. Sanatçının gerek sözlü gerekse 

sözsüz performansları simgeleri kullanma becerisi ile bağlantılıdır. Bu müzikte kullanılan ve 

önemli bir araç olarak düşünülmesi gereken ve simgesel öneme sahip ses içinde de böyledir. 

Ses aralıkları, melodik kıvrımlar, kullanılan ritimler bir müzik eserini meydana getiren bütün 

bu ayrıntılarda, bir toplumun hikâyesi, upuzun geçmişi gizlidir. Dikkatlice dinlendiğinde, 

toplumsal geçmişin hüzünlü, sevinçli bütün seslerini duyabilmek mümkündür. Toplumların 

müzikleri melodik bir tarih ya da tarihin melodik anlamı niteliğini taşırlar(Odabaşı, 2006: 

248). 

Sosyalleşmenin bir içselleştirme süreci olduğunu belirtmiştik. Bu süreçte birey toplumsal rol 

ve normları öğrenir. Birçok türkü ve şarkı bireylere duygularını nasıl ifade edebileceklerini 

öğreten didaktik bir unsur olabildiği gibi araçta olabilmektedir. Bu özelliği müziğin 

toplumsallaştırma enstrümanına dönüştürür. 

Bunun bir görünümünü kahramanlık veya savaş müziklerinde görmek mümkündür. Bu müzik 

unsurları cesaret, vatan sevgisi ve fedakârlık motifleri ile oluşturulmuştur. Toplumun 
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üyelerinin bu özellikleri kazanması ve kapsamda davranışta bulunması istenmektedir. Bunun 

gibi sıra gecesi veya yaren toplantısı birlikteliklerinde önemli işleve sahip 

Müzik ve ritm aynı zamanda kutsal ile ilişki kurma sürecinde de önemli bir araç 

konumundadır. Bilindiği gibi kutsalla kurulan iletişim bireysel boyutuna rağmen 

sosyokültürel oluşumun ve kolektif bir paylaşımın sonucudur. Sosyalleşme sürecinde edinilen 

bu özellikler dinlerin yasak ve serbestleri arasında şekillenmektedir. Kimi zaman sadece 

sözlerin melodik ve ritmik bir biçimde sıralandığı kimi zaman da sözlere çeşitli aletlerin 

eşliğinde bireyin kendisini ifade etmesinin özel ve güçlü bir kanalı olarak işlev 

görebilmektedir. Bu çerçevede olmak üzere müzik ritüeller bağlamında dinî atıflara müracaat 

ederek, kutsalı da ilişki kurmada araç olmaktadır. Bu durum müziğe kutsallık kazandırdığı 

gibi bu ritüel bağlamı ile müzik kutsalın yaratılması ve paylaşılmasına zeminini 

hazırlamaktadır (Şahin, 2008:269-285). 

d. Toplumsal bütünleşmedeki yeri 

Kültür toplumsal yapıyı oluşturan temel unsur olduğunu belirtmiştik. Bu kapsamda kültürü 

oluşturan unsurların toplumsal yapı için önemi açıktır. Müziği bütüncül bir yaklaşımla, temel 

sosyal kurumlardan sanat içinde ele alıp incelemek onun toplumsal yönüne dikkat çekmektir. 

Müzik manevi kültür unsuru olarak görülmekle beraber kültürün maddî yönüyle de ilişki 

içindedir. Müzik üretiminde fikrî, sosyal ve teknolojik unsurlar bir arada bulunurlar. Bu da 

kültürün maddi ve manevi unsurlarının müzik konusunda birlikteliğinin bir görünümünü 

ortaya çıkarır. Toplum, insanların müziksel olarak nasıl davranacaklarını etkileyen normları 

geliştirir. Ahlâkî ve dinî değerlerin ağırlıkta olduğu bir toplumda, müziksel faaliyetler de bu 

değerlere saygılı ve uyumlu olacaktır (Odabaşı, 2006: 246). 

Besteci içinde yaşadığı toplumun bir ferdidir. Kültürel kimlik aracılığıyla şekillenen besteci, 

icracısı ve dinleyicisi ile toplumsal bir görünüme sahip olan müziğin, bu yönüyle 

sosyokültürel bağlamı açıktır. Toplumlar, müziklerini kendi gelenekleri, inanışları, 

dünyaya/yaşama bakış açıları ve daha birçok kültürel özellikleri bağlamında 

şekillendirirler(Akın, 2018: 104).  Genel olarak her sanat dalı özel olarak ise müzik de içinde 

doğduğu toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturan ve bunun sonucu olan bir unsurdur. 

Taşıdığı ortak estetik değerler dünyası, millî yapıyı kuvvetlendiren ve millî bütünleşmede rolü 

olan önemli dayanaklardandır. Sanatın Önemli bir fonksiyonu, düşündürme ve 

biçimlendirmedir. İnsanların ortak birtakım değerleri paylaşmalarına, bu değerler etrafında 

kümelenmelerine hizmet ederek sosyalleşme vazifesi görür ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan 

millî kimliği yansıtır (Odabaşı, 2006: 255-256). 

Gerek icra sürecinde aynı duyguların taşınması, toplumsal hafızanın canlanması gerekse 

politik sosyalizasyon sürecinde değer aktarım süreci müziğin bu işlevine önemli katkılarda 

bulunur. 

SONUÇ 

Müzik kültürel bir unsurdur. Onun bu özelliği eserlerin yaratılmasını önemli kılmakta gerekse 

icrasını önemli kılmakta ve müziğin ilk düşünülen güzel duygular kazandırma işlevleri 

dışındaki toplumsal işlevlerini de önemli kılmaktadır. Bu kapsamda müzik bireyin toplumsal 

değerlerini kazanma sürecinde belirleyici olan ve değer aktarım sürecinde önemi ortaya çıkan 

bir enstrümandır. Hatta müzik kutsalla olan ilişkileri sağlama sürecinde kendi de kutsaliyet 

kazanan bir unsura dönüşür. 
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Müziğin bu önemi onu sosyalleşme sürecinde bütünleşmenin sağlanmasında önemli bir yere 

taşımakta gerek söz ve gerekse ritm yeni anlamıyla önemli bir sosyalizasyon ajanına 

dönüşmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, piyano alanında yapılan ulusal nitelikli tez ve makalelerin belirli ölçütler doğrultusunda incelenmesi 

amacı ile yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak nitel araştırma deseninin benimsendiği bu çalışmada elde edilen 

veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Piyano alanı ile ilgili araştırmalar; YÖK Ulusal Tez Merkezi, 

Google Akademik ve DergiPark veri tabanları üzerinden taranmış, bu tarama sonucunda 1987-2020 yılları 

arasında yayımlanan 425 tez ve 210 makaleye ulaşılmıştır. Bu tez ve makaleler; yayın yılı, enstitü, konu alanı, 

model/desen, üniversite, yazar ve danışman cinsiyeti, yazar sayısı, danışman unvanı gibi değişkenlere göre 

incelenmiş, elde edilen veriler analiz edilerek frekans-yüzde, çapraz tablo ve grafikler kullanılarak açıklanmıştır. 

Çalışma sonucunda; piyano alanındaki tez ve makalelerin çoğunluğunu piyano eğitimi konusundaki çalışmaların 

oluşturduğu, tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, bu alanda en fazla tezin 2019 yılında 

yazıldığı, bu alanda en fazla tezin Gazi Üniversitesinde yazıldığı ve en çok tarama modelindeki çalışmaların 

yapıldığı tespit edilmiştir. Makaleler incelendiğinde, en çok yayının 2017 yılında yapıldığı, konuya ilişkin en çok 

makalenin ‘Fine Arts NWSA’ dergisinde yayımlandığı, makalelerde en çok müzikal analiz modelinde 

çalışmaların yapıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Piyano, Müzik, Tez, Makale, İçerik Analizi. 

 

A CONTENT ANALYSIS STUDY ON NATIONAL THESES AND ARTICLES 

PUBLISHED IN THE FIELD OF PIANO (1987-2020) 

ABSTRACT 

This study was conducted with the aim of analyzing national theses and articles on piano in according to some 

criteria.  For this purpose, the method of the study was determined as content analysis. Studies related to the 

piano branch were scanned from YÖK National Thesis Center, Google Scholar and Dergipark, 425 theses and 

210 articles have been reached. These thesis and articles were examined according to variables such as year of 

publication, institute, subject area, method, university, gender of author and advisor, number of authors and title 

of advisor; the data obtained has been analyzed, are explained using frequency-percentage, cross-table and 

graphs. As a result of the study; the majority of dissertations and articles in the field of piano consist of studies 

on piano education, the majority of theses consist of Master's theses, most theses on this topic were written in 

2019, most theses on this subject have been produced at Gazi Universityand in these theses, the screening model 

was most often used. When the articles are examined, most articles published in 2017, Most articles on this 

subject have been published in ‘Fine Arts NWSA’ journal. The most commonly used model in articles is musical 

analysis. 

Key Words: Piano, Music, Thesis, Article 

 

GİRİŞ 

İlk örneği 1711 yılında İtalya’da Bartolomeo Cristofori’nin elinden ortaya çıkan piyano; 

klavye, mekanizma, teller, pedallar gibi birbirine bağlı binlerce parçadan oluşan, yedi oktav 

ve bir minör üçlü olan çok zengin ses alanına sahip, telli ve klavyeli, büyük hacimli bir 

çalgıdır(Say, 2005: 423, Serin Özparlak, 2019: 3). Kökeni; tahta bir kutu üzerine yerleştirilen 

tellere çubuklarla vurulan ‘timpanon’ ve üçgen şeklinde bir kutu üzerine yerleştirilen tellerin 
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parmaklar ile çekilmesi yolu ile çalınan ‘psalterion’ olan piyano, Asya kökenli bir çalgı olup 

12. yy.’da Avrupa’ya getirilmiştir(Rodoplu ve diğerleri, 2018: 12). İcadından sonra diğer 

çalgıları tahtından eden piyano ilk olarak ‘pianoforte’ olarak adlandırılmıştır. Bunun sebebi 

alçak ve yüksek sesler üretebiliyor olmasıdır(Işıkdemir, 2019: 6). 

Franz Liszt, “…piyano, çalgılar sıralamasında en önde gelir. Yaygınlığını armonik 

kaynaklarına borçlu olan bu çalgı, ses olanaklarıyla bir orkestranın seslendirdiği bütün eserleri 

tek başına çalabilir…” ifadesinde bulunmuştur(Say, 2009: 194). Piyano müzik ve müzik 

eğitiminde önemli bir konumda bulunmaktadır. Sabit perdeli olması ve ses aralığının bir hayli 

geniş olması gibi sebeplerle müzik okullarında ve müzik bölümlerinde birçok derste ana unsur 

veya eşlik olarak kullanılmaktadır(Babacan, 2009: 1). Bunun yanında akademik alanda da 

yapılan yayınlarda piyano alanına ait yayınların oldukça fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu 

yayınların büyük bir çoğunluğu makale,tez ve kitaplardır. Bilimsel makale “özgün araştırma 

sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış raporlar” (TÜBA, 2011: 7) veya ‘araştırmacının 

elde ettiği bulguları en kısa yoldan başkalarına ulaştırma yolu’ (Karasar, 2018: 67) olarak 

tanımlanırken tez, yazarının özgün araştırma yapma yeteneğini gösteren, disiplinli yazma 

gerektiren, bilimsel makaleye benzeyen ancak bilimsel makaleden daha geniş ve daha uzun 

olan bilimsel yayınlara verilen isimdir(Aşkar Altay, 2000: 109). Araştırma ise; alana kuramsal 

katkı sağlamak ya da uygulamada bulunan bir problemi gidermek amacı güden, bir durumun 

veya deneğin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi sonucu yeni realiteler keşfetmek, yeni 

bilgiler üretmek için arayış ve sorgulayışlarda bulunmaktır(Altunışık ve diğerleri, 2012: 19).  

İlgili literatür incelendiğinde piyanoyu temel alan çalışmaların (Ömür&Gültek, 2001; 

Çanakçı& Kaptanoğlu, 2015) yer aldığı tespit edilmiştir.  Müzik alanının bütün alt 

disiplinleriyle birlikte genel bir bakış açısıyla ele alındığı çalışmaların analiz edildiği 

araştırmalar görülmüştür(Zahal, 2010; Demirbatır, 2001; Karkın, 2011; Toptaş, 2013; Sağer, 

2005; Ece, 2007; Berki&Başarır, 2015). Ayrıca viyola (Sonsel,2018), gitar (Alyörük, 2016; 

Öztutgan, 2016), viyolonsel (Yıldırım Orhan, 2012), flüt (Gençel Ataman, 2009; Gençel 

Ataman, 2019), müzik terapi (Can&Yılmaz, 2019), oda müziği (Yıldırım Orhan&Tunca, 

2014), yaylı çalgılar (Kurtaslan, 2018), koro (Ertek Babaç&Köse, 2018) alanları olmak üzere 

müziğin alt disiplinlerini temel alan içerik analizi kapsamında değerlendirilebilecek 

çalışmaların olduğu belirlenmiştir. Literatürdeki bir çalışma haricindeki bütün çalışmaların tez 

veya makale çalışmalarından birini ele aldığı görülmüştür. Sadece müzik terapi alanında 

yapılan Can ve Yılmaz’ın(2019) çalışmasının tüm yayınları ele alarak kapsamlı bir çalışma 

yaptığı görülmüştür.   

Bu çalışma, piyanonun ulusal tez ve makaleler arasında geniş bir alan hacmine sahip 

oluşundan yola çıkılarak yapılmıştır. Bu tez ve makalelerin; türü, yayın yılı, yazar ve 

danışman cinsiyeti, danışman sayısı ve unvanı, üniversite adı ve türü, model/deseni ve konu 

eğilimleri, yazar sayısı ve cinsiyeti, dergi adı gibi değişkenlere yönelik temel özelliklerinin 

nasıl bir dağılım gösterdiği araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 

yapılan araştırmalar sonucu elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuş ve 

yorumlanmıştır.  

Çalışmanın Amacı 

Piyano ile ilgili yayınların incelenmesine yönelik literatür tarandığında bu alandaki çalışma 

sayısının oldukça az olduğu görülmüştür ve bu tür çalışmaların belirli zaman aralıklarıyla 

yapılarak güncelliğinin sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu 

çalışma, piyano alanı ile ilgili literatürde yer alan ulusal tez ve makalelerin bulunması, belirli 

ölçütler doğrultusunda içerik analizi yolu ile incelenmesi amacı ile yapılmıştır.   
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Çalışmanın Yöntemi 

Araştırma piyano alanında geçmişten bugüne kadar yazılmış tez ve makaleleri belirli kriterler 

dahilinde toplayıp, yayın yılı, yazarları, üniversite ve dergi isimleri, konu alanları, 

model/desenleri gibi değişkenlere göre irdeleyip açıklamayı hedeflediği için nitel araştırma 

deseninin benimsendiği bu çalışmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile 

çözümlenmiştir. İçerik analizi, “toplanan verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere 

ulaşmak” amacı ile yapılmaktadır. Bu doğrultuda veriler önce kavramsallaştırılır, daha sonra 

mantıklı bir şekilde organize edilir(Yıldırım ve Şimşek 2004; 174-175). 

Çalışma dahilinde ilgili literatür, Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr 02.09.2020), Dergi park 

(dergipark.org.tr 02.09.2020) ve Google Akademik (scholar.google.com 02.09.2020) veri 

tabanları taranarak incelenmiştir. Bu tarama sonucunda 1987-2020 yılları arasında 

yayımlanmış 510 tez ve 210 makale tespit edilmiştir. Tezlerin 85 tanesinin erişim izni 

olmadığı için ulaşılamamış ve çalışmaya dahil edilmemiştir. Buna göre araştırmanın çalışma 

kapsamı konuya ilişkin tarama sonucu elde edilen 1987-2020 tarih aralığında yayımlanan 425 

tez ve 210 makaledir. Bu tez ve makalelere ilişkin elde edilen veriler SPSS ve Excel programı 

kullanılarak analiz edilmiş, betimleyici istatistikler, çapraz tablo ve frekans/yüzdeden 

yararlanılarak tablolaştırılmış, grafikler oluşturulmuş ve yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Grafik 1’de görüldüğü üzere çalışmanın %67’sini tezler oluştururken, %33’ünü ulusal 

makaleler oluşturmaktadır. İlgili konuya ilişkin toplamda 635 yayın taranmış ve incelenmiştir. 

Üzerinde çalışılan tezler; erişime açıklık durumu, türü, yılı, yazar ve danışman cinsiyeti, 

danışman sayısı ve unvanı, üniversite adı ve türü, model/deseni ve konu alanı; makaleler ise, 

yayın yılı, yazar sayısı, cinsiyeti, dergi adı, konu alanı ve model/desen gibi özelliklerine göre 

tasniflenmiştir.  

Grafik 1: İncelenen bilimsel yayınların dağılımı 

 

Piyano Alanında Yazılmış Tezlerin İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Bulgular 

Bu çalışma kapsamında Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yapılan tarama sonucunda ilgili 

alana ilişkin toplam 510 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin 85 tanesinin erişim izninin olmadığı 

görülmüş bu nedenle erişim izni olan 425 tez çalışmaya dahil edilmiştir. (Tablo 1) 

 

Tablo 1: Tezlerin erişime açıklık durumu 

 f % 

Erişime Açık Tez Sayısı 425 83 

Erişime Kapalı Tez Sayısı 85 17 

Toplam 510 100 

Taranan tezler türlerine göre incelenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda grafik 2 

oluşturulmuştur.  

 

67%

33%

Bilimsel Yayınlar
Tez

Ulusal Makale
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Grafik 2:Taranan tezlerin türlere göre dağılımı 

 

Piyano alanında yayımlanan tezlerin %70’ini(n=298) yüksek lisans tezleri oluştururken, 

%17’sini(n=72) doktora tezleri, %13’ünü(n=55) ise sanatta yeterlik tezleri oluşturmaktadır. 

Bu alanda yapılan tez çalışmalarının büyük bir kısmını yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. 

Çalışma dahilinde incelenen tezlerin yayın yılına göre dağılımı grafik 3’te verilmiştir.  

Grafik 3: Taranan tezlerin yayın yılına göre dağılımı 

Alana ilişkin tezlerin yıllara göre dağılımına ait verilerin yer aldığı grafik 3 incelendiğinde; 

Ulusal Tez Merkezi sistemine kayıtlı ilk tezin 1987 yılında yayımlandığı ve ilerleyen 8 yıl 

içerisinde sayılarının çok az olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebinin dönem şartlarında 

lisansüstü bölümlerin az olması ve internet/teknolojinin gelişimine bağlı olarak tez kayıt 

sisteminin günümüzdeki kadar etkili kullanımının olmaması gibi sebepler olduğu 

düşünülmektedir. İlerleyen yıllara bakıldığında, piyano alanında yazılan tezlerin sayılarında 

artış olduğu, bu alanda en fazla tezin 2019 yılında yapıldığı tespit edilmiştir.   

Grafik 4: Tez yazarlarının cinsiyet dağılımı 

Grafik 4’te tez yazarlarının cinsiyet dağılımına ait veriler yer almaktadır. Buna göre yazarların 

cinsiyet dağılımın %40’ını(n=170) erkek yazarlar oluştururken %60’ını(n=255) kadın yazarlar 

oluşturduğu, kadın yazar sayısının erkeklerden daha çok olduğu görülmektedir. 

Grafik 5: Tez danışmanlarının cinsiyet dağılımı 

 

Tez danışmanlarının cinsiyet dağılımını gösteren grafik 5 incelendiğinde danışmanların 

%47’sinin(n=206) erkek, %53’ünün(n=236) ise kadın olduğu, danışmanların cinsiyet 

dağılımının birbirine çok yakın olduğu belirlenmiştir.   

60%

40%
Cinsiyet Kadın

Erkek
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Grafik 6: Tezlere ait danışman sayısı dağılımı 

Grafik 6’da tezlerin danışman sayısına ait dağılım verilmiştir. Buna göre tezlerin %97’sinin 

tek, %3’ünün çift danışman ile çalışıldığı, 3 ve daha fazla danışman sayısı olan tezin 

bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.   

Grafik 7: Tez danışmanı unvanlarının dağılımı 

 

Tez danışmanlarının unvanlarını gösteren grafik 7’e göre danışmanlar dokuz unvan türünde 

dağılım göstermektedir. Buna göre danışmanların çoğunun Prof. ve Prof. Dr. oldukları 

görülmektedir. Danışmanların %31’i Prof.(n=134), %18’i Prof. Dr.(n=76), %17’si Doç. 

Dr.(n=74), %12’si Doç.(n=52), %11’i Yard. Doç. Dr.(n=47), % 6’sı Yard. Doç.(n=25), %5’i 

ise Dr. Öğr. Üyesidir(n=23). Ayrıca iki Dr. ve bir Öğr. Gör.’ de danışmanlık yapmıştır. 

Grafik 8: Tezlerin yazıldığı üniversite türlerinin dağılımı 

Tezlerin yazıldığı üniversitelerin türleri incelendiğinde elde edilen bulgular grafik 8’de yer 

almaktadır. Buna göre alandaki tezlerin %96’sı(n=406) devlet üniveristeleri bünyesinde 

yazılmış iken sadece %4’ü(n=19) vakıf üniversitelerinde yazılmıştır.  

Grafik 9: Tezlerin üniversitelere göre dağılımı 
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Piyano alanında yayımlanan tezlerin üniversitelere göre dağılımına ait verilerin yer aldığı 

grafik 9 incelendiğinde bazı üniversitelerde bu alanda daha çok tez çıktığı görülmektedir. En 

çok tez yazılan üç üniversite 89 tez ile Gazi Üniversitesi, 36 tez ile Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi ve 32 tez ile Hacettepe üniversitesidir.  

Piyano alanında yazılan tezler konu bakımından; besteci/eser analizi, çeşitli çalgılar(gitar, 

yaylılar, üflemeliler)-piyano, matematik/piyano, müzik kültürü/piyano, müzik tarihi, müzik 

teknolojisi/piyano, piyano eğitimi, piyano icrası ve teknikler, resim/piyano, tıp/piyano olarak 

konu başlıklarına ayrılmıştır. Alandaki tezlerin konu başlıklarına göre dağılımı grafik 7’de 

sunulmuştur.  

Grafik 10: Taranan tezlerin konu başlıklarına göre dağılımı 

 

 

Grafik 10 incelendiğinde piyano alanında yazılan tezlerin en fazla piyano eğitimi ile ilgili 

olduğu, bunu besteci ve eser analizi konularında yazılan tezlerin izlediği görülmektedir.  

Grafik 11: Taranan tezlerin model-desenlere göre dağılımı 

 

Piyano alanında ulaşılan tezler kullandıkları model/desenler açısından incelendiğinde; tezlerin 

12 farklı model/desen kullanılarak yazıldığı görülmektedir. Grafik 11’e bakıldığında en çok 

kullanılan model/desenlerin müzikal analiz, tarama ve deneysel araştırma modelleri olduğu 

görülmektedir.  
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Piyano Alanında Yazılmış Ulusal Makalelerin İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Bulgular 

Bu çalışma kapsamında ilgili alanda yapılan literatür taramasında 210 adet ulusal makaleye 

ulaşılmıştır. Makaleler; yayın yılı, yazar sayısı, cinsiyeti, dergi adı, konu alanı ve model/desen 

gibi değişkenlere göre analiz edilmiştir.  

Grafik 12: Makalelerin yayın yılına göre dağılımı 

 

Grafik 12’de piyano alanı ile ilgili tarama sonucu ulaşılan makalelerin yayın yıllarına göre 

dağılımları verilmiştir. Buna göre piyano alanında en çok makale yayınının yapıldığı yıl 

2017’dir. Bunun yanında 1995 ile 2009 tarihleri arasında alana ilişkin makale yayınının 

oldukça az olduğu dikkat çekmektedir.  

Grafik 13: Makalelerin yazar sayısına göre dağılımı 

 

Alana ilişkin ulusal makalelerin yazar sayısına göre değerlendirilmesi sonucu grafik 13’teki 

bilgilere ulaşılmıştır. Buna göre makalelerin %63’ünün(n=132) tek yazarlı, %36’sının(n=75) 

çift yazarlı, %1’inin(n=3) ise üç yazarlı olduğu görülmektedir. Dört verya daha fazla sayıda 

yazarı olan makaleye ise rastlanmamıştır. 

Grafik 14: Makale yazarlarının cinsiyet dağılımı 

 

Grafik 14’te  makalelerin cinsiyet dağılımı yer almaktadır. Buna göre çalışma kapsamında yer 

alan makale yazarlarının %51’inin kadın, %49’unun ise erkek olduğu görülmektedir. Makale 

yazarlarının cinsiyet bakımından dengeli dağıldığı yorumu yapılabilir. 

Tablo 2: Makalelerin yayımlandığı dergilere göre sayıları 

Sıra 

No 
DERGİ ADI MAKALE SAYISI 

1 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

2 Balkan Müzik ve Sanat Dergisi 1 

3 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 1 

4 Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi 1 

5 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

6 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi 1 

7 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 1 
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8 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 1 

9 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

10 Milli Eğitim Dergisi 1 

11 Rast Müzikoloji Dergisi 1 

12 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

13 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

14 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

15 Akdeniz Sanat Dergisi 1 

16 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi 1 

17 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

18 Art-e Sanat Dergisi 1 

19 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 

20 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 

21 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 

22 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

23 Etnomüzikoloji Dergisi 1 

24 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

25 Folklor/Edebiyat Dergisi 1 

26 İdil Sanat ve Dil Dergisi 1 

27 İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 

28 İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 1 

29 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 1 

30 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 

31 Sanat Dergisi 1 

32 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 1 

33 Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 1 

34 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 

35 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 1 

36 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

37 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 

38 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 

39 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 

40 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 

41 Kastamonu Eğitim Dergisi 2 

42 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 

43 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 2 

44 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 

45 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 2 

46 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 

47 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 2 

48 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 

49 İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 2 

50 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 
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51 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 

52 İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 3 

53 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 

54 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 3 

55 Balkan Müzik ve Sanat Dergisi 3 

56 Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi 3 

57 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi 3 

58 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 

59 Avrasya Müzik ve Dans Dergisi 4 

60 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4 

61 Konservatoryum 4 

62 Sanat ve Tasarım Dergisi 4 

63 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 

64 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 

65 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 

66 Eğitim ve Gelecek Dergisi 5 

67 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 

68 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 6 

69 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 

70 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 

71 Kastamonu Eğitim Dergisi 7 

72 Sahne ve Müzik Dergisi 7 

73 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 8 

74 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 

75 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 

76 Fine Arts Nwsa 25 

 

Makalelerin yayımlandıkları dergi isimleri tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre piyano alanı 

ile ilgili makalelerin yer aldığı toplam dergi sayısının 76 olduğu, dergilerin genelinde 

ortalama 2-3 makale olduğu, alana ilişkin en çok makalenin ‘Fine Art’ dergisinde yer aldığı 

görülmektedir. 

Grafik 15: Taranan Makalelerin Konu Alanına göre Dağılımı 

 

Çalışma dahilinde içerik analizine tabii tutulan makaleler konu alanı bakımından analiz 

edilmiş ve bu analiz sonucunda sekiz konu başlığı kategorize edilmiştir. Grafik 15’te 

makalelerin konu alanlarına göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre piyano alanında 

yapılan çalışmalarda en çok ‘müzik eğitimi’(%59/n=124) ve ‘besteci/eser analizi’(%21/n=44) 

alanlarında çalışma yapıldığı görülmektedir. 
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Grafik 16: Taranan makalelerin model/desenlerine göre dağılımı 

 

Alandaki makaleler model/desen açısından incelenmiş ve çalışmaların benimsediği 

model/desenler kategorize edildiğinde 9 farklı türe ulaşılmıştır. Buna göre piyano alanında 

yapılan makale çalışmalarında en çok müzikal analiz modelinin kullanıldığı, en az içerik 

analizi modelinin kullanıldığı görülmüştür.   

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışma sonucunda piyano alanında Türkiye’de yapılan yayınlar incelendiğinde 425 

tez ve 210 makale çalışma dahilinde incelenmiştir. Tezlerin büyük bir çoğunluğunu yüksek 

lisans tezlerinin (n=298) oluşturduğu, bunun dışında doktora (n=72) ve sanatta yeterlik 

tezlerinin de (n=55) bulunduğu görülmüştür. Ömür ve Gültek’in(2011) piyano alanında 

yazılmış tezleri incelediği çalışmasında benzer şekilde tezlerin %67.5’inin yüksek lisans, 

%20.1’inin doktora, %12.4’ünün sanatta yeterlik tezleri olduğu, en fazla çalışmanın yüksek 

lisans tezi olarak yapıldığı görülmektedir.  Bu tezler yıllar göre incelendiğinde alana ilişkin en 

fazla tezin 2019 yılında yayımlandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Tez yazarlarının cinsiyetine 

bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla tez yayınladığı görülmüştür. Karkın’ın(2011) 

müzik bilimleri alanında yapılan lisansüstü tezleri incelediği çalışmasında da bunu destekler 

biçimde kadın yazarlar erkek yazarlardan fazladır. Danışman cinsiyetleri incelendiğinde aynı 

şekilde kadın sayısı erkeklerden fazladır ancak sayılar birbirine oldukça yakındır. Alana 

ilişkin tezlerin büyük çoğunluğu tek danışmanlıdır. İki danışmanlı tezlere de rastlanmıştır 

ancak üç veya daha fazla danışmanlı tez bulunmamaktadır. Tez danışmanlarının 

çoğunluğunun Prof. ve Prof. Dr. unvanına sahip oldukları görülmüştür. Tezlerin büyük 

çoğunluğu (n=406) devlet üniversitelerinde yazılsa da vakıf üniversitelerinde yazılan tezlere 

de(n=19) rastlanmıştır. Bu alanda en fazla tez üretilen üniversitelerin Gazi Üniversitesi, 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Tezlerin daha çok piyano eğitimi ve besteci/eser analizi konularında yazıldığı 

dikkat çekmektedir. Model/desen olarak ise müzikal analiz, tarama ve betimsel araştırma 

desenlerinin oldukça sık kullanıldığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında içerik analizine tabii tutulan 210 makalenin yayın yıllarına bakıldığında 

en fazla yayının 2017 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Yazılan makalelerin çoğunun tek 

yazarlı(n=132) olduğu, bir kısmının çift(n=75), üç tanesinin ise üç yazarlı olduğu 

görülmüştür. Ece(2007)’nin bilimsel dergilerde yayımlanan müzik makalelerini incelediği 

bibliyografya çalışmasında da incelenen makalelerin %86,4’ünün tek, %12’sinin çift, %1’inin 
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ise üç yazarlı olduğu bulgusuna ulaşılmış, bu bulgu bu çalışmada elde edilen sonuç ile 

paralellik göstermektedir. Yazarların cinsiyet dağılımına bakıldığında sayıların birbirine çok 

yakın olduğu dikkat çekmektedir. Zahal’ın(2010) müzik alanındaki bilimsel makaleleri 

incelediği çalışmasında yazar cinsiyetlerinin %50.8 erkek, %49.1 kadın şeklinde dağılım 

göstererek birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Piyano alanında en çok makale 

yayınlayan dergi ‘Fine Art’ dergisidir. Bu alada en çok makale yazılan konu başlığı ise piyano 

eğitimidir. Makalelerde daha çok tercih edilen bilimsel desenlerin müzikal analiz ve tarama 

deseni olduğu görülmüştür.  
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AZER DADAŞOV`UN "ALTI PRELÜD" DİZİSİNİN MÜZİK DİLİNİN 

İNCELENMESİ 
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Azerbaycan Milli Konservatuarı Müzik Koleji Bölüm Başkanı, Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü 
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ÖZET 

Azerbaycan bestecilik okulunun parlak bir temsilcisi ve Gara Garayev sınıfından mezun olan Azer Dadaşov'un 

çalışmalarında Piyano yapıtları özel yer kapsıyor. Besteci konçertolar, çeşitli hacimlerde eserler  ve enstrümantal 

diziler bestelemiştir. Bunlardan biri 1966'da yazılan "Altı prelüd" dizisidir. Burada, farklı karakter ve yapıdaki 

minyatürler duygusal içerik ve fikir oluşturmak bir bütün olarak birleştirilmiştir. İlk prelüd giriş niteliğindedir, 

başlangıç (Moderato, C), zıt dinamikler, düşünceli ve biraz pasifik bir karakter olan, kuralcı-bildirici bir ifade 

stiline sahip bir giriş pozisyonuna sahiptir. İkinci prelüd (Andantino dolcissimo, C) serinin lirik bir örneği olarak 

işlev görür. Bu düzyazıda, A.Dadaşov'un öğretmeni ünlü Azerbaycanlı besteci G.Garayev`'in teknik yazı dilinin 

etkisi açık görülmektedir. Üçüncü prelüd (Allegro, 3/4 (6/8)) dans türünde yazılmıştır. Bu prelüdde  kullanılan 

karmaşık ölçüler, halk müziği türünün karakteristik bir özelliği olarak kendini gösterir. 

Dördüncü prelüd (Andante cantabile, 6/8 (3/4)) üç boyutlu form olarak sunulmaktadır. Parçaların sınırları tempo 

değişikliği ile açıkça tanımlanmıştır. Beşinci prelüd (Presto, 12/8) de üç boyutlu misilleme şeklinde ortaya çıkır. 

Eser, çok neşeli ve eğlenceli, hatta biraz temperlenmiş duygusal içeriğe sahip. Altıncı Prelud (Andante, 3/4 (6/8)) 

serinin lirik çizgisini devam ettirir ve renkli duygusal içeriği ile ayırt edilir. Bu nedenle, “Altı prelüd” serisi, 

çeşitli yöntem ve araçlarla elde edilen zıt prensip üzerine inşa edilen prelülerden oluşur. Burada, ilk prelüd 

serinin giriş işlevidir. İkinci, dördüncü ve altıncı prelüdler lirik-duygusal merkezi oluştururken , üçüncü ve 

beşinci prelüdler dans türüne benzer bir  karakter gösterir. Lirik prelüdler arasındaki bağlantı, ritmik ve ölçü 

görüntüleri ile dokunun kullanımını karakterize eder. Üçüncü ve beşinci prelüdler kendi hacimleri ve karmaşık 

doku türleri kullanılarak seçilir. Bazı başlangıçlarda, bölümler arası sınırlar da tempo ile belirlenir. 

Reprodüksiyonda besteci genellikle tınının rengareng genişliğini  kullanır. Prelüdlerdeki dinamik boyaların 

zenginliği dikkat çekiyor. Tonal plan  açısından, A. Dadaşov  atonalite ve politonalite  gibi ilkeleri tercih 

etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: dizi, biçim, piyano, Azer Dadaşov, minyatür. 

 

STUDY OF THE MUSICAL LANGUAGE OF AZER DADASHOV'S "SIX 

PRELUDES" CYCLE 

ABSTRACT 

Piano works play a special role in creativity of Azer Dadashov, a brilliant representative of Azerbaijani 

composer school and graduate of famous Gara Garayev school. The composer has created concerts, plays of 

various scales and several instrumental cycles. One of them is the cycle "Six Preludes" written in 1966. Here the 

miniatures of different character and structure are combined into one image and emotional content and idea. The 

first prelude (Moderato, C) has an introductory position with a prescriptive-declarative style of expression, 

contrast dynamics, thoughtful and somewhat quiet character. The second prelude (Andantino dolcissimo, C) acts 

as the lyrical center of the cycle. This cycle traces the influence of the famous Azerbaijani composer K.Garayev, 

teacher A.Dadashov. The third prelude (Allegro, 3/4 (6/8)) has a dancing character. The alternating meter used in 

this prelude shows itself as a characteristic feature of folk music genre. 

The fourth prelude (Andante cantabile, 6/8 (3/4)) is presented in three-dimensional form. The borders of the 

parts are also clearly defined. The fifth prelude (Presto, 12/8) is also presented in three-dimensional form. The 

prelude has a very rapturous and playful, even slightly restrained, emotional content. The sixth prelude (Andante, 

3/4 (6/8)) continues the lyrical line of the series and has a colourful content. Thus, the Six Preludes series 

consists of preludes built on the principle of contrast, obtained by various methods and means of musical 

expression. Here, the first prelude has the function of introduction. The second, fourth and sixth preludes are the 
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lyrical centre of the cycle, while the third and fifth preludes show a dancing character. The relationship between 

the lyrical preludes is also characteristic of texture with rhythmical and punctual rhythmic images. The third and 

fifth preludes are characterized by the use of complex dimensions. In some preludes, completeness is determined 

by tempo. In the reprise, the composer often uses different timbre colours of the register. The abundance of 

dynamic colours in the preludes attracts attention. In terms of tonal plan A. Dadashov prefers such principles as 

politonality, atonality. 

Key Words: cyclicity, prelude, form, piano, Azer Dadashov, miniature. 

 

GİRİŞ 

Prelüd janrı öz təşəkkülünü XV-XVI əsrlərin dünya musiqi mədəniyyəti tarixində bir sıra 

məşhur bəstəkarların yaradıcılıqlarında tapmışdır. O dövrdə prelüdlər bir növ giriş mövqeyi 

daşıyırdı. XVIII əsrdə İ.S.Bax klavir yaradıcılığının zirvəsi hesab edilən Yaxşı temperasiya 

edilmiş klavir məcmuəsində müəllif prelüdə fərqli yanaşma nümayiş etdirərək onu müstəqil 

hissə kimi təqdim etmişdir. Lakin burada da prelüd fuqaya giriş rolu oynayır. Zaman keçdikcə 

bu janrdan istifadə forması dəyişikliyə uğrayaraq yenilənir. Romantik bəstəkarların 

yaradıcılığında bu janrın yeni tip silsilələri yaranmış və prelüdün müstəqil şəkildə yeni obraz-

emosional imkanlarının üzə çıxması ilə nəticələnmişdir. Prelüdə müstəqil əsər kimi yanaşaraq 

rəngarəng silsilələr yaratmış bəstəkarlardan F.Şopen, S.Raxmaninov, A.Skryabin, K.Debüssi 

və s. adlarını çəkmək olar. Azərbaycan bəstəkarlarının da yaradıcılığında prelüd janrı 

özünəməxsus yer tutur. Bu janra müraciət edən bəstəkarlar sırasında Q.Qarayev, F.Əmirov, 

E.Nəzirova, T.Quliyev, V.Adıgözəlov, Ə.Əzizov, A.Dadaşov və digərləri yer alır.  

Azərbaycanın Xalq artisti Azər İsmayıl oğlu  Dadaşovun "Altı prelüd" fortepiano silsiləsi 

1966-cı ildə yazılmışdır. Burada müxtəlif xarakter və quruluşa malik miniatürlər vahid obraz-

emosional məzmun və ideya altında birləşərək daxili vəhdət təşkil edir.  

Birinci prelüd (Moderato, C) reçitativ-deklomasiyalı ifadə tərzi, təzadlı dinamikası, 

düşüncəli və bir qədər pafoslu xarakteri ilə silsilənin giriş rolunu ifa edir. Burada  iki cümləli 

(8x+12x) period formasından istifadə olunduğunu qeyd etmək olar. Prelüdün qısa motiv 

üzərində qurulan mövzusu kəskin intonasiyalar yaradan sıçrayışlarla xarakterizə olunur.  

Nümunə 1 

 

Onun ilk keçidi bas səsləri üzərində baş tutsa da, daha sonra iki oktava yuxarıda bir neçə dəfə 

təkrar edilərək prelüdün ikinci cümləsini təşkil edir. Prelüdün sonunda isə cümlələrin kadans 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

220 

motivi kimi çıxış edən xanə yenidən aşağı registrdə təkrarlanaraq əsərin kiçik kodasını əmələ 

gətirir. 

Pyesdə təzadlıq yaradan əsas məqam fortepiano registrləri və dinamik nüanslarla bağlıdır. 

Kiçik həcmli prelüdün daxilində dinamik boyalar pp-dan ff-ya qədər  dəyişir. Bu dəyişmə 

tədricən deyil, nüansların bir-birini tez-tez əvəz etməsi ilə baş verir. Bu da musiqiyə xüsusi 

emosional gərginlik gətirmiş olur. A.Dadaşov bu prelüddə faktura məsələsinə də maraqlı 

yanaşma nümayiş etdirir. Çoxsəslilik unison və səsaltılar vasitəsilə əldə edilir. Uzun müddətə 

hesablanan dayanıqlı oktavalar xüsusi fon yaratmağa xidmət edir. Səsin həm diatonik, həm də 

xromatik vəziyyətdə istifadəsi ilə bəstəkar atonallığa üstünlük verir.   

İkinci prelüd (Andantino dolcissimo, C) silsilənin zərif lirik nümunəsi kimi çıxış edir. 

Burada A.Dadaşovun müəllimi olan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Q.Qarayevin təsiri aydın 

hiss olunur. Xüsusilə müşayiət mövqeyi daşıyan sol əlin partiyasında yer alan onaltılıqlar 

Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən “Gözəllər gözəlinin rəqsi”ni xatırladır. Qeyd edək ki, 

bu müşayiət xətti prelüdün sonuna qədər qorunub saxlanır.  

Nümunə 2 

 

Prelüd iki cümləli, təkrar quruluşlu perioddan ibarətdir. Birinci cümlə 9 xanədən ibarətdir və 

mövzu sağ əlin partiyasında keçən ifadəli lirik melodiya ilə bağlıdır. İkinci cümlədə bəstəkar 

həmin mövzuya kontrapunkt yaradan yeni melodik xətt tətbiq edir. Prelüdün sonuna qədər hər 

iki melodik xətt müstəqil şəkildə inkişaf etdirilir. Lakin bununla belə birinci mövzu ikinciyə 

nisbətən daha qabarıq xarakter daşıyır və prelüdün obraz-emosional məzmununun 

formalaşmasında əsas rol oynayır. Prelüd boyu müşayiət xəttinin ostinato prinsipinə 

əsaslanması nəticəsində C-dur tonallığının üstünlüyü özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir. 

Əsərin melodik dilinə xas olan müxtəlif xromatizmlərin istifadəsi isə onun harmonik dilinə 

xüsusi rəng qatmış olur. Bu prelüdün musiqisində uzaq tonallıqlara yönəlmələr, artırılmış 

sekunda ilə xarakterizə olunan Şərq musiqi intonasiyaları yer almışdır.  

Üçüncü prelüd (Allegro, 3/4 (6/8)) özündə rəqs janrının səciyyəvi xüsusiyyətlərini 

birləşdirir. Burada 3/4 və 6/8 ritmik ölçü xalq rəqslərinə xas olan cəhət kimi özünü büruzə 

verir. Onu da vurğulamaq istərdik ki, bu cür metr növbələşməsi bəstəkarın “Çiçəkçin” 

fortepiano silsiləsində də tez-tez müşahidə edilir. Qeyd edək ki, həmin silsilədə yer alan 

miniatürləri bəstəkar rəqslər adlandırmışdır. Bu prelüdün musiqisi öz canlı və oynaq xarakteri, 
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coşğun temperamenti ilə kütləvi xalq rəqslərinin obraz-emosional mühitinə yaxınlıq nümayiş 

etdirir.  Əsər özünəməxsus sadə üç hissəli formada yazılıb. Onun kənar bölmələri eynidir və 

A-dur tonallığında  səslənir. Orta bölmənin mövzusu isə kənar bölmələrin musiqi materialı 

üzərində qurulub.  

Birinci bölmə öz daxilində təkrar quruluşlu iki hissəliliyi nümayiş etdirir. Prelüdün hər 

bölməsi iki təzadlı mövzu üzərində qurulur. Birinci period iki fərqli  cümlədən (8x+8x) 

ibarətdir. Onlar bir-birindən məzmun və faktura baxımından fərqlənir. Prelüdün ikinci 

bölməsi B-dur-da səslənir və onun 20 xanəsi birinci bölmənin təkrarı kimi qəbul oluna bilər. 

Bundan sonra A.Dadaşov sanki musiqinin daha sərbəst yolla çatdırılmasına yol verir. Faktiki 

olaraq qeyd etmək olar ki, bəstəkar prelüdün reprizasını iki tonal planda səsləndirməklə xeyli 

genişləndirmişdir. Bu prelüdün bəzi ifaçılıq məsələləri də xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. 

Şübhəsiz ki, metro-ritmin daima dəyişməsi, eləcə də akkordlu fakturanın pilləvari hərəkətlə 

əvəz olunması, Allegro tempinin rolu və musiqinin ümumi virtuozluğu ifaçı qarşısında bir çox 

çətinliklər yaratmış ola bilər. Şübhəsiz bu çətinliklərin ifaçı tərəfindən həlli və 

mənimsənilməsi ifaçılıq baxımından faydalı hesab edilə bilər.  

Dördüncü prelüd (Andante cantabile, 6/8(3/4))  sadə üç hissəli formada təqdim edilir.  Qeyd 

edək ki, təhlil etdiyimiz hər miniatürdə bəstəkar formanın dəqiq və aydın təcəssümünə daha 

çox üstünlük verir. Burada formanın hər bir bölməsinin dəqiq sərhədlərini görmək 

mümkündür. Bu prelüddə də həmin münasibət nümayiş olunur. Hissələrin sərhədləri dəqiq 

templə də müəyyənləşdirilmişdir. Prelüdün kənar hissələri Andante cantabile, orta hissə isə 

Piu mosso tempi ilə nəzərə çarpır. Lakin vahid obraz səciyyəsi prelüdün bütün bölmələrini 

əhatə edir. Belə ki, orta bölmə birinci bölmədə tərənnüm edilən obrazın inkişafı kimi çıxış 

edir. Bu da prelüdün musiqi məzmununun vahid mövzu üzərində qurularaq, onun variantlı 

inkişafının həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. 

Təhlil etdiyimiz prelüdün birinci bölməsi iki cümlədən ibarət təkrar quruluşlu period 

formasında yazılıb. Prelüdün orta bölməsi birinci bölmənin quruluşunu, demək olar ki, təkrar 

edir. Reprizada isə bəstəkar öz yazı üslubuna xarakterik olan ənənəvi üsullardan istifadə edir. 

Belə ki, birinci bölmənin musiqi materialı reprizada oktava yuxarı səsləndirilir. Bu üsuldan 

bəstəkar silsilə boyu dəfələrlə istifadə edir. Əsərin obraz-emosional aləmi onun dinamik 

xarakterini də şərtləndirmişdir. Burada p nüansının müxtəlif dərəcələri öz əksini tapmışdır.   

Beşinci prelüd (Presto, 12/8) vahid obrazın təcəssümünə yönəlmiş növbəti reprizli üç hissəli 

formanı təqdim edir. Burada formanın sərhədləri əvvəlki prelüddə olduğu kimi dəqiq 

işarələrlə qeyd edilməsə də, onun quruluşu klassik ənənələrə sadiqlik nümayiş etdirir. Prelüd 

olduqca coşğun və oynaq, hətta bir qədər hərarətli obraz-emosional musiqi məzmununa 

malikdir. Səkkizliklərin triol daxilində fasiləsiz hərəkəti, bəzən isə cüt şəkildə qruplaşaraq 

ritmik rəngarənglik yaratması obrazın formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Fasiləsiz hərəkət 

əsərin obraz təcəssümü ilə yanaşı, onun fakturasına da öz təsirini göstərmişdir. Hər iki əldə 

yer alan triolların, təkrarlanan notların, eləcə də üçsəsli akkordların sürətlə bir-birini əvəz 

etməsi janrın kəsb etdiyi bədii-texniki ifadə vasitələrinin yeni hüdudları ilə uzlaşır. Bu 

xüsusiyyət A.Dadaşov yaradıcılığında onun ustad müəllimi Q.Qarayevin təsirinin bariz ifadəsi 

kimi çıxış edir.  

Prelüdün birinci bölməsi 9+9 xanədən ibarət iki cümləli, təkrar quruluşlu periodu əmələ 

gətirir. Qeyd edək ki, periodun əsasını təşkil edən mövzu şaquli şəkildə öz təcəssümünü tapır. 

Burada əsas obraz yaradıcı faktor kimi hər iki əlin partiyasının bir-birindən asılı şəkildə 

hərəkət axını yaratmasını göstərmək olar. Birinci oktavanın "si" səsi burada aparıcı mövqeyə 

sahibdir. Orta bölmədə bu münasibət bir qədər dəyişir və tonal baxımdan qeyri-sabitlik hökm 
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sürür. Lakin repriza bölməsində “si” səsi yenidən öz mövqeyini bərpa edir. Orta bölmədə 

bəstəkar ostinatolu basdan istifadə edir və bütün müşayiət xəttini onun üzərində qurur. 

Repriza bölməsində yenidən birinci bölmənin musiqi materialının başqa registrdə verilməsini 

müşahidə edirik. Əsərdə müşahidə edilən emosional coşğunluq dinamik baxımdan da 

dəstəklənir. Burada f və p nüanslarının bir-birini tez-tez əvəz etməsi açıq-aydın gözə çarpır.  

Altıncı prelüd (Andante, 3/4(6/8)) silsilənin lirik xəttini davam etdirir və rəngarəng  obraz-

emosional məzmunu ilə seçilir. Belə ki, prelüdün ilk on xanəsində sakit və həzin xarakterli 

mövzu ostinato basla müşayiət olunur.  

Nümunə 3 

 

11-ci xanədən ostinat mövqe ritmik hərəkətliliklə sağ əlin partiyasına keçir, basda isə melodik 

xətt bir qədər geniş sıçrayışlarla və oktavalarla təqdim edilir. Sopranoda yer alan partiya 

tədricən zənginləşən akkordlarla prelüdün yeni faktura tipini hazırlayır. İkinci bölmədə 

akkordlu faktura həm də kulminasiyanı hazırlayan faktorlardan biri kimi çıxış edir. Bu 

bölmədə səs qatlarının çoxluğu əsərə sanki orkestr səslənməsi gətirmiş olur. Prelüdün sonuna 

yaxın faktura yenidən oktavalarla dəyişir və geniş sıçrayışlarla xarakterizə olunur. Burada 

sanki bəstəkar fortepianonun bütün registrlərini əhatə etməyə çalışır. Son səkkiz xanə 

prelüdün kodasını, eləcə də kulminasiyasını təşkil edir. Kodanın musiqi məzmunu prelüdün 

ilk periodu üzərində qurulmuşdur. 

Prelüddə diqqəti cəlb edən daha bir məqam metrin tez-tez dəyişməsi ilə bağlıdır. Bu cəhət 

A.Dadaşovun fortepiano miniatürlərində tez-tez müşahidə edilir. 6/8, 5/8, 2/4, 3/4, 12/16 kimi 

müxtəlif metro-ritm ölçülərinin istifadəsi əsasən pyesin orta bölməsində özünü göstərir. Bu da 

həmin bölmədə musiqi dalğasının tədricən yüksəlməsi və fırtınalı dənizi xatırladan emosional 

məzmunu ilə əlaqədardır. Beləliklə, altıncı prelüd şərti olaraq üç bölmədən ibarətdir. 

Musiqidə özünü büruzə verən təzadlılıq prelüdün musiqi dilinin tam şəkildə transformasiyaya 

uğraması ilə bağlıdır. Təmkinli səslənən bu prelüd çox qısa zaman çərçivəsində sanki 

həyəcanla dolur və pyesin sonrakı inkişafı açıq-aydın dramatizmə çevrilir.  

Beləliklə, Azər Dadaşovun “Altı prelüd” silsiləsi müxtəlif üsul və vasitələrlə əldə edilmiş 

təzadlılıq prinsipi üzrə qurulmuş prelüdlərdən ibarətdir. Burada birinci prelüd silsilənin giriş 
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funksiyasını daşıyır. İkinci, dördüncü və altıncı prelüdlər lirik, üçüncü və beşinci prelüdlər isə 

rəqsvari, tokkatalı xətti təşkil edir. Lirik prelüdlər arasında əlaqə faktura yaxınlığı, sinkopalı 

və punktirli ritmik şəkillərin tətbiqi ilə də səciyyəvidir. Üçüncü və beşinci prelüdlər öz həcmi 

və mürəkkəb faktura tiplərinin tətbiqi ilə seçilir. Prelüdlər əsas etibarilə sadə üç hissəli  

formaya malikdir. Qeyd edək ki, formanın təcəssümündə bəstəkar klassik ənənələrə sadiq 

qalmışdır. Bəzi prelüdlərdə bölmələrarası sərhədlər temp göstəriciləri ilə də müəyyən edilir. 

Reprizada bəstəkar registr rəngarəngliyindən tez-tez istifadə edir. Prelüdlər dinamik boyaların 

zənginliyi ilə seçilir. “Altı prelüd” silsiləsində A.Dadaşov politonallığa, atonallığa, tonal 

mərkəzə əsaslanma kimi prinsiplərə istinad edir və bununla gənc ifaçıları maraqlı musiqi 

nümunələri misalında müasir musiqi dilinin qanunauyğunluqları ilə tanış edir.    
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BESTECİ YAŞAR KHALİLOV'UN PİYANO VE SENFONİ ORKESTRASI İÇİN 

KONSERİ 

 

İnara MAHARRAMOVA 

Doç., Dr., Nahçivan Devlet Universitesi, inaramaharramova@mail.ru 

 

ÖZET 

Özerk Cumhuriyeti'nin Onurlu Sanat Çalışanı Yaşar Halilov, Azerbaycan Bestecilik Okulu'nun yetenekli 

temsilcilerinden biridir. 

Bestecinin kendine özgü yazma tekniği ve melodik imgeleri büyük bir hassasiyetle kullanabilme yeteneği, özgün 

bir üsluba sahip olan bestecinin yapıtında açıkça görülmektedir. 

Y.Khalilov, Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda okuduğu yıllar boyunca ciddi eserleriyle çok sayıda festivale 

katıldı. Moskova, Almatı ve diğer şehirlerde icra edilen eserlerin seslendirilmesinin ardından basında besteci ve 

eserleri hakkında ilginç yazılar ve incelemeler yayınlandı. 

1980 yılında P.I.Çaykovski'nin adını taşıyan Moskova Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen All-Union Müzik 

Yarışması'nda Y. Khalilov, soprano, keman, çello ve arp için "Üç puan" ı başarılı bir şekilde seslendirdiği için 

diploma aldı. Müzikolog E. Dolinskaya, "Musical Life" dergisinin sayılarından birinde bu çalışma hakkında 

yazdı. Moskova'daki gecelerin bir sonraki performansından sonra Azerbaycanlı yazarın bu eserinin adı "Sovyet 

Müziği" dergisindeki başarılı çalışmalar arasında anıldı. 

Y.Khalilov, neredeyse tüm türlerde kendini denedi ve sonuç olarak ilginç eserler yarattı. Bu nedenle eserleri 

arasında opera ("İblis"), bale ("Ashabi-Kahv"), senfoni ("Kerbela"), senfonik ve halk orkestraları için süitler, 

çeşitli enstrümanlar için sonatlar, konserler, oyunlar, büyük ve küçük korolar bulunmaktadır. hacimli eserlerin 

yanı sıra romantizm, şarkı ve diğer türler. 

Senfoni Orkestrası Konçertosunu (b moll) üçüncü milenyumun başında yazdı. 

Konser ilk olarak 2007 yılında Azerbaycan Besteciler Birliği VIII. Kongresinde, Azerbaycan Devlet Televizyon 

ve Radyo Komitesi orkestrası tarafından şef Azad Aliyev ve Bakü Müzik Akademisi Doç. 

Konserin müziği parlak, duygusal, karmaşık bir dokuya sahip. Konserde icra edilen Rast, Shur, Segah, Bayati-

Shiraz ve Jahargah muğamları, renkli ulusal renklerle eserin müziğini zenginleştiriyor. 

Konser, geleneksel üç bölümlük biçimde yazılmıştır: birinci bölüm (Allegro assai) bir sonat biçiminde, ikinci 

bölüm (Andante) karmaşık üç bölüm biçiminde ve üçüncü bölüm (Vivace) bir rondo-sonat biçiminde. Piyano ve 

orkestra bölümlerindeki zıt nüanslar harika bir dinamik etki yaratır. 

Bir konser vermek için, bir piyanistin elbette özel becerilere sahip olması, yani icracı teknik olarak hazırlanmış 

ve profesyonel olması gerekir. 

Kuşkusuz Y.Khalilov'un piyano ve senfoni orkestrası için Konçertosu, milli piyano edebiyatını parlaklığı ve 

özgünlüğü ile zenginleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: besteci, müzik, piyano, konçerto, analiz. 

 

CONCERT FOR PIANO AND SYMPHONY ORCHESTRA OF COMPOSER 

YASHAR KHALILOV 

ABSTRACT 

Honored Art Worker of the Nakhchivan Autonomous Republic Yashar Khalilov is one of the talented 

representatives of the Azerbaijan Composing,s School. 

In the works of the composer, who has an original style, his unique writing technique, the ability to use melodic 

means of description with great sensitivity are clearly visible. 
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During his years of study at the Azerbaijan State Conservatory, Y.Khalilov has already participated in a number 

of festivals with his serious works. After the performance of works performed in Moscow, Almaty and other 

cities, interesting articles and reviews about the composer and his works were published in the press. 

In 1980, at the All-Union Music Competition held at the Moscow State Conservatory named after Pİ 

Tchaikovsky, Y. Khalilov's "Three Nocturnes" for soprano, violin, cello and harp was successfully performed 

and awarded a diploma. Musicologist E.Dolinskaya wrote about this work in one of the issues of the magazine 

"Musical Life". After the next performance of the nocturnes in Moscow, the name of this work by the 

Azerbaijani author was specially mentioned among the successful works in the magazine "Soviet Music". 

Y.Khalilov tried himself in almost all genres and as a result created interesting works. Thus, his works include 

opera ("Iblis"), ballet ("Ashabi-Kahv"), symphony ("Karbala"), suites for symphonic and folk orchestras, sonatas 

for various instruments, concerts, plays, large and small choirs. voluminous works, as well as romances, songs 

and other genres. 

His concerto for piano and symphony orchestra (b moll) was written by Y.Khalilov at the beginning of the third 

millennium. 

The concert was first performed at the VIII Congress of the Union of Composers of Azerbaijan in 2007 by the 

orchestra of the Azerbaijan State Television and Radio Committee under the direction of conductor Azad Aliyev 

and talented pianist Svetlana Ahmadova, associate professor of the Baku Music Academy. 

The music of the concert has a bright, emotional, complex texture. Rast, Shur, Segah, Bayati-Shiraz and 

Jahargah mugams performed at the concert enrich the music of the work with colorful national colors. 

The concert was written in the traditional three-part form: the first part (Allegro assai) in the form of a sonata, 

the second part (Andante) in the form of a complex three-part, and the third part (Vivace) in the form of a rondo-

sonata. 

Contrasting nuances in piano and orchestra parts create a great dynamic effect. 

To perform a concert, a pianist must, of course, have special skills, that is, the performer must be technically 

prepared and professional. 

Undoubtedly, Y.Khalilov's Concerto for piano and symphony orchestra enriched the piano literature with its 

brilliance and peculiarities. 

Key Words: composer, music, piano, concerto, analysis. 

 

Giriş 

Azərbaycan fortepiano musiqisi milli musiqi mədəniyyətinin ən mühüm sahələrindən biri 

olaraq XX əsrin 20-ci illərində yaranmış və ilk dövrlərdə kiçik formalarla təmsil olunmuşdur.  

XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan fortepiano musiqisi artıq milli bəstəkarlarımızın janr, 

üslub, obraz və digər sahələrdə apardıqları axtarışlar sayəsində bir sıra yeniliklərlə 

zənginləşdi. Bu barədə professor T.Seyidov yazır: “Hazırkı yeniliklərin, ilk növbədə, janr 

sahəsində ifadə tapması ilə əlaqədar olaraq tədqiq edilən dövr ərzində Azərbaycan fortepiano 

musiqisinin janr mənzərəsini lazımınca öyrənmək zəruriliyi ortaya çıxır. Bununla bərabər, 

əsərləri “sadədən mürəkkəbə doğru” prinsipi üzrə yerləşdirməkdə bir uyğunluq vardır, bu isə 

nəzərdən keçirilən əsərlərin həm semantikasını, həm həcmini və həm də arxitektonikasını 

anlamağa imkan verir.” (Seyidov. 2016: 97) 

Fortepiano musiqisi sahəsində XX əsrin görkəmli bəstəkarları Asəf Zeynallı, Qara Qarayev, 

Fikrət Əmirov və onların ardınca digər müəlliflər fəaliyyət göstərmiş və bu bəstəkarların 

fortepiano əsərləri populyarlıq əldə etmişdir. Cövdət Hacıyev, Əşrəf Abbasov, Elmira 

Nəzirova, Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadə, Aqşin Əlizadə, Sevda İbrahimova, Fərəc 

Qarayev, Kamal Əhmədov, Yaşar Xəlilov, daha sonralar Vasif Allahvediyev, Ceyhun 
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Allahverdiyev və bir çox Azərbaycan bəstəkarları fortepiano üçün müxtəlif illərdə müxtəlif 

mövzulu maraqlı əsərlər bəstələmişlər.  

Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano musiqisi bir tərəfdən fortepiano ifaçılıq mədəniyyətinin 

inkişafına, digər tərəfdən isə janrın təkamülünə və repertuarın zənginləşməsinə xidmət edir. 

Bəstəkarlarımızın fortepiano əsərlərinin inkişaf mərhələlərini izlədikcə bu sahədə əldə olunan 

nailiyyətlər böyük diqqət cəlb edir. 

Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərləri bu gün bir çox xarici ölkələrin 

möhtəşəm konsert salonlarında, dünyasəviyyəli musiqi festivallarında, beynəlxalq 

müsabiqələrdə səslənərək dinləyici auditoriyalarının rəğbətini qazanır.   

Milli bəstəkarlarımızın fortepiano yaradıcılığında digər janrlarla yanaşı, fortepiano ilə 

müxtəlif orkestrlər üçün yazılmış konsertlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

İnstrumental konsert janrının inkişafına ümümdünya musiqi yaradıcılığının zənginliklərinin 

öyrənilərək dərk edilməsi, eləcə də bəstəkarlıq sənəti sahəsindəki yeni-yeni axtarışlar səbəb 

olmuş və nəticədə XX əsrin ortalarında Azərbaycanda ilk fortepiano konsertləri yaranmışdır.  

Bəstəkarlarımızın instrumental konsertlərə, o cümlədən fortepiano konsertlərinə böyük 

marağı 1941-1945-ci il müharibəsindən sonrakı illərdə başlamışdır. Məlumdur ki, konsert 

janrı müsbət emosiyalar daşıyıcısıdır və bu da müharibədən sonrakı qələbə əhval-ruhiyyəsilə 

tam səsləşirdi.  

Azərbaycanda instrumental konsert janrının yaranmasına, eyni zamanda milli 

bəstəkarlarımızın simfonik musiqi sahəsindəki professionallıq səviyyəsinin yüksəlməsi də 

böyük təkan vermişdir. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda ifa 

mədəniyyəti də xeyli artmış, çox sayda istedadlı pianoçular meydana gəlmişdir. 

Səciyyəvi keyfiyyətləri ilə fərqlənən konsert janrına nəzər saldıqda, aydın olur ki, bu janrın 

ilk nümunələrini Fikrət Əmirov, Süleyman Ələsgərov, Əşrəf Abbasov yaratmış, daha sonralar 

Vasif Adıgözəlov, Azər Rzayev, Azər Dadaşov, Arif Məlikov, Vaqif Mustafazadə, Fərəc 

Qarayev, Elnarə Dadaşova, Firəngiz Əlizadə, Ceyhun Allahverdiyev, Kamal Əhmədov, Yaşar 

Xəlilov və digər bəstəkarlar bu ənənəni davam etdirərək parlaq üsluba malik əsərlər 

yazmışlar. Bu əsərlər fərqli mövzuları, eyni zamanda kompozisiya quruluşu, emosional 

obrazları və digər xüsusiyyətləri ilə müasir milli musiqi ədəbiyyatımızı zənginləşdirmiş, 

konsertlərdən bəziləri ifaçılıq repertuarına daxil olaraq onun tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 

Bu konsertlərdən birinin müəllifi milli bəstəkarlıq məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, 

Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovdur. 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil aldığı illərdə (Qara Qarayevin sinfində) Yaşar 

Xəlilov artıq özünün ciddi əsərləri ilə bir sıra festivallarda iştirak etmişdir. Moskva, Alma-atı 

və digər şəhərlərdə səslənən əsərlərin ifasından sonra mətbuat səhifələrində bəstəkar və onun 

əsərləri haqqında maraqlı məqalə və resenziyalar dərc olunmuşdur.   

1980-ci ildə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında keçirilən Ümumittifaq 

musiqi müsabiqəsində Y.Xəlilovun soprano, skripka, violonçel və arfa üçün “Üç noktürn”ü 

müvəffəqiyyətlə ifa olunaraq diploma layiq görülmüşdür. Bu əsər haqqında musiqişünas 

E.Dolinskaya “Muzıkalnaya jizn” jurnalının nömrələrindən birində öz dəyərli fikirlərini 

yazmışdir. Noktürnlərin Moskvadakı növbəti ifasından sonra “Sovetskaya muzıka” jurnalında 

uğurlu əsərlər sırasında azərbaycanlı müəllifin bu əsərinin də adı xüsusi qeyd olunmuşdur. 
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Orijinal yazı üslubuna malik olan Y.Xəlilov yaradıcılığında, demək olar ki, bütün janrlara 

müraciət etmiş və nəticədə maraqlı əsərlər yaratmışdır. Belə ki, onun yaradıcılığında opera 

(“İblis”), balet (“Əshabi-Kəhv”), simfoniya (“Kərbəla”), simfonik və xalq çalğı orkestrləri 

üçün süitalar, müxtəlif alətlər üçün sonatalar, konsertlər, pyeslər, xor üçün iri və kiçik həcmli 

əsərlər, həmçinin romans, mahnı və digər janrlar öz əksini tapmışdır. 

Y.Xəlilovun 2006-cı ildə yazdığı fortepiano ilə simfonik orkestr üçün Konserti (b moll) 

bəstəkarın yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutan əsərlərdən biridir. Bu əsər həm konsert 

proqramı, həm də tədris repertuarı kimi dəyərlidir.  

Konsert ilk dəfə 2007-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının VIII qurultayında, dirijor 

Azad Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio komitəsinin orkestri və 

Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, istedadlı pianoçu Svetlana Əhmədovanın ifasında 

səslənmiş (Konsertin iki fortepiano üçün işləməsi də S.Əhmədovaya aiddir) və musiqi 

ictimaiyyəti arasında müsbət rəy doğurmuşdur.  

Əsər haqqında görkəmli musiqişünas, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Elmira Abbasova 

yazırdı: “Konsertin musiqisi ilk notlardan nəzər cəlb edir. Çox parlaq, emosional, mürəkkəb 

fakturalı bu əsər Azərbaycan muğamlarının əsasında bəstələnmişdir. “Cahargah” və “Segah” 

muğamları bir-birini əvəz edərək konsertin musiqisinə xüsusi milli kolorit bəxş edir.”  

(Seyidov. 2016: 17)   

Konsert bədii mənası, məzmunu və dövrün nəbzinin əyani şəkildə duyulması ilə dinləyicidə 

maraq oyadır. 

Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün Konserti dinləyərkən belə qənaətə gəlmək olur ki, 

müəllif instrumental konsertin simfonikləşdirilməsi məsələsini qarşısına əsas məqsəd kimi 

qoymuşdur. Bundan əlavə, bəstəkar fortepiano alətinin texniki imkanlarını dərindən 

mənimsəyərək onun orkestrlə “yarışını” bədii ustalıqla ifadə etmişdir. 

Konsert klassik üçhissəli formada yazılmışdır: kənar hissələr iti (Allegro assai) və (Vivace),  

orta hissə ağır (Andante). 

onsertin birinci hissəsində (Allegro assai) artıq bu janrın dinamikası hiss olunur. Bu hissə 

sonata formasında yazılmış, bəstəkar burada Bayatı-Şiraz muğamının lad prinsiplərindən 

istifadə etmişdir.  

Konsert orkestrin yeddi xanəlik girişi ilə başlayır. Əsas mövzu klarnetin solosunda səslənir və 

lirik obrazı təcəssüm etdirir. Burada aydın vəzn, ahəngdar melodiya aparıcı rol oynayır. 

Nümunə: 
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Əsas partiya iki elementdən ibarət olaraq bayatı-şiraz ladı üzərində qurulmuşdur. Klarnetin 

solosundan sonra fortepiano partiyasında əsas partiyanın ikinci elementi (sff grandioso) 

səslənir. Fortepianonun fakturası harmonik və melodik akkordlarlardan ibarətdir.  

Nümunə:  

 

 

Daha sonra melodiya oktavalarla səslənir. 

Əsas partiya özündə Azərbaycan musiqisinin ən vacib janrlarından olan muğam 

intonasiyalarından ibarət mürəkkəb kompleksi əks etdirir.  

Köməkçi partiya iki bölmədən ibarətdir. İkinci bölmə köməkçi partiyanın variasiyalı 

inkişafını ifadə edir.  

Köməkçi partiyanın əsasını səlis, geniş, ahəngdar, lirik xarakterli mövzu təşkil edir (şüştər). 

Mövzu orkestrdə başlayaraq daha sonra fortepianoda davam edir. Köməkçi partiya öz 

xarakterinə uyğun dolce nüansı ilə qeyd olunur. 

Nümunə: 
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İşlənmə hissəsində əsas mövzu dinamika, faktura cəhətdən dəyişikliklərə uğrayır. Bu hissənin 

əvvəlində əsas mövzu orkestrin ifasında səslənir. Daha sonra fortepiano ilə orkestrin birlikdə 

ifasında səslənən melodiyanı trombon və tubalar davam etdirir. Fortepiano və orkestrin 

partiyalarında kontrast nüanslar böyük dinamik effekt yaradır.   

Repriza əsas və köməkçi partiyaların materialı əsasında qurulmuşdur.  

Orkestr keçidindən sonra Cadenza başlanır.  

Konsertin Kadensiyası (Tempo rubato) muğam improvizasiyaları üzərində qurulmuşdur.  

Nümunə:  

 

 

Ostinatoların fonunda səslənən melodiya rubato ilə başlayaraq sonra largo tempində con 

espressione e semplice dinamik işarəsi ilə davam edir. Daha sonra akkordların ifası ilə 

reprizaya keçir. 

Reprizada (Tempo I) əvvəl əsas partiyanın ikinci elementi, sonra birinci element səslənir. Bu 

hissədə əsas mövzu, əsasən  f  ilə səslənir. 

Nümunə: 

 

Arpeciolarla keçən bağlayıcı mövzu bitdikdən sonra koda başlanır. Kodada konsertin əsas 

ideyası təsdiq olunaraq fff qədər yüksələn dinamika ilə orkestrin tremoloları fonunda 

tamamlanır.  
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Nümunə:   

 

Konsertin ikinci hissəsi (Andante) əsərin lirik mərkəzi olaraq səmimiliyi və saflığı ilə 

fərqlənir.  

Bu hissə mürəkkəb üçhissəli formada (ABA) yazılaraq şur ladı üzərində qurulmuşdur. 

Xarakter etibarilə bir növ, lirik intermetsonu xatırladır. Birinci hissədə olduğu kimi, burada da 

xalq instrumentalizmi ilə lirikanın sintezi verilmişdir. Bu iki təzadlı başlanğıc Andantenin 

obraz quruluşunu, dramaturgiyasının xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir.  

II hissənin A bölməsi sadə üçhissəli formadadır və formanın bütün qaydalarına riayət 

olunmuşdur. Mövzu əvvəl orkestrin, sonra solistin partiyasında səslənir.   

Nümunə: 
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Mürəkkəb üçhissəli formanın kənar hissələrini təşkil edən mövzu Andantenin emosional 

tonusunu müəyyən edir.  

Orta hissə (B) lirik xarakterlidir. Bu fonda insanın daxili aləmi açılır. Orkestrin asta templi 

girişindən sonra birinci mövzu başlayır. 

A “güzgülü” reprizadır. Burada repriza ilə I hissənin orta hissəsi polifonik cəhətdən 

birləşdirilmiş və bu bölmənin (A) əvvəlində və və sonunda səslənir. Orta hissə isə birinci 

periodla əvəzlənir.    

Nümunə: 

 

Konsertin finalı (Vivace) rondo-sonata formasındadır. 

Bu hissədə əsasən çahargah ladı (köməkçi mövzu rast) üstünlük təşkil edir.  

Üçüncü hissə musiqi etibarilə ikinci hissə ilə təzadlıq təşkil edir. Bütün hissə özünün parlaq, 

virtuoz səciyyəli mövzuları ilə diqqəti cəlb edir. Buradakı hər obraz müxtəlif variantla inkişaf 

etmiş və arasında təzadlıq yaradılmışdır. Ayrı-ayrı bölmələrin bir-birilə təzadlığı bu hissənin 

musiqi inkişafının əsasını təşkil edir. 

Ekspozisiyada əsas partiya (A) Çahargah üzərində qurularaq  (ff sempre rizoluto dinamik 

işarəsilə) solistin və orkestrin unisonu ilə verilir. Əzəmətli akkordlarla ifadə olunan faktura  

musiqinin xasiyyətinə uyğun olaraq onu müəyyənləşdirir. Əsasən səkkizlik və onaltılıqlarla 

verilən akkordlar da həmçinin melodiyanın xarakterini səciyyələndirir. 

Nümunə: 
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sfff-da bitən əsas partiyadan sonra köməkçi mövzu (B) başlanır. Köməkçi mövzu Rast 

muğamının Vilayəti şöbəsi üzərində qurulmuşdur. Bu hissədə mövzu solist və orkestr 

arasında səsləşərək qəfil nüanslarla (sub.mf - sub.ff) böyük dinamik effekt yaradır. 

Vurğulanmış səkkizliklər burada böyük rol oynayır. 

Daha sonra yenidən əsas mövzu səslənir. sfff ilə keçən mövzu sonunda təsdiqedici kəskin 

vurğulu oktavalar vasitəsilə tədricən sakitləşir, rallentandoilə artıq orta epizoda keçir. 

Nümunə: 

 

Orta epizod (C) (Andante) klarnetin solo partiyasında incə melodiya ilə con espressione e 

dolce possibile dinamik işarəsində ifadə olunur. Əvvəlki mövzulardan fərqlənən bu mövzu 

daha sadə, daha şəffaf faktura ilə təqdim olunur. Sonra mövzu simlilərin ifasında davam edir 

və tədricən öz rolunu solo fortepianoya verir. Daha sonra partiyalar birləşərək mövzunu 

birlikdə səsləndirir. Segah ladının səsqatarı çox aydın, səlis səslənərək lirik emosiyalar 

yaradır.  

Tempo I bölməsindən repriza başlanır. Reprizada ilk olaraq əsas partiya (A) səslənir. İfadənin 

fakturası dəyişilməz şəkildə, ekspozisiyada olduğu kimi yenidən oktavalarla səslənir.  

Bağlayıcı partiya ritmik dəyişikliklərlə, əsasən orkestrin ifasında səslənərək sonra solistlə 

birləşir.   

Köməkçi mövzu (B1) tədricən artan dinamika ilə inkişaf edir və bağlayıcı hissəyədək gəlib 

çıxır. 

Bağlayıcı mövzu bitdikdən sonra üçüncü hissənin sonunda əsas partiya (Tempo I) bir daha 

qrandioso dinamik işarə ilə səslənərək kodaya yaxınlaşır.  

Və sonda koda yekun funksiyası daşıyaraq rondo formasını tamamlayır. Koda  

solist və orkestrin tutti-si və yüksələn dinamika ilə (fff) səslənərək əsas mövzunun 

intonasiyalarını bir daha təsdiq edir və bəstəkar bu hissəni əzəmətli, təntənəli ruhlu musiqi ilə 

tamamlayır. 
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Nümunə: 

 

 

Konsert bütün tematik materialın vahidliyi ilə qeyd olunmuşdur. Bu mənada, lad-harmonik və 

intonasiyalı ritmik üslubun rolu çox böyükdür. Hər şeydən əvvəl, bu, konsertdə tez-tez 

təsadüf olunan geniş təfsirli harmonik və melodik akkordlardır. Akkordlar bir çox hallarda 

səciyyəvi intonasiyaları təşkil edərək ən müxtəlif mövzulara daxil olur. Fakturanın əsas 

ideyası mənasında kvadratlığa tez-tez təsadüf olunur, bütün bunlar ostinato ilə yanaşı silsiləyə 

bütövlük verir.   

Artıq qeyd olunduğu kimi, kompozisiya cəhətdən Konsert ənənəvi şəkildə yazılmışdır. Onun 

üçhissəli olması da bunu göstərir. Birinci hissədə hərəkətin fəallığı, kəskin dramatizm və lirik-

epik başlanğıc, ikinci hissədə kövrəklik və zəriflik, sonda isə cəsarətlik və inadkarlıq 

xüsusiyyətlərinin mövcudluğu həyat lövhələrini əmələ gətirir.  

Konsertin musiqi dili ifadəli olaraq özünün orkestrliliyi ilə fərqlənir.  Bəstəkar Konsertdə 

muğam və muğam intonasiyalarına istinad edir; muğamların həm lad-intonasiya, həm də 

emosional obrazlı məzmunundan geniş istifadə edir. Bununla bərabər bəstəkar milli-xalq 

musiqisinin əsas xüsusiyyətlərini müasir musiqinin janr və üslub əlamətləri ilə ustalıqla 

əlaqələndirir. Beləliklə, milli-xalq musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri Y.Xəlilovun əsərində 

fərdi şəkildə səslənir. 

Bəstəkar xalq musiqisinə olan dərin məhəbbətini aydın və ciddi klassik formada tətbiq edərək 

şifahi ənənəli musiqimizdə olduğu kimi fasiləsiz inkişafa cəhd göstərir. 

Bəstəkarların yaradıcılığının digər sahələrində olduğu kimi, fortepiano konsertində də musiqi 

dilinin aydınlığı, harmonik rəngarənglik, muğam intonasiyalarından özünəməxsus istifadə 

parlaq şəkildə öz əksini tapır, eyni zamanda bəstəkarın melodik təsvir vasitələrindən böyük 

həssaslıqla istifadə etmək bacarığı parlaq şəkildə nəzərə çarpır. Y.Xəlilovun özünün dediyi 

kimi, “ötəri intonasiyalardan, mücərrəd ideyalardan və təsadüfi vertikal birləşmələrdən 

həmişə çəkinir. Çünki əks təqdirdə musiqinin anlaşıqlı və uzunömürlü olmasına xələl gələ 

bilər.” 

Konsertin ifasına gəlincə isə, əsəri ifa etmək üçün pianoçu, təbii ki, xüsusi qabiliyyətə malik 

olmalıdır, yəni ifaçının texniki hazırlıqlı və peşəkar olmağı mütləqdir. 

Y.Xəlilovun fortepiano Konserti fortepiano musiqisinin janr və formalarının bütün 

qanunlarına cavab verən bir əsər olaraq, şübhəsiz ki, parlaqlığı və özünəməxsus səciyyəvi 

xüsusiyyətləri ilə milli fortepiano ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir.  
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AŞIK CELİL VE ONUN “CELİLİ” AŞIK HAVASININ MÜZİKAL DİLİNİN 

ÖZELLİKLERİ 

 

Kemale ATAKİŞİYEVA 

Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, kamala.bashirova@mail.ru 

 

ÖZET 

Azerbaycan'ın aşık ortamlarının bölgesel özelliklerinin incelenmesi son yıllarda çok önemlidir. Bu öncelikle 

Azerbaycan folklorunun zengin katmanlarının keşfinden, bu toprağa ve halka ait olduğunu kanıtlayan 

gerçeklerin araştırılmasından ve etkili bilimsel araştırmanın tarihsel ve teorik kanıtından kaynaklanmaktadır. 

Özellikle bu sorun, saldırgan komşular tarafından tahrip edilen topraklarla ilgilidir. Bu ortamlardan biri de 

Daralayaz aşık ortamıdır.  Bahsetmek istediğimiz Aşık Celil, Daralayaz bölgesindeki Sallı köyünde doğmuş ve 

daha sonra ermeni saldırılarından kaçarak hayatının sonuna kadar Nahçivan'daki Mammadrza Dizesi köyünde  

yaşamıştır.  Aşık sanatında bir dizi hava devresi mevcuttur. "Celili" buna ait gruplar arasındadır. 

Aşık icraçılığında onun "Baş Celili", "Orta Celili", "Celili" olarak bilinmesine rağmen, bu  müzik türünün  en 

popüler olanı "Orta Celili" veya "Celili" olarak bilinen aşık havasıdır. Bu havanın  melodik içeriği Orta Mahur 

makamına dayanır. Çeşitli performanslarda gözlenen bir diğer fark ezginin temposudur. Böylece, bazı aşıklar 

ezgiyi daha sert ve daha kısıtlı seslendirirler, bazıları daha hızlı. Örneğin, bu  parça A. Nasibov tarafından daha 

mizahi ve ılımlı bir hızda sunuluyor, Aşık Akbar Jafarov tarafından dinlediğimiz versiyonda, "Celili"nin 

enstrümantal girişi bir zikir gibi geliyor. Bununla birlikte, ezginin yumuşak ve donuk doğası korunmuştur. Aşık  

Murad Niyazli'nin sunduğu “Celili” havasında tempo aynı zamanda enstrümantal tanıtımla da hissediliyor. 

"Celili" aşık ezgisinin farklı versiyonlarına baktıktan sonra, bu ezgini hem vokal, hem de enstrümantal olarak 

sunulduğunu  ve performansta bir dizi varyasyona uğradığı sonucuna varabiliriz. Bu aşık havacatı için doğaldır 

ve varyasyon tekniği aşık icraçılığı dahil olmak üzere halk müziğinin özelliklerinden biridir. 

Anahtar Kelimeler: Celili, aşık, havacat, Orta Mahur, melodi, variantlık. 

 

FEATURES OF ASHUG JALİL AND HIS MUSIC "JALİLİ" 

ABSTRACT 

The study of regional peculiarities of ashug media in Azerbaijan has been very relevant in recent years. It is 

connected first of all with discovery of rich layers of Azerbaijani folklore, study of facts confirming its 

belonging to this land and its people, and also with its historical and theoretical proofs of effective scientific 

researches. In particular, it is a reference to the land that was destroyed by aggressive neighbours. One such 

medium is the Daralayaz ashug environment. All these sources mention Ashig Jalil, whom we want to talk 

about, and his birth in the village of Sally in the Daralayaz region, and then his residence in the village of 

Mamedrza Dakh in Nakhchivan, who fled from Armenian attacks and lived there for the rest of her life (4). 

There is a group of air contours in ashug art. "Jalili is among the groups that belong to this group. 

Although the performances of the ashugs are known as "Bash Jalili", "Orta Jalili" and "Jalili", the most popular 

of these songs is the refrain known as "Orta Jalili" or "Jalili". The melodic content is based on the intonations of 

Orta Mahur. Another difference observed in different notions is the pace of the melody. Thus, some ashugs play 

this melody stronger and more restrained, some of them are relatively playful. For example, this air is presented 

in a more humorous and moderate tempo A. Nasibov, and in the version we listen to by Ashug Akbar Jafarov, 

the instrumental recording of Jalili sounds like singing. Nevertheless, the soft and boring nature of the air has 

been preserved. In Jalili's music, played by Asha Murad Niyazli, the tempo is also felt in the instrumental 

introduction. Having studied different versions of Jalili, we can conclude that it is performed both vocally and 

instrumentally and undergoes a number of changes in performance. This is natural for ashug enthusiasts, and the 

principle of variation is one of the characteristics of folk music, including ashig music. 

Key Words: Jalili, minstrel, havacat, Orta Mahur, ringtones, option. 
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Giriş 

Azərbaycan aşıq mühitlərinin regional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi son dövrdə olduqca 

aktualdır. Bu ilk növbədə Azərbaycan xalq yaradıcılığının zəngin qatlarının üzə çıxarılması, 

onun bu torpağa, xalqa məxsusluğunu sübut edən faktların araşdırılması və samballı elmi 

tədqiqatlarda tarixi və nəzəri cəhətdən sübuta yetirilməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə bu məsələ, 

təcavüzkar qonşular tərəfindən qoparılmış torpaqlara istinad edilir.  

Belə mühitlərdən biri də Dərələyəz aşıq mühitidir. Bu mühitlə bağlı bir sıra tədqiqatlar 

aparılmış, Dərələyəzin tarixi etnoqrafik, etimoloji, etnik tərkibi, folkloru araşdırılmışdır. 

Mühitin folklorunun regional xüsusiyyətləri ilə bağlı Alı Alıyevin monoqrafiyası, Dərələyəz 

aşıq mühitinin parlaq nümayəndələrindən biri Aşıq Cəlil haddında Qulu Kəngərlinin, Əli 

Şamilin məqalələri bu baxımdan olduqca dəyərlidir. Dərələyəz aşıq mühiti haqqında məlumat 

M.Qasımlının “Ozan aşıq sənəti” kitabında da yer alır. 

Bütün bu mənbələrdə haqqında danışmaq istədiyimiz Aşıq Cəlilin adı çəkilir və onun 

Dərələyəz mahalının Sallı kəndində anadan olması, daha sonra isə erməni hücumlarından 

qaçaraq Naxçıvanın Məmmədrza Dizəsi kəndində məskunlaşması və ömrünün sonuna qədər 

burada yaşayıb yaratması ilə bağlı informasiya verilir. 

Dərələyəz aşıq mühiti ilə bağlı araşdırmalarda bu mühitin Göyçə aşıq mühiti ilə sıx əlaqəli 

şəkildə formalaşması və inkişaf etməsi göstərilir. (Qasımlı. 2011:188) Bir-birinə olduqca 

yaxın məsafədə yerləşən bu mahalların toy-düyün məclislərində Göyçə və Dərələyəz aşıqları 

birgə çıxış edər, ifaçılıq ənənələri qaynayıb-qarışardı. Bu proses daha çox isti fəsillərdə 

mümkün idi, çünki iki mahalı bir-birindən ayıran Selim gədiyinin qışda qarla örtülməsi 

səbəbindən iki mahal arasında gediş-gəliş tamamilə kəsilirdi. “Öz mahallarından əlavə Göyçə 

aşıqlarının Dərələyəz mahalına, Dərələyəz aşıqlarının isə Göyçə mahalına toy-düyünə 

çağırılması inkişaf ahənginin eyni axarda getməsinə geniş imkan və şərait yaratmışdır”. 

(Qasımlı. 2011: 89)  

Dərələyəz mühiti Azərbaycan aşıq sənətinə Aşıq Paşa, Qul Mustafa, Aşıq Cəlil, Şair Təhməz, 

Dəllək Xələf, Aşıq Əsəd, Şair Alhüseyn, Aşıq Qulu, Aşıq Bəhmən, Aşıq Mirzalı və s.kimi 

istedadlı aşıqlar bəxş etmişdir. Bu aşıqlar sırasında Aşıq Cəlilin yaradıcılığı mərkəzi yer tutur. 

Onun ustad aşıq olması və bir çox aşıq havalarının müəllifi olması ilə bağlı da fikirlər 

mövcuddur. Belə havalardan biri də Cəlili havalarıdır. 

Aşıq sənətində silsiləli havalar qrupu mövcuddur. “Cəlili” də bu qrupa aid havalar 

sırasındadır. Aşıq ifaçılığında onun “Baş Cəlili”, “Orta Cəlili”, “Ayaq Cəlili” kimi növləri 

qeyd olunsa da, bu havalardan daha çox populyar olanı “Orta Cəlili” və ya “Cəlili” kimi 

tanınan havadır. Bu havanın not yazısı T.Məmmədovun “Azərbaycan aşıq yaradıcılığı” 

(Məmmədov. 2011: 393) kitabında verilmişdir. Təhlil zamanı bu not yazısına, eləcə də 

havanın aşıq A.Məmmədovun ifasında səslənən video yazısına istinad edilmişdir. “Baş Cəlili” 

havasının ifası ümumiyyətlə təsadüf edilmir, “Ayaq Cəlili” kimi təqdim edilən hava 

“Süsənbəri” havasının musiqi məzmunu ilə üsy-üstə düşür. Belə nəticəyə gəlmək olur ki, 

“Cəlili” havası əslində tək variantda mövcuddur və orta kökdə ifa edildiyi üçün “Orta Cəlili” 

kimi göstərilir.   

Qeyd etmək lazımdır ki, aşıq sənətində əksər havaların mənşəyi, yaranma tarixi haqqında 

dəqiq fikir söyləmək qeyri-mümkündür. Çünki, aşıq havacatının formalaşması, nəsildən-nəslə 

ötürülməsi bilavasitə şifahi ənənələr əsasında baş tutmuşdur. Nəticədə bu havalar müxtəlif 

ustad aşıqlar tərəfindən cilalanaraq yeni səviyyədə təqdim edilmiş, öz şəklini, forma və 

musiqi ifadə vasitələrini, həmçinin poetik mətninin də dəyişilməsinə məruz qalmışdır. Bu 
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baxımdan təhlilə cəlb etdiyimiz “Cəlili” havasının da məhz Aşıq Cəlil tərəfindən 

yaradılmasını söyləmək sırf təxminlərə əsaslanan informasiya kimi qəbul edilməlidir. Bu 

barədə Əli Şamilin Aşıq Cəlillə bağlı dərc etdirdiyi məqaləsində musiqişünas alim Kamilə 

Dadaşzadənin bu havanın mənşəyi və musiqi məzmunu ilə bağlı yer alan fikirləri olduqca 

dəyərlidir. Lakin Aşıq Cəlilin doğmalarından alınan informasiyaya görə onun istedadlı saz 

ifaçısı kimi tanınması hava bəstələmək qabiliyyətinin də mümkünlüyünü deməyə əsas verir. 

Ə.Eldarovanın “Azərbaycan aşıq sənəti” kitabında aşıqların bir qisminin şeir, bir qisminin 

hava yaratmaq istedadının olmasını, bir qisminin isə digər aşıqların yaradıcılığından 

bəhrələnərək yalnız ifaçılıqla məşğul olması göstərilir. Aşıq Cəlilin də peşəkar saz ifaçısı kimi 

şöhrət qazanması onun hava bəstələmək istedadının olmasını deməyə əsas verir.  

Təhlil zamanı istifadə etdiyimiz not yazısında havanın adı “Cəlili” (Məmmədov, 2011: 393) 

kimi qeyd edilmişdir və bu, havanın orta kökdə ifa edilən variantıdır. Havanın melodik 

məzmunu Orta Mahur intonasiyaları üzərində qurulmuşdur. Bunu not yazısında verilən 14 

xanəlik instrumental girişdə hiss etmək mümündür. Belə ki, melodik ibarələrin kadans 

sonluğu məhz Orta Mahurun kadansları ilə həmahənglik təşkil edir. Qeyd edək ki, təhlil 

zamanı havanın səs yazılarını (7) dinləyən zaman bir sıra variantlarda hətta aşığın kiçik 

muğam parçası da ifa etməsini müşahidə etdik. İstedadlı saz ifaçısı Aşıq Ədalət Nəsibovun 

ifasında isə həm muğam parçası, həm də havanın instrumental girişinin inkişaflı versiyası 

səslənir. Havanın vokal partiyasının melodiyası da məhz mayə səsi ətrafında qurulur.  

Müxtəlif ifalarda müşahidə edilən daha bir fərq də havanın tempi ilə bağlıdır. Belə ki, bir sıra 

aşıqlar havanı daha ağır və təmkinlə, bir qismi isə nisbətən oynaq tərzdə ifa edir. Məsələn, 

Ə.Nəsibovun ifasında bu hava daha həzin və mülayim tempdə təqdim edilir, Aşıq Əkbər 

Cəfərovun ifasında dinlədiyimiz variantda “Cəlili” havasının instrumental girişi balabanın 

ifasında səslənir. Lakin havanın mülayim və həzin xarakteri qorunub saxlanmışdır. Aşıq 

Murad Niyazlının ifasında səslənən “Cəlili” havasında da asta temp instrumental girişdən hiss 

olunur. Balabanın iştirakı həm girişdə, həm də araçalğılarda əsas mövzunun ifası ilə ön plana 

çıxır. Bu ifada diqqəti cəlb edən daha bir məqam havanın orta hissəsində istinad pərdəsinin 

dəyişilməsi ilə müşahidə edilir. Lakin onun ətrafında melodik inkişaf baş vermir və vokal 

partiyada yenidən mayə istiqamətinə qayıdış həyata keçirilir. Aşıq Yəhyanın ifasında səslənən 

variantda isə vokal partiya bir qədər reçitativ-deklomasiyalı xarakter daşıyır. Bu baxımdan 

melodik cümlələrin ilk motivləri mayənin üst mediantası ətrafında daha çox gəzişmələr edir. 

Hətta belə demək olarsa, onun mayə istiqamətində dönüşü yalnız son misranın ifası zamanı 

baş verir.  

Təhlilə cəlb etdiyimiz not nümunəsində əksər variantlarda müşahidə etdiyimiz kulminasiya 

anına rast gəlmirik. Burada mayənin oktava səsinə yüksəlmə baş verir, bu o qədər uzun 

çəkməsə də kiçik həcmli bu hava üçün kulminasiya rolunu oynayır. Not yazısında isə havanın 

melodiyası daha yığcam və sadə şəkildə təqdim edilmişdir. Burada aşıq havalarının nota 

salınması zamanı dəqiq fikasiya probleminin olmasını da nəzərə almaq lazımdır. Güman 

etmək olar ki, müəllif havanın əsas məzmununun çatdırılmasına çalışmış və mövcud səslənmə 

variantından ən çox yayılanına üstünlük vermişdir.  

Əksər aşıq havalarında olduğu kimi, “Cəlili” havasında da instrumental partiya vokala 

nisbətən daha inkişaflı və variantlı şəkildə təqdim edilir. Bunu xüsusilə, öz yaradıcılığında 

daha çox instrumental ifaçılığa üstünlük verən aşıqların ifasında hiss etmək mümkündür. Bu 

baxımdan Aşıq Ədalətin, Aşıq Xanların ifasını misal göstərmək olar. 

Not yazısı və səs yazıları arasında nəzərə çarpan daha bir fərq vokal partiyanın ilk iki 

cümləsində dayaq səslərinin münasibətində özünü göstərir. Belə ki, not yazısında hər iki 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

238 

cümlə də mayə səsində tamamlanır, lakin Aşıq Altay Məmmədovun və bir sıra digər ifalarda 

ilk iki cümlədən birinci V pərdədə, ikinci isə mayə səsində tamamlanır. Bu münasibət həmin 

melodik parçanın instrumental versiyasında da nəzərə çarpır. Not yazısında isə vokal 

partiyaya məxsus bütün cümlələr mayə səsində kadans yaradır.   

Beləliklə “Cəlili” havasınn müxtəlif variantlarına nəzər saldıqdan sonra belə nəticəyə gəlmək 

olur ki, bu hava həm vokal-instrumental, həm də instrumental şəkildə ifa olunur və ifa zamanı 

bir sıra variant dəyişikliyinə məruz qalır. Bu da aşıq havacatı üçün təbiidir, varinatlılıq 

prinsipi xalq musiqi yaradıcılığı, o cümlədən aşıq musiqisi üçün xarakterik cəhətlərdən 

biridir. İkinci əsas cəhət isə ondan ibarətdir ki, “Cəlili” havasının əsas variantı məhz təhlilə 

cəlb etdiyimiz orta kökdə ifa edilən variantdır. “Baş Cəlili” havasına aşıq ifaçılığında 

ümumiyyətlə rast gəlmədiyimiz halda, “Ayaq Cəlili” havasının müxtəlif aşıqlar tərəfindən 

ifası mövcuddur. Lakin aparılan araşdırmalar deməyə əsas verir ki, bu hava “Süsənbəri” 

havasının variantı kimi təqdim edilir. “Cəlili” havası üzərində aparılan araşdırmalar 

nəticəsində belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu hava forma etibarilə sadə quruluşlu, melodik 

cəhətdən xalq mahnılarına yaxın, Orta Mahur intonasiyalarına əsaslanan, lirik və həzin 

xarakterli musiqi nümunəsidir.   

Aparılan təhlillər bir daha göstərdi ki, aşıq havalarının lent və not yazılarının poetik irsə 

nisbətən daha gec qeydə alınması bu havaların yaranma və formalaşma prosesini bütünlüklə 

izləməyə imkan vermir və tarixi faktların dəqiqləşdirilməsində çətinliklər yaranır. Aşıq sənəti 

ilə bağlı aparılan tədqiqatların birtərəfli xarakter daşıması isə ərsəyə gələn elmi işlərin bu 

sənətin bu və ya başqa sahəsini işıqlandırmağa xidmət edir. Bu məsələ, şifahi ənənələr 

əsasında inkişaf edən aşıq sənəti və folklor yaradıcılığı ilə bağlı mühüm problemi ortaya 

qoymağa və onun həlli yollarını araşdırmağa ehtiyac olduğunu bir daha sübut edir.   
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ŞEKİ ZURNA İCRAÇILIK SANATININ TARİHİ ÖZELLİKLERİ 

 

Khayala ABDURAHMANOVA 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, 

xeyale.abdurahmanova@gmail.com 

 

ÖZET 

Bilindiği gibi, geleneksel Azerbaycan halk ve profesyonel müzik tarihi, milli müzikolojide geniş kapsamlı 

araştırmalar yapılan alanlardandır, zor ama onurlu konulardan biridir. Şeki geleneksel zurna sanatının tarihinin 

incelenmesi için belirli bir temel hazırlanmış olsa da, hala incelenmesi gereken pek çok konu vardır. 

Enstrümanın yaranma tarihini belirlemede bilgiler edinmede, Mingeçevir yakınlarındaki çukur mezarlarında 

bulunan ve üç bin yıllık bir tarihi kapsayan bir dizi boynuz üflemeli çalgısı olmuştur. Buluntunun organolojik 

analizi, yani şaft ve şaftın parçaları, onu zurna eski bir prototipi olarak görmemizi sağlıyor. . 

Ancak zurnanın ilk vatanı hakkında kesin bir fikir verebilmek için Asyalı ve Afrikalı muadilleri dikkate alınmalı 

ve tarihi göç yolları izlenmelidir. Tarihi oluşumu antik çağlara kadar uzanan, Ortaçağ'da yazılan Oğuz 

destanlarından "Kitabi-Dede Gorgud"da sazın adı Sırnay diye geçiyor, düğün törenlerinde davulla kullandığı 

bilinmektedir. 

Çiftin bir dans melodisi yapması muhtemeldir. Melodi ve ritmik eşlik, ses dokusunun antikliğini gösteriyorsa, o 

zaman davulun eklenmesi ve Şeki zurnasında davulun eşleşmesi (kos nagara ve bala nagara) orijinal dokunun 

tarihsel olarak iyileştirildiğini gösterir. 

Ortaçağda Khagani, Nizami ve Fedai gibi Azeri klasik şairlerin şiirlerinde zurna övgüde bulunurken, büyük 

müzikolog Abdülgadir Maragai zurna balaban ve neyi-safid gibi birçok enstrümanla karşılaştırıldı. 

1930'lardan beri yaptığımız araştırmalar da dahil olmak üzere birçok keşif gezisi sonucunda çağdaş Şeki zurna 

sanatını üç döneme ayırmaya karar verdik: 1) XX yüzyılın ilk yarısı; 2) XX yüzyılın ikinci yarısı ve 3) devam 

eden XXI yüzyılın başlangıcı (2000-2020). Her dönemin ünlü sanatçıları, repertuarları ve miras geleneklerinin 

yanı sıra, raporda yeni performans temayülleri ayrıntılı bir açıklaması yer alacak. 

Anahtar Kelimeler: Şeki, zurna ezgileri, icraçılık sanatları, organoloji, doku, dönemlendirme. 

 

ON THE HISTORICAL FEATURES OF SHAKI ZURNA PERFORMANCE 

ABSTRACT 

As it is known, traditional Azerbaijani folk and professional music history are one of the fields of extensive 

research in national musicology, one of the difficult but honorable subjects. Although a certain basis has been 

prepared for the study of the history of traditional trumpet art, there are still many issues to be studied. 

In obtaining information in determining the age of the instrument, there has been a series of horn-wind 

instruments found in the pit tombs near Mingachevir and spanning three thousand years of history. 

Organological analysis of the find, namely the shaft and parts of the shaft, allows us to see it as an ancient 

prototype of the trumpet. 

However, to give a precise idea about the trumpet's original homeland, its Asian and African counterparts should 

be taken into account and historical migration routes should be followed. In "Kitabi-Dada Gorgud", one of the 

Oguz epics written in the Middle Ages, whose history dates back to ancient times, the name of the saz is called 

Sırnay, it is known that he used drums for wedding ceremonies. 

The couple is likely to perform a dance tune. If the melody and rhythmic accompaniment show the antiquity of 

the sound texture, then the addition of the drum and the pairing of the drum in the Sheki trumpet (kos nagara and 

bala nagara) indicates that the original texture has historically been refined. 
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While Azeri classical poets such as Khagani, Nizami, and Fedai praised the trumpet in his poems in the Middle 

Ages, the great musicologist Abdülgadir Maragali compared the trumpet with many instruments such as the 

Balaban and the neyi-safid. 

As a result of many expeditions, including research since the 1930s, we decided to divide modern Sheki trumpet 

art into three periods: 1) the first half of the twentieth century; 2) the second half of the XX century and 3) the 

beginning of the ongoing XXI century (2000-2020 ...). A detailed description of new performance trends will be 

included in the report, as well as famous artists of each era, their repertoire, and heritage traditions. 

Key Words: Shaki, trumpet melodies, performing arts, organology, texture, periodization. 

 

GİRİŞ 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə milli musiqişünaslıqda meydana gələn 

mövzular arasında region və bölgələrimizin ənənəvi musiqi mədəniyyəti layiqli yer tutmağa 

başladı. Bəzi bölgələrin yerli folklor musiqisi bütö halda öyrənilirsə - Quba(Abbasov), Şəki 

(S.Şirinova), digər hallarda regional mədənityyətlərin ayrı-ayrı shələri tədqiqata cəlb olunur; 

məsələn S.Fərziyevanın Lənkaran halaylarına, G.Rzayevanın Ağbaba tırınqıları və 

nanaylarına həsr olunmuş dissertasiya işləri ikinci tipə aid araşdırmalardır.  Şəkinin zurnaçılıq 

ənənələrinin öyrənilməsi ,təbii ki, ikinci qəbildən olan elmi işlərdəndir və onun aktuallığı 

bölgənin qədim və zəngin sənət ənənələri ilə müəyyən olunmuşdur. 

Qeyd edilən sələflərimizin nailiyyətlərindən çıxış edərək, eyni zamanda biz mövzunun bəzi 

yeni məsələlərini də işləməyə səy göstərmişik. Şəki zurna ifaçılığlnın spesifikliyi digər 

bölgələrlə müqayisədə ələ alınmış, bu sənətin etnoqrafik əhəmiyyəti və tarixi aspekti də 

ayrıca elmi marağa səbəb olmuşdur. 

Hazırkı məruzədə  mövzunun mürəkkəb və çətin aspektinə - yerli zurnaçılıq sənətinin tarixi 

məslələrinnə baş vurub, öz fikir və mülahizələrimizi bildirmək istərdik. Təəssüf ki, 

Azərbaycanın və o cümlədən şirin-şəkər Şəkimizin qaranlıq və dumanlı tarixi dövrləri az 

deyildir. “Adında bir qədimlik yükü daşıyan , dünyanın zərdüştilik, xristianlıq və islam kimi 

böyük dinlərinin şahidi olan, həmin dinlərlə bağlı memarlıq abidələrinə  - qalalara, məbədlərə, 

saraylara sinəsində yer verən Şəkinin əsrlərin dumanları arxasında qalan tarixi və 

mədəniyyətinə  alimlər son dövrlərdə üz tutmağa başlamışlar.” (Çələbi. 2002: s.3) 

Məlum səbəblərə görə şeir, dastan, memarlıq, rəsm kimi sənət növlərinə nəzərən daha 

problematik hesab edilən musiqi tarixini öyrənmək daha çətindir. Şifahi musiqinin tarixi  

nümunələri not və ya lent  yazılarında əksini tapmadığı üçün, alimlər dolayı vasitələrə 

müraciət etməli olur. Azərbaycan və Şəki tarixinin dumanlı sahələri vardırsa, musiqi tarixinin 

nə qədər ağır olduğunu  söyləməyə ,yəqin ki, ehtiyac qalmır.  

Məsələyə tarixçi, musiqişünas, arxeoloq, ədəbiyyatşünas, etnoqraf   alimlərimiz    bu və ya 

başqa mövqelərdən münasibət bildirmiş və onun ayrıca olaraq işlənilməsinə müəyyən zəmin 

hazırlanmışdr. Onların elmi təcrübəsini nəzərə alaraq, Azərbaycandda ən güclü məktəblərdın 

birini təşkil edən Şəkinin  zurnaifaçılığı mədəniyyətnin keçdiyi böyük və şanlı yola nəzər 

salmaq nə qədər çətin olsa da, bizim üçün  bir o qədər də şərəflidir. Məsələnin başlıca 

mənbələrini i və vasittalərini təyin edib onlardan yararlanmaq hazırkl məruzımizin başlıca 

qayəsini təşkil edir. Bu məqsədlə aşağıdakı elm sahələri ilə silahlanmaq lazımdır. 

1. Azərbaycanın və Şəkinin ümumi tarixi. 

2. Etnoorqanoloji yanaşma və zurna ifaçılığının tarixi sələfləri 

3. Dastan və şeir yaradıcılığı 
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4. Şifahi üsullarla öyrınilən musiqi tarixi.   

Qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şəki torpağının tarixi  e.ə. əsrlərə gedib çıxır. Bu 

ərazi müxtəlif dövrlər ərzində ağır müharibələrə meydan olmuşdur. Şanlı qəhrəmanlıq tarixi 

xaqın qəhramanlıq ruhunu, yadelli işğalçılarla mübarizə aparmaq  əzmini daha da 

gücləndirmişdir.  Şeir, dastan, rəsm  kimi bədii yaradıcılıq sahələrinin hər birinin özünəmxsus 

imkanları olsa da, onlar qəhrəmanlıq ruhunu bilavasitə və daha emosional şəkildə təcəssüm 

etdirməkdə hisslərin tərcümanı olan musiqinin qüdrəti ilə müqayisə edilə bilməz.  

Cəngavərlik ruhlu cəngilər, qoç Koroğlu havaları , gücü-qüvvəti tərbiyə etməkdə Zorxana 

musiqisi tarixi dövrlərin əks-sədası kimi indi də parlaq təəssürat oyadır. Yurdun qəhrəmanlıq 

dolu tarixi səhifələrini öyrəndikcə, qara zurna ifaları ın tətbiqi və bədii əhəmiyyəti daha aydın 

şəkildə aşkar olunur. Bu mənada zurna ifaçılığının keçmişinə, orta əsrlərdə mövcud olmuş 

Nağara-xana, təbilxana və Mehtər taqımları  kimi  sələflərinə də üz tutmalı oluruq. Bu kimi 

ansambllar döyüşçülərin mübarizə əhval-ruhiyyəsini daha da gücləndirmık məqsədini güdmüş 

və deməli, tətbiqi funksiyalar daşımışdır. Digər tərəfdən güclü dinamikaya malik nəfəs və 

zərb alətləri qarşı tərəfin canına qorxu salmış, onun ruhunu əzmək, mənəvi cəhətdən 

sarsıtmaq vəzifələrini icra etmışdlr. Belə bir ənənə, erkən orta əsrlərin yaradıcılıq məhsulu 

olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında özünün qabarıq şəkildə göstərir. 

Zurna alətinin tarixini çeşidli mənbələr və yanaşmalar  əsasında öyrənməkdə  müasir 

Azərbaycan orqanoloq və etnomusiqişünas- alimlərimizin araşdırmalarının da böyük rolu 

vardır(S.Abdullayeva, A.Nəcəfzadə, F.Çələbi və b.). 1960-cı illərin sonundan başlayaraq, 

bütün ömrünü etnoorqanologiya sahəsinə həsr etmiş professor S.Abdullayeva(1940-1978) 

özünün tədqiqatlarında bir çox məsələlərlə yanaşı tarixi məqamlara da toxunmuşdur. Məsələn, 

“Həbibullahı zurnaçılar dəstəsi” adlı məqaləsi arxeoloji, dastan və  və şeir yaradıcılığı  kimi 

mühüm tarixi mənbələri ı nişanlayaraq, gələcək tədqiqtçılara lazımi istiqamət vermişdir. 

“Arxeoloji qazıntılar  zamanı küp qəbirlərdən zurnaya məxsus hissələrin tapılması bir daha 

alətin qədimliyini sübut edir” Onların hamısı maral buynizundan hazırlanmışdır. Küp qəbirlər 

in isə ən azı üç min illk tarixi vardır”[Abdullayeva. 1988: s.16]. 

Yaşı 1300 ili aşan, tarixi formalaşması isə daha qədimlərə gedib çıxan “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanlarında sırnay kimi verilən alətin adı  nağara ilə qoşa çəkilir və onların duet şəklində ifa 

olunmasını düşünməyə əsas verir. Toylarda ifa edilən musiqinin isə rəqs havalarından ibarət 

olması da  məntiqidir. Müxtəlif tarixi dövrlərin toy musiqi ənənələri nə qədər fərqli olsalar da, 

rəqslər həmişə el şənliklərinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmuş və bir qayda olaraq müvafiq 

musiqi nümunələri ilə  müşayiət edilmişdir. Nağara-zurna cütlüyünün ımı gətirdiyi səslər 

toxuması – melodiya ilə ritmik müşayiıtin vəhdəti Azərbaycan musiqisinin təməl 

prinsiplərindən biridir. Davul-zurna birliyi Türkiyə xalq musiqisində indiyə kimi istifadə 

olunursa, Azərbaycanda həmin heyətə daha inkişaflı məqam proseslərini nizamlayan dəmkeş 

də həmçinin qoşulmuş, Şəki ənənəsində isə zərb alətlərinin qoşalaşması (kos naöara və bala 

nağara) zurnaçılar dəstəsinin üzvlərini  dördə çatdırmışdır. Nəticədə Dədə Qorqud 

zamanından baş alıb gələn faktura növü daha da zənginləşmişdir.   

Davullarla boruların birgə ifaları savaşlar zamanı icra edilən tətbiqi funksiyalar  aparıcı  rol 

oynamışdır.  

Gumbur-gumbur davullar çalındı ol gün 

Burnası altun tunc borular çalındı ol gün 

Yeni dövrdə isə (ən azından   bizə bəlli olan XX əsr boyu), zurnaçılar dəstəsi artıq 

müharibələri müşayiət etmədiyi üçün, onların sırf tətbiqi əhəmiyyəti öz yerini bədii 
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funksiyalara vermişdir. Bununla belə cəngi və Koroğlu havaları yenə də  və müharibə 

səhnələrini bədii təxəyyülümüzdə bariz şəkildə təcəssüm etdirdir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”da anılan digər cütlük   nağara-zurna dəstəsi adlandırıla bilər və 

dastanın mətninə əsasən toya dəvət olunur. Toy mərasim musiqisi əsrlər və min illər ərzində 

nə qədər dəyişikliyə məruz qalsa da, rəqslər və onları müşayiət edən havalar el şənliklərinin 

ayrılmaz tərkibi hesab olunur. Davul və boruların hərbi musiqi və nağara-zurnanın rəqs 

musiqisi  müasir zamanda zurnaçılar dəstəsinin ifasında bir araya gəlmişdir.  

Musiqi tarixinin araşdırılmasında  mümkün qədər qədim  dövrlərdən başlamaq sözsüz ki, 

daha məqsədəuyğun olardı. Bu baxımdan musiqi etnoorqanologiyanın imkanları tarix 

elmindən də üstündür. Maddi mədəniyyət abidəsi olaraq  alətin həm tarixini, həm də  

(zurnanın) səsləndirilmə xüsusiyatini  tədqiq etməkdə orqanologiyanın mühüm rolu vardır. 

Arxeoloji materiallar onun qarşısında xüsusilə geniş üfüqlər açır və çox geniş qərinələri əhatə 

edən tarixi zamanı öyrənməyə imkan verir: on min illərdən tutmuş  ötən bir neçə əsrə  qədər 

davam etmiş  böyük dövrlər onun obyektinə çevrilə bilər. 

Əgər şifahi ənənəli dastan yaradıcılığının dəqiq tarixini söyləmək çətindirsə, klassik 

şairlərimizin ölməz nü munələrində bəhs olunan zurna haqqında qiymətli fikirləri müəyyən 

dövrə bağlamaq olar.   bununla əlaqədar S.Abdullayevanın verdiyi başqa bir  məlumat da  

tarixi cəhətdən  dəyərlidir.  ”Zurnanın adı “Kitabi-Dədə Qorqud”da, Xaqani Şirvani və  

Nizami Gəncəvinin əsərlərində,  Fədainin ”Bəxtiyarnamə” poemasında qeyd edilir.” 

[Bardakçı. 1988, s.17] 

Orta əsrlərin müsəlman Şərqində surnanın  tətbiqi böyük Azərbaycan musiqişünas-alimi 

Əbdülqadir Marağalının(1353-1435) risalələrində qeyd edilmiş və onun  nayi-səfid və nayçe 

balabanla müqayisəli xarakteristikası verilmişdir:  

“Surna. Sefid və bəyaz neylərə nisbətən əksik bir çalğıdır. Səs həcmi bir oktava üstəgəl bir 

kvintadır, bəzən bunu da aşar. Tənafürə meyli vardır. Səsi bütün alətlərdən uzağa 

gedər”.[Bardakçı. 1988: s. 107 ] Müəllifin yazdığı əsasında belə qənaətə gəlirik ki,  surnanın  

səsi çox güclü olduğundan  alətin  təliminə  həzin və yumçaq səsli nayçe-balabanla 

başlanılırdı. Müasir zurna ifaçılığında da gənclər zurnadan qabaq sümsü və tütək alətlərində 

çalmağı öyrənirlər.    

XVI əsrin məşhur tarixçi-alimi  İskəndər Münşi Tarix.i alamara-yi Abbasi” əsərində surnayi 

ləqəbini daşımış ifaçıların adlarını da göstərirlər – Əsəd Surnayi, Hüseyn Surnayi, Şah 

Məhəmməd Surnayi (Nəcəfzadə, 2017: s. 46) 

S.Abdullayevann məqaləsində Şəki zurnaçalanlarının müəllimi və atası hesab edilən 

Həbibullah Cəfərovun sələflərinin  də adı çəkilməklə sənətin yaxın keçmişinə də müəyyən 

işıq salınır. Bu siyahı A.Nəcəfzadənin kitabında bir qədər də uzadılmışdır. Onlardan bəziləri  

XIX əsrin ikinci yarsında doğulmuşdur.( məsələn,  Kalvalı Əli dədə  Kərimov, !874-1962). 

Görkəmli tarzən Qurban Primovun(1880-1965) atası - nəfəs alətləri ifaçısı olmuş Gülablı 

Baxşəlinin təvəllüdü isə əsrin təxminən ortalarına gedib çıxır. Lakin yaşca Həbibullah 

Cəfərovdan böyük olmuş bir çox zurnaçalanların adı bəlli olsa da, onun  bilavasitə ustadı 

olmuş Şəkili ifaçılar bizə bəllindeyildir.    

Beləliklə, orqanoloji, ədəbi  və tarixi mənbələr qədim və orta əsrlərdə zurna alətinin 

mövcudluğunu, bədii imkanlarını və janr xüsusiyyətlərini  əks etdirsələr də,  havaların real 

səsələnməsini yalnız təxmini şəkildə  təsəvvür etmək mümkündür. XX əsrin etnomusiqişünas-

alimləri isə  (məsələn, B.Hüseynli, S.Abdullayeva, F.Çələbi və başqaları)  özlərinin 

ekspedisiya səfərlərində  əsasən yaşadıqları zaman kəsiminin zurna havalarını və bütövlükdə 
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sənətin inkişaf proseslərini izləyə bilmişlər. Başqa sözlə, sahə  tədqiqatçəlarının  musiqi tarixi 

anlayışları  XX əsrin müəyyən hissəsinə aid olsa da,  onlar tarixini real səsləraləmində də 

eşidib öyrənə bilirlər. Bəzi faktların və materialların əldə edilməsi isə XX əsr Şək zurnaçılıq  

sənətinin dövrlədirilməsi  kimi bir vəzifəni irəli sürməyə imkan verir. 

S.Abdullayevanın vaxtikən Şəkidə 7 və 13 üzvdən ibarət 2 zurnaçılar dəstəsi haqqında 

məlumatı və onların təşkil edildiyi tarixlər (1959 və 1962) da diqqəti çəkilr. Hər iki ansamblın 

rəhbəri gənc Şəkili Ələfsər Rəhimov(1930-1984)  olmuş və sosializm quruluşunun 

2kollektivmilik” ideyalarından irəli gəlmişdir. Ansambl rəsmi dövlət tədbirlərində uğurla 

çıxış etsə də (məsələn, Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti 1959-cu il Moskva dekadasında 

) həmin yenilik xalqın musiqi həyatında özünü doğrulda bilməmişdir. 

Ümumiyyətlə, şifahi ənənəli musiqi sənətinin, o cümlədən qara zurna havalarının tarixi 

tədricən və fraqmentar şəkildə açılır. Bu istiqamətdə müəyyən nailiyyətlə adətən uzun illər, 

hətta  onillər boyu müşahidə və araşdırmalar aparmış mütəxəssislərə daha çox müyəssər 

olur.(S.Abdullayeva, F.Çələbi, A.Nəcəfzadə və s. ). Orqanoloji tədqiqatları yazılı mənbələr 

möhkəmləndirilməsi  və ya intensiv ardıcıl  sahə araşdlrmaları adları çəkilən alimlərə uğurlar 

qazandırmıdır 

Ənənəvi zurna ifaçılığı repertuarında xalq rəqs melodiyaları aparıcı əhəmiyyətə malikdir və 

rəqsləri müşayiət etmək vəzifələrini daşıyır. Xalq mahnılarını sözlərsiz təsəvvür etmək 

mümkün olmadığı kimi,  rəqs sənəti – xoreoqrafiya da musiqisiz mövcud deyildir. Buna görə 

də sözü gedən sənət sahələri bəzən müştərək tarixə malik olurlar.  Məsələn, XX əsrin ikinci 

yarısına qədər fəal şəkildə mövcud olmuş Koroğlu rəqsləri və onların kiçik silsilə və nisbətən 

böyük  dəstgah əmələ gətirməsi müvafiq musiqi havaları ilə müşayiət olunmuşdur.          

F.Çələbi özünün axtarışlarında “Koroğlu rəqs dəstgahının” fəal mövcudluğu, tədricən 

zəifləməsi, yaddaşlara çəkilməsi mərhələlərini göstərirsə, hazırkı zamanda bu musiqi-

xoreoqrafiya kompozisiyasının yaddaşlarda qalması da şübhə işindədir. 1960-1980-i illərdə 

bu kompozisiya böyük sənətkar Həbibullah Cəfərovun yaddaçından öyrənilirdisə, bu gün onu 

xatırlayan sənət adamları yox dərəcəsidədir.  

Buna bənzər informasiyanı tapmaq bizə də nəsib olmuşdur. Belə ki, hazırda demək olar 

unudulmuş olan “Zopu” və “Zorxana” rəqsləri 1960-cı illərdə səhnədə qoyulmuş və Moskva 

tamaşaçılarına da göstərilmişdir. Bu məlumata görə biz  həmin rəqslərdə iştirak etmiş və uzun 

müddət Şəkidə  musiqi müəllimi kimi işləmiş Nüsrət Mikayılovu minnətdarlıqla yad edirik. 

Aşıq mənşəli zurna havalarının Qərb mühitindən qaynaqlanması F.Çələbini  gəldiyi 

qənaətlərlə təsdiqini tapır. “Şəki aşıqlarının repertuarı Göyçə, Tovuz? Qazax, Borçalı 

aşıqlarında olduğu kimi, əsasən bəlli klassik havalardan ibarət olmşdurvə indi də belədir. 

Əlavə olaraq, bir sıra diqqətə layiq yerli aşıq havaları da meydana gəlmişdir”. [Çələbi, 2012: 

s.26] 

Bir zamanlar güclü olmuş, molla Cümə kimi azman sənətkarı yetirmiş Şəki aşıq mühiti 

fəaliyyətdən düşmüş, və öz vəzifələrini zurnaçılara ötürmşdür. Buna görə də, yerli aşıq 

mühitinin axtarışları F.Çələbini  zurnaçılara gətirib çıxarmışdır : “Aşıqlara gedən yolu mənə 

zurnaçılar göstərdilər” [Çələbi, 2012: s.20]    .  

Təəssüf ki, aşıq sənətindən fərqli olaraq, zurna ifaçılarının nəsil şəcərəsini yaratmaq 

təşəbbüsləri olmamışdır.Xatırladaq ki, A.Ozan Kərimli (1954-2005)Tovuz aşıqlarının  üç 

əsrlik nəsil şəcərəsini ortaya qoymuş (XVIII-XX əsrlər), bu sahəni tədqiq etmiş görkəmli-

alimı professor M.Qasımlı isə sənətin daha geniş tarixi inkişaf mənzərəsini yarada bilmişdir. 

Şəki zurnaçılarının belə bir genealogiyası hələ mövcud deyildir. Bu məktəbin atası hesab 
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olunan Həbibullah Cəfərovun öz ustadı vaxtikən öyrənilməmiş, hətta doğum tarixində  də 

ixtilaf özünü göstərir(1902 yoxsa 1896 ?).Bu məsələdə biz Şəkidə uzun müddət və geniş 

əhatəli araşdırmalar aparmış  görkəmli  etnomusiqişünas alim mərhum professor F.Çələbinin 

versiyasını (1896-1987) qəbul edirik. 

Bu gün gözümüzün qabağında baş verən və qulaqlarımıza yaxşı tanış olan mahnı və təsniflər 

də repertuara müəyyən dövrdə daxil olmuş, hər kəsin yaxşı bildiyi bu təmayülün özünün də 

tarixi qanunauyğunluqları şübhəsizdir. Yəni tarix yalnız qədim dövrlərin qaranlıq 

səhifələrindən tapılmış nümunələrin  yenidən  kəşf edilməsindən ibarət deyil, müasir 

proseslərin izlənilməsi və izahatını da özündə ehtiva etməlidir. Başqa sözlə desək, ulu tarix 

yalnız keçmişdə qalmamış, günü bu gün də davam etməkdədir. Bizim mövzumuzun tarixi 

sahəsində qazanılmış   uğurlarla yanaşı açılmamış sirləri də az deyildir. Bununla belə, növbəti 

mərhələdə XX əsr Şəki zurna  ifaçılığı sənətinin üç mərhələdən ibarət dövrləşdirilməsini 

öyrənmək tamamilə real və aktual əhəmiyyət kəsb etmişdir.       
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AZERBAYCAN'IN SÖZLÜ GELENEĞE DAYALI MÜZİK TÜRLERİNDE 

KOMİKLİĞİN BELİRMESİ 

 

Könül AHMEDOVA 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, konul_ahmedova@bk.ru 

 

ÖZET 

Amaç; Azerbaycan'ın geleneksel müzik türlerinde mizah, komiklik ve hicvin kullanılması usullerini, müzikal 

anlatım araçları ve imge dünyasının özelliklerini incelemektir. Bahsi geçen müzik türlerinde komikliğin çeşitli 

biçimleri somut hale gelmiştir. Bunların arasında toplumun bazı kural ve yasalarının eleştirildiği türkü 

biçimindeki hicivler, aile ve günlük yaşam konularının ele alındığı komik ve samimi mizahla aşılanmış türküler 

ve şaka motifleri içeren danslar da mevcuttur. Ayrıca, âşık sanatında karşılaştığımız keskin “atışmalar” ve 

“meyhane” (bir atışma türü) gibi kentsel folklor örnekleri, insanların hayata iyimser tutumunu göstermektedir. 

Geleneksel türlerde komik imge dünyası hakkında görüşlere farklı akademisyenlerin eserlerinde rastlanmaktadır. 

Bununla birlikte, bu makalede ilk kez komikliğin geleneksel Azerbaycan müziğindeki çeşitli canlandırma 

usulleri toplu şekilde araştırılmış ve bu husus, onun yeniliğini sağlamıştır.   

Sonuç olarak, komik temalı türkülerin bir kısmında sadece mizahi yönün ağır bastığı,  bazılarının ise lirik 

özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.  Örneğin, "Aman Nine" şarkısı, sevgilisinin ihanetinden yakınan kızın 

ağzından söyleniyor. "Goy Gülüm Sene" (İzin Ver, Gülüm Gelsin), "Sandığa Girsem Neylersen?" (Sandığa 

Girsem Ne Yaparsın?), "Bağa Girdim Üzüme" (Bahçeye Girdim Üzüm İçin) türkülerinde de renkli bir biçimde 

ifade edilen mizahın canlanmasından bahsedilebilir. Bu örneklerin metninde komik öğenin ifadesi, aynı motifin, 

müzikal ifadenin ve cümlelerin birkaç kez tekrar edilmesinde, hareketli, dans ritimlerinin ağırlıklı olmasında, 

bazılarında ise erkekle kız arasında geçen diyaloğu canlandıran çeşitli usullerde görülebilir. 

Azerbaycan dansları arasında mizahla aşılanmış geleneksel dans örnekleri de bulunmaktadır. Halk danslarının 

lirik danslar grubu içinde değerlendirilen mizahi danslar, genellikle komik bir koreografi tablosunu andırıyor. 

Müzik folklorumuzun "Kesme", "Latife", "Naz Eyleme", "Cığ Cığa" ve diğer örnekleri de mizahi danslar 

kategorisine ait edilebilir. Bunların bir kısmı, yaşanan komik olaylarla ilgilidir ve dans edenler, belirli 

hareketlerle sanki o olayları canlandırıyor veya onlara işaret ediyorlar. Bu dansların ana özellikleri arasında hızlı 

tempo, iyimser ruh ve ritmik varyasyona sahip olması gibi tarafları vurgulanabilir.  

Komiklik, Azerbaycan geleneksel müziğinin bir kolunu teşkil eden âşık sanatında, örneğin “Deyişme” (Atışma) 

türünde de kendini göstermektedir. İki âşığın sanat yarışmasından oluşan atışmalarda mizahi motifler geniş yer 

almaktadır. Geleneksel olarak atışmanın başında giriş bölümü olarak icra edilen "herbe zorba"da (tehditkâr 

söylemler) birbirleriyle yarışan âşıklar, rakiplerini sanki “korkutmaya”, “tehdit etmeye" ve onunla  “kusurları” 

sebebiyle alay etmeye çalışıyorlar. Âşık sanatındaki atışmalarda karşılaşılan "Gıfılbend" (bir bilmece türü) veya 

"Bağlama" (Kapama) da, belli bir anlamda mizah içeriklidir. Aşık, dokunaklı kelimeler kullanıyor,  nesne ve 

doğa olaylarının sembolik özelliğini sunuyor ve rakibine bir bilmece söylüyor. Onunla "atışan" âşık, bilmecenin 

cevabını bulmazsa, rakibi tarafından "kilitlenmiş" olarak kabul edilir. Atışmalarda hazırlanıp düşünmeden 

söylenen şiirlerde "dildönmez" (dil oynamaz)  kullanılırken de bu yarışmanın eğlenceli mahiyeti kendini 

gösterir. 

Komik temanın halkımızın sözlü geleneğindeki cisimleşmiş hali, "meyhane"  gibi orijinal müzikal-şiirsel türde 

kendini göstermektedir. Vurmalı aletler eşliğinde söylenen metrik müzikal-şiirsel tür olan meyhanelerde 

toplumun kusurlarına eleştirisel yaklaşım, kendine özgü şiirsel ve müzikal yollarla ifade edilir. Meyhanelerde 

nazik mizahtan keskin hicivlere kadar çeşitli komiklik tezahürüne rastlanabilir.  

Eski halk oyunlarında da müziğin önemli bir rol aldığı mizahi ve hicivli müzik örnekleriyle karşılaşabiliriz. Bu 

oyunlar, genellikle âşık performansları ile başlar. Seyirciler, yerden laf atarak, "atmacalar"la (replik) oyuna 

müdahale edebilir. 

Böylece komiklik, yüzyıllar boyunca Azerbaycan geleneksel müziğinin çeşitli türlerinde kendini göstermiş ve 

özgü imaj dünyası ve müzikal ifade usulleri biçimlenerek gelişmiştir.   

Anahtar Kelimeler: folklor, şarkı, dans, komiklik, mizah, hiciv, melodi, ritim 

http://www.imdcongress.com/
mailto:konul_ahmedova@bk.ru


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

246 

THE PERSONIFICATION OF COMIC ELEMENT IN THE MUSIC GENRES OF 

ORAL TRADITION OF AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

The purpose of article is to reveal the methods of usage of humour, comic element and satire, musical 

expression, and features of image world in the traditional music genres of Azerbaijan. Several forms of humour 

such as satirical songs exposing some of the rules of society, funny and sincerely humorous songs dedicated to 

family themes, dancing in fun are embodied in these genres. As well as, the urban folklore patterns, such as the 

sharp “kind of poem composed by ashugs” and “satirical songs” that occur in ashug art, show the optimistic 

attitude of the people to the life. 

The ideas of comic image world in traditional genres can be found in the works of some scholars. However, for 

the first time, namely in this article, various embodiment forms of comic element in traditional Azerbaijani 

music are explored in general, which provides its novelty. 

As a result, it is clear that some of the comic-themed folk songs are indoctrinated with simply humorous and 

some have also lyrical features. For example, the song “Aman nene” is singed by the girl complaining about her 

lover’s betrayal. We can talk about personification of humour presented in colorful way in the songs such as 

“Qoy gulum gelsin”, “Sandıga girsem neylersen”, “Baga girdim uzume”. In the texts of these patterns, the 

expression of the comic element can be seen in more and more repitition of the same motifs, musical phrases, 

and sentences, in the dominance of playful, dancing rhythms, and in different ways as if to image a dialogue 

between boys and girls. 

There are also traditional examples with humour among Azerbaijani dances. The humorous dances that belong to 

the lyrical dances group of folk dances are usually reminiscent of a funny choreographic board. Our music folk 

songs  such as “Kesme”, “Latifa”, “Naz eleme”, “Cıg-cıga” and other include humorous dances. Part of this is 

due to the funny stories that have happened and the dancers in certain movements just as if they were animating 

those events or pointing to them. As their main features, the fast tempo, optimistic spirit and rhythmic variation 

can be mentioned. 

In Ashug art, which is a part of Azerbaijani traditional music, the personification of comic element is also 

manifested in the “Kind of poem composed by ashugs”. Humorous motives are widely embedded in “kind of 

poem composed by ashugs”, art competition of two ashugs. The ashugs, who usually compete with each other at 

the beginning of the fight, try to “frighten” their opponent, “intimidate” him and ridicule his “faults”. The 

“Qifilband” or “Baghlama” encountered in kind of poem composed by ashugs, in art of ashug, in a certain sense, 

has given sence of humour. Ashug uses pungencies and presents the symbolic nature of objects and natural 

phenomena, and tells the riddle his opponent. If the ashug, who is “quarrelling” with him, cannot respond to this 

riddle, he is considered “locked up” by his opponent. The comic nature of this competition is also reflected in the 

use of dildonmez in the poems that extempore arises in the kind of poem composed by ashugs. 

The embodiment of the comic theme in the folklore of our people manifests itself in the original musical-poetic 

genre as a satirical songs. Criticism of society’s faults is expressed through its peculiar poetic and musical means 

in metrical music and poetic genre accompanied by percussion instruments. There is a manifestation of various 

types of comic element from gentle humor to sharp satire. 

There are humorous and satirical examples that music plays an important role in ancient folk spectacles. These 

spectacles often start with ashug performances, and the audience can intervene in the process of performance by 

insinuating and dropping a hint.  

Thus, during the centuries, humour has manifested itself in various genres of traditional Azerbaijani music, its 

specific image world and musical expressions have been formed.  

Key Words: folklore, song, dancing, comic element, humour, satire, melody, rhythm. 

 

GİRİŞ 

Gülüş – hər bir milli mədəniyyətin ayrılmaz və mühüm hissəsini təşkil edir. Özünü dərk 

etməyə çalışan insan bunu müxtəlif yollarla, o cümlədən yumor vasitəsilə edir. Məhz buna 
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görə dünya xalqlarının folklor nümunələrində komikliyin müxtəlif formaları öz təcəssümünü 

tapır. 

Azərbaycan xalqı da musiqi yaradıcılığında gündəlik həyatın bütün tərəflərinə münasibətini 

bildirmiş, musiqi təxəyyülünün köməyilə arzu və istəklərindən, gerçəkliyin acılı-şirinli 

hadisələrindən, aktual problemlərdən söz açmışdır. Milli musiqi folkloru nümunələri 

içərisində elələri də var ki, xalqın həyata münasibətini və ən ciddi problemləri incə bir yumor 

hissi ilə aşılanmışdır. Onların sırasında cəmiyyətin qüsurları, ədalətsizliyi, yalnız hökm sahibi 

olanların mənafeyini güdmək məqsədilə yaradılmış, fırıldaq və yalan üzərində qurulmuş bəzi 

qayda-qanunlarını ifşa edən satirik mahnılar, ailə-məişət mövzularını təcəssüm etdirən məzəli 

mahnılar,  səmimi yumorla aşılanmış mahnı və zarafatyana rəqslər vardır. Həmçinin aşıq 

sənətində rast gəldiyimiz iti “deyişmələr”, “meyxana” kimi şəhər folklor nümunəsi və 

digərləri xalqın fəhmi və həyata nikbin, optimist münasibətini əyani nümayiş etdirir. 

“Azərbaycan xalqı yumor təbiətlidir. Qədimdən bəri şən zarafatlar, həyat həqiqətinin 

ümumiləşmiş bənzəri olan sərrast lətifələr, məzhəkəli tamaşalar, yüksək hazırcavablıq 

nümunəsi olan aforizmlər azərbaycanlı məişətinin çətin anlarının, ağır günlərinin işıqlı ümidi 

olmuşdur. Kiçik ifadələrdən, hikmət dolu atalar sözləri və məsəllərdən başlamış, xalq 

təfəkkürünün məhsulu olan dastanlara qədər bütün folklor nümunələrində xalq ruhunun 

ayrılmaz hissəsi olan yumordan, hazırcavablıqdan, kəskin satiradan bir pay vardır”. 

(Kazımov, 2008: 10) Bu “pay”ı şifahi ənənəli musiqimizin də bir çox nümunələrində görə 

bilərik. 

Musiqi folklorumuzda, yəni xalqımızın mahnı və rəqs musiqisində komik mövzunu əks 

etdirən çoxlu sayda nümunələr vardır. Xalq mahnılarının təsnifatını verən Rauf İsmayılzadə 

belə nümunələrin bir qismini “yumorlu mahnılar”, digər qismini isə “satiralı mahnılar” kimi 

müəyyənləşdirərək, “Məişət mahnıları” qrupuna aid edir.  “Azərbaycanın ənənəvi musiqisi” 

adlı internet saytında da bunu görə bilərik. Bu qəbildən olan xalq mahnılarımızda komizmin 

müxtəlif cəhətləri öz əksini tapdığına görə, bunları ümumiyyətlə, komik, yaxud məzhəkəli 

mahnılar kimi müəyyən etmək olar. R.İsmayılzadə yumorlu mahnılar barədə yazır: “Bu 

mahnılarda xalqın həyata nikbin münasibəti, gələcəyə böyük inamı, sevgi səhnəcikləri və sair 

tərənnüm olunur. “Çalpapaq” mahnısında qızın oğlana məhəbbəti şən, səmimi yumorla əks 

olunmuşdur. Əmiqızı ilə əmioğlunun söhbətini, bir-birinə səmimi münasibətini dialoq 

şəklində əks etdirən “Məmmədhəsən” xalq mahnısında da eyni ruh vardır. Fəal temp, oynaq 

melodiya, şuxluq və gümrahlıq yumorlu mahnıların musiqi dili üçün səciyyəvi 

cəhətlərdəndir”. (İsmayılzadə, 1981: 79) Satiralı mahnıları isə müəllif belə səciyyələndirir: 

“Satiralı mahnılar məişət və əxlaqın mənfi cəhətlərini əks etdirən mahnılardır. Bu mahnılarda 

kobudluq, qabalıq, çirkinlik, başqa bu kimi mənfi sifətlər əks olunmaqla bərabər, köhnə adət-

ənənələr, mənfi tiplər (mollalar, fırıldaqçılar, məişət pozğunları) ifşa olunaraq gülüş obyektinə 

çevrilirlər”. (İsmayılzadə, 1981: 79) 

Komik mövzulu xalq mahnılarımızın bir qismi sadəcə yumor hissi ilə aşılanmışdır bunların 

içərisində elələri də var ki, lirik xüsusiyyətlərə də malikdir.  Məsələn, “Aman nənə” mahnısı 

sevgilisinin xəyanətindən şikayət edən qızın dilindən oxunur “Qara qaşın vəsməsi” 

mahnısında sevdiyi qızın gözəlliyindən söz açan oğlan onu “qarğışlayır”: “Səni görüm 

yanasan, yanasan, qaşa çəkmə vəsməni” ki, bu da yumoristik planda təqdim edilir. “Qoy 

gülüm gəlsin”, “Sandığa girsəm neylərsən”, “Bağa girdim üzümə”, “Səndən mənə yar 

olmaz”, “Ay qız sənə mailəm”, “Dedim bir busə ver” kimi mahnılarda da satiradan daha çox, 

koloritli şəkildə təqdim edilmiş yumorun təcəssümündən danışmaq olar. Bu  nümunələrin 

əksəriyyətində mətndə komik elementin ifadəsini eyni bir motivin, musiqi ibarəsinin, musiqi 
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cümlələrinin dəfələrlə təkrarında, oynaq, rəqsvari ritmlərin üstünlüyündə, bəzilərində sanki 

oğlanla qızın söhbətini təsvir edən dialoq lövhəsini canlandıran müxtəlif üsullarda görmək 

olar. Nümunə üçün “Dedim bir busə ver” mahnısının not misalını göstərə bilərik. 

Misaldan görüldüyü kimi, oğlanın qıza təkidlə müraciəti eyni musiqi motivinin təkrarı ilə 

verilmişdir həmçinin, inadkar qızın cavabı da təkrardan ibarətdir ki, burada milli musiqimiz 

üçün səciyyəvi olan, aşağı istiqamətdə gedən, məqamın mayə pilləsinə doğru yönəlmiş 

sekvensiyavari melodik hərəkət vardır. Həmin sekvensiyavari cavab cümləsinin bir daha 

variant şəklində təkrarı sanki heç cür dilə gəlməyən qızın cavabı kimi səslənir. “Sandığa 

girsəm, neylərsən” mahnısında da oğlanla qızın məzəli dialoqu musiqidə sual-cavab quruluşlu 

period forması vasitəsilə canlandırılır. Belə sual-cavab, mahnının lad-məqam əsasını təşkil 

edən segahın müxtəlif istinad pillələri ətrafında gəzişmələrdən ibarət musiqi materialının 

qarşılaşdırılması prinsipinə dayaqlanır. Yəni, sual cümləsi segah məqamının 6-cı pilləsi 

(“Şikəsteyi-fars” pərdəsi), cavab cümləsi isə 4-cü pilləsinə (“Maye”) dayaqlanır. 

“Səni yanasan, toyuq aparan” mahnısında “zərərçəkmiş” qadının “ah-zarı” “Zabul-segah”ın 

intonasiyaları üzərində qurulmuş iniltini xatırladan intonasiyalarla ifadə edilmişdir. 

Oğurlanmış toyuğunu “filə bənzədən” qadının oğruya ünvanladığı qarğış da yumoristik 

səpkidə təqdim edilərək, segahın “ürək dağlayan” gəzişmələri ilə verilir. 

Azərbaycan rəqsləri içərisində də yumorla aşılanmış ənənəvi nümunələr vardır. Xalq rəqs 

musiqisini tədqiq edən və bu nümunələrin təsnifatını verən Bayram Hüseynli yumor 

elementləri ilə səciyyələnən xalq rəqslərini lirik rəqslər qrupuna aid edir. O, yazır: 

“Yumoristik rəqs melodiyaları lirik janrın bir növüdür. Bu melodiyaları fərqləndirən cəhətlər 

– xarakterin daha optimistik olması, xalq yumorunun zənginliyi və komik səciyyələrin 

sərraflığın, zirəklik və tempin sürətli olmasıdır. Bunlarda xalqın həyatsevərliyi, məhəbbətə 

can atan, şənliyi və yumoru sevən sadə insanların dünyagörüşü parlaq təcəssümünü 

tapmışdır”. (Hüseynli, 1966: 15) Tədqiqatçı, bu rəqslər içərisində “Məzəli rəqs”in4 və 

“Qıtqılıda”nın adını çəkir ki, bunlar toy mərasimində qadınlar tərəfindən ya solo şəklində, ya 

da qrup halında ifa olunur. B.Hüseynlinin araşdırmasına əsaslanaraq deyə bilərik ki, bu 

rəqsləri ifa edən cavan qız-gəlinlər gah utancaq gəlinin, gah deyingən qaynananın oynamasını 

yamsılayır və beləliklə, yumoristik rəqslər sanki məzəli bir xoreoqrafik lövhəni xatırladır. 

Musiqi folklorumuzun “Kəsmə”, “Lətifə”, “Naz eləmə”, “Cığ-cığa” və s. nümunələrini də 

yumorlu rəqslərə aid etmək olar. Bunların bir qismi nə vaxtsa baş vermiş məzəli  əhvalatlarla 

bağlıdır və rəqs edənlər müəyyən hərəkətlərlə sanki həmin hadisələri canlandırır, yaxud 

onlara işarə edirlər. 

Azərbaycan xalqının şifahi ənənəli musiqi yaradıcılığının möhtəşəm bir qolunu təşkil edən 

aşıq sənətində də komizmin müxtəlif şəkildə təzahür etdiyi nümunələrə rast gəlirik. Bu 

baxımdan aşıq sənətinin “Deyişmə” kimi mühüm formasını misal gətirə bilərik. İki aşığın 

sənət yarışmasından ibarət olan deyişmələrdə yumoristik motivlər geniş yer almışdır. 

Deyişmədə rast gəlinən məzəli “hərbə-zorba” olduqca maraqlıdır. Adətən deyişmənin 

əvvəlində giriş kimi ifa olunan hərbə-zorbada bir-birilə yarışan aşıqlar öz sənətkarlığı, 

bacarığı, fərasəti ilə öyünərək, sanki qarşısındakı rəqibini “qorxutmağa”, ona “hərbə-zorba” 

gəlməyə çalışır və onun “qüsurlarını, eyiblərini” lağa qoyur. Aşıq sənətindəki deyişmələrdə 

rast gəlinən “Qıfılbənd” və ya “Bağlama” da müəyyən mənada yumor boyaları gətirmiş olur. 

Belə ki, bunu ifa edən aşıq, kinayəli ifadələr, kəlmələr işlədib, çox vaxt ətraf aləmdəki 

                                                 
4 Bu həmin “Məzəli rəqs”dir ki, S.Hacıbəyov tərəfindən müəllifləşdirilmiş işlənmədə Dövlət Mahnı və Rəqs 
ansamblının repertuarına daxil olunmuşdur. 
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əşyaların, təbiət hadisələrinin rəmzi, simvolik səciyyəsini təqdim edərək, öz rəqibinə tapmaca 

söyləyir. Əgər onunla “deyişən” aşıq bunun cavabını tapmasa, rəqibi tərəfindən “bağlanmış” 

hesab edilir. Qıfılbəndlərdə ən çox rast gəlinən mövzulardan məişət lövhələri, ilin fəsilləri və 

s. ilə bağlı mövzuları göstərmək olar. Həmçinin, deyişmələrdə bədahətən yaranan şeirlərdə 

dildönməzlərdən istifadə zamanı da bu yarışmanın məzəli mahiyyəti öz əksini tapır. 

Xalqımızın şifahi ənənəli yaradıcılığında komik mövzunun təcəssümündən danışdığımız 

zaman meyxana kimi orijinal musiqili-poetik janrı da yada sala bilərik. Bu janrın tədqiqatçısı 

A.Rəhimovanın yazdığı kimi, “meyxana – xalq yaradıcılığının daim hərəkətdə və inkişafda 

olan nadir incisi, cəmiyyətdə baş verən ictimai hadisələri bədii sözün qüdrətilə əks etdirən 

musiqili poetik janrdır. Bədahətən şeir qoşmaq qabiliyyəti, incə yumor hissi ilə yanaşı 

meyxana ustalarına günün nəbzini tutmaq, cəmiyyətdə həlli çatmış vacib məsələləri tapıb 

göstərmək kimi nadir bacarıq verilmişdir. Məhz buna görə də meyxana deyən sənətkarlar 

xalqımızın sevimlisi, qoşduqları şeirlər isə elin ürəyinin təpəri, qolunun qüvvəti, bir sözlə, 

inanc yeri olmuşdur”. (Rəhimova, 2002: 96) Zərb alətinin müşayiətilə oxunan 

metrikləşdirilmiş musiqili-poetik janr olan meyxanalarda cəmiyyətin qüsurlarına tənqidi 

münasibət özünəxas poetik və musiqi vasitələri ilə ifadə edilmişdir. Meyxanalarda incə 

yumordan tutmuş, kəskin satirayadək komizmin müxtəlif növlərinin təzahürünə rast gəlmək 

olar və burada komikliyin ifadəsi olduqca koloritli şəkildə yer almışdır. 

Azərbaycan xalqı arasında qədimdən bəri geniş yayılmış xalq tamaşaları (folklor teatrı) 

barədə məlumat verən  T. Məmmədov bunun “Atüstü oyunlar”, “Qız-gəlin”, “Dərviş”, 

“Kəndirbaz”, “Zorxana oyunları” və s. növləri sırasında “Qaravəlli”ni də qeyd edir. O, yazır 

ki, musiqi, mahnı, rəqs, dramatik tamaşa elementlərini sintetik şəkildə birləşdirən bu 

tamaşaya “gözbağlıca, sinədən söz qoşma, məzəli əhvalat, nağıl və əfsanə daxil edilə bilər”. 

(Məmmədov, 2002: 46)  Müəllif bu tamaşaların çox vaxt aşıq çıxışları ilə başladığını, 

tamaşanın gedişində tamaşaçıların da yerdən söz atmaqla, atmacalarla əsərin gedişinə qarışa 

bilməsini qeyd edir. 

Qədim xalq tamaşaları bilavasitə xalqın həyat və məişəti ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycan 

xalqının mədəni həyatında ağıldan kəm varlılar və riyakar, ikiüzlü mollaları tənqid atəşinə 

tutan nümunələr olmuşdur ki, bunlarda musiqi mühüm rol oynamışdır.  

Komizmin təcəssümü xalqımızın şifahi ənənəli musiqisindən sonra ilk növbədə Üzeyir 

Hacıbəyli yaradıcılığında özünü göstərir. Milli bəstəkar yaradıcılığının əsasını qoyan  Üzeyir 

bəyin həm də Azərbaycanda bədii yumor və satira tarixində müstəsna xidmətləri olmuşdur. 

Bütün yaradıcılığında olduğu kimi, burada da sənətkar öz tapıntılarını şifahi ənənəli xalq  

musiqisinin, folklorunun zəngin obrazlı intonasiya potensialından axtarıb əldə etmişdir. Bir 

komedioqraf kimi komizmin təcəssümü üçün milli dramaturgiya və ədəbiyyatın təcrübəsinə 

əsaslanmış, musiqidə gerçəkləşdirilməsi yollarını da milli musiqi ənənələrində axtarıb-tapmış 

və gələcək axtarışlar üçün zəmin yaratmşdır.  
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FRANSIZ MÜZİĞİ M.RAVELİN PİYANO İÇİN SONATİNANIN 

İNTERPRETASİYA ÖZELLİKLERİ ÖRNEĞİ MURAD HÜSEYNOVUN 

YORUMUNDA 

 

Lale GURBANOVA 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, lalaysf2012@gmail.com 

 

ÖZET 

Sunulan çalışma, M. Ravel'in Sonatina'sının Murad Huseynov'un piyano yorumuna bir örnek olarak deneyiminin 

incelenmesine ayrılmıştır. 

Murad Huseynov Azerbaycanın ünlü çağdaş piyanistlerindendir.  Gulara Namazova, Elmira Safarova, Farhad 

Badalbeyli gibi müzisyenlerden aldığı dersler ve  ulusal piyano çalma geleneklerinin incelenmesine yönelik olan 

çalışmalar  M.Hüseynov`un profosyönel gelişimini sağlamıştır.  J.Lagard başkanlığındaki A.Korto Yüksek 

Müzik Okulu ve P.I.Çaykovski adına Moskova Devlet Konservatuarı gibi önde gelen iki yüksek öğrenim 

kurumunda lisansüstü çalışmalar piyaniste eğitiminde ve gelecek kariyerinde önemli deneyimler kazandırmıştır. 

 M.Hüsenov`un icra  pratiğinin sanatsal ve repertuar avantajları  bu dönem aktif olarak oluşur. Piyanistin Fransız 

müzik kültürüne olan ilgisi gelecekteki yorumculuğuna, Fransız ekolünü daha dolgun yansıtabilmesinde büyük 

avantaj sağlamıştır. 

 Makale`de  müzisyenin Fransız piyano yorumculuk  ve Fransız müzik okulunun tüm özelliklerini anlama ve 

icrası  yönündeki  çalışmaları analiz ediliyor.  Müzisyenin yeteneklerinin tanınması ve Fransız Müzik 

Derneği'nin üçüncü Uluslararası Fransis Pulenk Yarışması'ndaki zaferinin önemi büyüktür.  

M.Huseynov'un Fransadakı en önemli konserlerinden biri, Azerbaycan`ın  lideri Haydar Aliyev`in 90. 

yıldönümüne  adanmış konserde Maurice Ravel'in Sonatinasının seslendirmesi  olmuştur. Çalışmanın amacı bu 

konserde seslenen eserin müzisyen tarafından yorumlanmasının özelliklerini araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız ekolü, Fransız Müziği, Maurice Ravel, yorumculuk, piyano. 

 

FRENCH MUSIC IN THE PERFORMING PRACTICE OF MURAD HUSEINOV ON THE 

EXAMPLE OF THE PECULIARITIES OF INTERPRETATION OF SONATINE FOR PIANO 

BY M. RAVEL 

ABSTRACT 

The presented research is devoted to the study of French music in the performing practice of M. Huseinov on the 

example of the peculiaritiespecularities of interpretation of sonatine for piano by M. Ravel. 

Murad Huseinov is an outstanding modern pianist of Azerbaijan. The research focuses on TThe study of the 

traditions of the national piano-performing school, which were received by the musician from his teachers: 

Gulara Namazova, Elmira Safarova, Farhad Badalbeyli. Postgraduate studies at two leading higher educational 

institutions of music was equally important for the pianist.  No less important for the pianist was postgraduate 

studies at two leading higher educational institutions of music: The Higher School of Music named after A. 

Corto with class of J. Lagarde and the Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky at class of N. 

Petrov. During this period, in the performing practice of the musician begin to be actively formed artistic and 

repertoire preferences. Among these preferences, the deep fascination and comprehension by the pianist of the 

French musical culture attracts attention. In the process of analysis, attention was paid to how the musician 

walked on the way to understand all the peculiarities of French pianism and the French music school. The 

importance of the musician’s winning at the Third Francis Poulenc International Competition is specified, as a 

recognition of his talent and understanding of French music by the French music community. One of the most 

significant concerts of M. Huseinov, held on French soil, was a concert dedicated to the 90th anniversary of the 

National Leader Heydar Aliyev, where Sonatine of Moris Ravel sounded. As a result of research. In the research, 

the peculiarities of the interpretation of this work are studied by musician. 

Key Words: French Ecol, French Music, Maurice Ravel, commentary, piano. 
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Французская музыка в исполнительской практике М.Гусейнова на примере 

особенностей интерпретации Сонатины для фортепиано М.Равеля 

Мурад Гусейнов – выдающийся современный азербайджанский пианист, продолжатель 

лучших традиций национальной фортепианно-исполнительской школы. Будучи 

директором Международного Центра Мугама и помогая в этой должности 

реализоваться многим важным проектам в области культуры и искусства, М. Гусейнов 

в настоящее время успешно совмещает руководящую должность с активной 

концертной деятельностью. Как концертирующий пианист Мурад Гусейнов с самых 

первых шагов своего исполнительского творчества в вопросе репертуара отличался 

удивительной широтой интересов. Западноевропейская музыкальная классика от 

барокко до современного искусства, произведения русских композиторов и, конечно, 

всё богатство и разнообразие национального академического музыкального искусства 

нашли своё отражение в исполнительском искусстве М. Гусейнова. При этом, к какой 

бы эпохе либо композиторской школе музыкант не обращался, ему никогда не 

изменяло тонкое чувство стиля и понимание характера исполняемого им произведения. 

Данное качество повсеместно характеризует каждую интерпретацию пианиста любого 

музыкального произведения. Подобное качество исполнительского искусства М. 

Гусейнова очень ярко демонстрирует преемственность музыкантом лучших традиций 

национальной фортепианной школы. 

В своих интервью пианист неоднократно подчёркивал, насколько большое значение в 

творческом формировании музыканта играет атмосфера, в которой он развивается и, в 

первую очередь, его родители и педагоги. «Мне очень повезло с родителями и 

педагогами. Многое зависит от той атмосферы, которая царит в семье. Мой успех – это 

успех моих родителей и педагогов. Я, прежде всего, благодарен азербайджанской 

школе, которая дала миру многих выдающихся пианистов, скрипачей, виолончелистов. 

Именно база, полученная в Баку, позволила мне добиться таких успехов». [1]. 

Действительно, на пути этого пианиста встречались самые одарённые и незаурядные 

преподаватели  отечественной фортепианной исполнительской школы. Гюляра 

Намазова в средней специальной школе им.Бюльбюля, Эльмира Сафарова в Бакинской 

музыкальной академии, в аспирантуре – профессор, Народный Артист СССР Фархад 

Бадалбейли сделали очень многое на пути формирования и развития творческой 

личности молодого исполнителя. «Мои учителя оказали на меня большое влияние. 

Общение с ними было для меня плодотворным» [1].  Не менее важным было для 

пианиста и обучение в аспирантурах двух ведущих высших учебных музыкальных 

заведениях: Высшей школы музыки им. А.Корто (École normale de musique de Paris), 

где его преподавателем был  Жак Лагард и Московской Государственной 

Консерватории им. П.И.Чайковского, в которой пианист обучался у Николая Петрова. 

Именно в этот период в исполнительской практике музыканта начинается активное 

формирование его художественных и репертуарных предпочтений. Среди этих 

предпочтений обращает на себя внимание глубокое увлечение и постижение пианистом 

французской музыкальной культуры.  

Поэтому при всём богатстве и разнообразии фортепианно-исполнительского 

репертуара М. Гусейнова особо хотелось бы подчеркнуть роль и значение в его 

исполнительской практике произведений французских композиторов и, прежде всего, 

представителей музыкального импрессионизма К. Дебюсси и М. Равеля, поскольку 

французская культура и искусство сыграли в творческой жизни музыканта весьма 

важную роль.  
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Знакомство с французской публикой для М. Гусейнова началось ещё до его обучения в 

Высшей школы музыки в Париже. Впервые в стране - Родине импрессионизма - 

пианист оказался в 1998 году. Музыкант приехал во Францию, в Галлиард на Первый 

проходивший там Международный конкурс, и сразу же стал его лауреатом. Эта первая 

его победа во Франции  стала знаменательной, так как впоследствии музыканту 

пришло письмо с предложением включить его кандидатуру на соискание 

государственной стипендии французского правительства. «Я дал согласие и после 

долгих трудов удостоился права на государственную стипендию Франции. Цель, 

которую я поставил себе в поездке, была изучение французского пианизма и 

знакомство с европейской и французской музыкальной школой» [2].  

Как глубокий и тонкий музыкант Мурад Гусейнов хорошо осознавал, что преследуя 

цель постижения всех особенностей французского пианизма и французской 

музыкальной школы, недостаточно ограничивать себя исключительно музыкальными 

впечатлениями. Необходимо стремиться постичь всю атмосферу французской 

национальной культуры, истории, быта. Всё это в совокупности стало объектом 

постижения молодого и пытливого музыканта. Французская культура и искусство 

начинает всё больше и глубже захватывать сознание и творческую фантазию пианиста. 

Музыканту повезло, так как сама атмосфера, где жил и учился М.Гусейнов, 

способствовала этому процессу. «В Париже я жил в центре города рядом с 

собором Нотр Дам и Лувром. Там расположен учебный комплекс, где обучаются 

талантливые представители из разных областей искусства из разных стран мира. 

Ежедневно после занятий я шел в Лувр или в другие музеи и наслаждался работами 

известных мастеров. Конечно, передать впечатления от посещения музеев словами 

трудно. Но они сохранились в душе»[2]. Будучи человеком не только глубоко 

эмоциональным, но и интеллектуальным, М. Гусейнов активно впитывал в себя все эти 

впечатления и перерабатывал их в те чувства, которые позволят ему глубже и точнее в 

своём исполнении передать художественный стиль музыкальных произведений той или 

иной эпохи. Особенно яркое с этой точки зрения впечатление на молодого исполнителя 

оказали живописные шедевры художников-импрессионистов, собранные в крупнейшем 

в мире Музее импрессионистов Дорсе. «…Лучшие коллекции импрессионистов и 

постимпрессионистов: Мане, Моне, Ренуара, Дега, Сезанна, Ван Гога, для меня 

послужили ключом в постижении французской композиторской школы и французской 

музыки»[2].  

Усилия в постижении французской музыки и французского пианизма принесли свои 

плоды, поставленная цель была достигнута. Профессор Жак Лагард сам предлагает 

своему аспиранту принять  участие в Третьем Международном конкурсе имени  

Франсиса  Пуленка. Выступление азербайджанского пианиста на этом конкурсе было 

блестящим. Помимо того, что М. Гусейнову удалось стать победителем конкурса, по 

решению жюри музыканта наградили ещё тремя призами за лучшее исполнение 

французской музыки от Ассоциации друзей Пуленка. Знаменательно, что эту 

Ассоциацию возглавляла племянница композитора. Подобный феноменальный успех 

есть лучшее подтверждение того, что пианисту М. Гусейнову удалось постичь всю 

палитру красок французского пианизма и богатство французской музыки. Характерно, 

что музыкант оценивает эту победу не только  и не столько как свой личный успех, но 

и как очередную победу на престижном международном конкурсе отечественной 

фортепианно-исполнительской школы. «Победа в этом международном конкурсе была 

важна для меня и потому, что там я представлял свою страну – Азербайджан» [2]. 
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Неудивительно, что с этого времени и по настоящий момент азербайджанский пианист 

Мурад Гусейнов становится особенно желанным гостем на сценах французских 

концертных залов. И всегда на подобных концертах музыкант неизменно исполняет 

хотя бы одно произведение французского композитора.  

Одним из самых значимых концертов М. Гусейнова, прошедших на французской земле, 

стал концерт, посвящённый 90-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева. 

Этот концерт состоялся в здании Храма Святой Марии Магдалины или по-другому 

Церкви Мадлен (Eglise de la Madeleine). Не изменяя своей же традиции, в программу 

этого концерта музыкант включил произведение французского композитора, а именно 

в интерпретации М. Гусейнова прозвучала Сонатина Мориса Равеля.  

Хорошо известно, что фортепианная сонатина М. Равеля была написана композитором 

ещё в самом начале его творческого пути и представляет собой один из первых опытов 

автора в создании произведений сонатного цикла. Несмотря на это, сонатина стала 

одним из самых широко исполняемых в мировом фортепианном искусстве 

произведений этого жанра.  

Назвав своё произведение сонатина, М. Равель стремился уже в наименовании 

обозначить отдалённость своего фортепианного опуса от масштабной конфликтной 

драматургии романтической сонаты. По сути, его сонатина – это новое художественное 

прочтение данного жанра, который в предшествующую эпоху интерпретировался с 

сугубо инструктивной точки зрения.    

Стилистика, музыкальный язык этой сонатины сплели в себе воедино и традиции 

французской музыки, и её новые лучшие завоевания. Говоря о национальных 

французских традициях, прежде всего мы подразумеваем связь этого произведения с 

музыкой французских клавесинистов. Поскольку стилистически, по своей фактуре 

сонатина Равеля напоминает ранние классицисткие творения Скарлатти, Гайдна, 

Моцарта, но особенно клавирные опусы Куперена и его современников. Об этом мы 

можем говорить, исходя из особо тонкой, почти кружевной фактуры сонатины, в 

которой композитор максимально избегает низкого регистра с его мощным, гулким 

звучанием. Миниатюрность формы, в которой каждая тема по своим масштабам не 

превышает периода, а связки между темами практически отсутствуют, также 

напоминают нам о музыке начала XVIII века. Особенно музыковеды обращают 

внимание на почти что эталонную трактовку композитором формы сонатного аллегро в 

Первой части произведения. 

Однако есть одно очень важное выразительное средство, благодаря которому мы 

безошибочно угадываем в этом произведении импрессионистическое творение. 

Гармонический язык сонатины Равеля выявляет в ней истинное свойство музыкального 

импрессионизма. Сами вертикальные созвучия, в которых доминируют 

сложносочинённые септаккорды и нонаккорды, последовательности этих созвучий, в 

большинстве своём рушащие каноны классической гармонии (достаточно вспомнить 

следование субдоминанты за доминантой уже в изложении самой первой темы – 

главной партии Первой части) демонстрируют то новое звучание, которое миру дал 

музыкальный импрессионизм.  

Подобное сочетание с одной стороны доклассических и ранних классических традиций 

и совершенно нового импрессионистического звучания ставят перед исполнителем 

особые задачи. Знаменитый пианист Альфред Корто, к слову основоположник школы 
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музыки, в которой обучался М.Гусейнов, по сохранившимся сведениям призывал 

играть Сонатину, «ничего не добавляя и не опуская из указаний, которыми автор 

скрупулезно оснащает текст и смысл которых всегда абсолютно точен» [3]. Услышать 

такие слова от авторитетного музыканта, который на протяжении всей своей 

исполнительской и педагогической деятельности проповедовал совершенно иную 

точку зрения, особенно интересно. Поскольку история музыки хорошо помнит 

совершенно противоположный манифест пианиста, обращённый ко всем 

исполнителям:  «Самое важное - давать волю воображению, вновь сотворяя сочинение. 

Это и есть интерпретация» [4]. Из сказанного выше становится очевидным насколько 

вдумчиво и деликатно необходимо подходить к вопросу интерпретации сонатины 

М.Равеля. 

Мурад Гусейнов безусловно вдохнул частицу своей музыкальной души в исполнение 

этой знаменитой сонатины. С самых первых звуков этого произведения в исполнении 

азербайджанского пианиста ощущается особая одухотворённость его интерпретации. 

Музыка с первых же звуков буквально парит в воздухе. Мягкость и глубина 

звукоизвлечения максимально соответствуют лирико-поэтической образности 

произведения. Сплетённую из множества голосов и подголосков фактуру сонатины 

музыкант наделяет разнообразной динамической палитрой единовременного звучания. 

Так, в  переплетении голосов Первой части отчётливо выделяется мелодическая линия, 

которую оттеняют легко определяемый в исполнении пианиста дублирующий мелодию 

нижний голос левой руки и трепетная зыбь средних голосов. Также хорошо высвечены 

основные мелодические голоса в фактуре Второй и особенно Третьей части сонатины. 

Всё это свидетельствует об очень внимательном отношении исполнителя М. Гусейнова 

к вопросу голосоведения в фактуре произведения и определения в ней основных 

мелодических линий, сопутствующих им подголосков и аккомпанемента. Всё это в 

совокупности в исполнении Мурада Гусейнова создаёт многослойную звучность, где 

каждый пласт фактуры наделён собственной краской и динамическим профилем.    

Говоря о такой важной характеристике сонатины как динамические оттенки, хотелось 

бы обратить внимание на один весьма важный аспект.  Хотя композитор наделяет своё 

произведение широкой палитрой динамических оттенков от ppp до fff, всё же ведущей 

динамической краской сонатины является p, что отвечает тонкости лирического образа 

данного сочинения. Неслучайно М. Гусейнов в своём исполнении сонатины все 

мощные динамические оттенки, такие как ff  или  fff, использует в их камерной 

трактовке без резких и ярких вспышек и экзальтации.  При этом точно следуя всем 

авторским динамическим указаниям, пианист сумел создать в своём исполнении очень 

выразительную линию звуковой палитры, тонко реагирующей на все перипетии 

развития сонатины.  

Не менее важным аспектом интерпретации сонатины Равеля следует считать вопрос 

темпа и темповых колебаний, указанных самим автором. История фортепианного 

исполнительства с момента создания этой сонатины знает немало примеров её 

интерпретации, в которых пианисты увлекались либо чрезмерно скорой, либо 

напротив, чрезмерно медленной трактовкой темпа. В первом случае это грозит 

превращению сонатины в произведение, напоминающее по звучанию инструктивный 

этюд. Во втором, лишает поэтическую образность произведения лёгкости  и 

трепетности. М. Гусейнов подвижный, но не слишком скорый темп, позволяющий 

слушателям насладиться красотой сменяющих друг друга гармоний произведения с 

сохранением того трепета и грациозности, что так пленяет в этой сонатине. При этом 
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композитор очень подробно расписывает все малейшие колебания темпа, необходимые 

в её интерпретации. М. Гусейнов точно следует за этими указаниями автора. В то же 

время пианист не увлекается резкими колебаниями темпа, тем самым сохраняя общий 

характер развития и движения сонатины. 

С вопросом темпа в сонатине тесно взаимосвязан вопрос её структуры, так как у Равеля 

все темповые изменения осуществляются с началом либо в преддверии начала новой 

темы. С этой точки зрения следование исполнителем за темповыми указаниями 

композитора не только позволяют осуществиться более точной интерпретации, но и 

помогают более  точно передать особенности формообразования и тематического 

развития произведения. А это в свою очередь определяет верную трактовку 

драматургического развития сонатины. М. Гусейнов в своём исполнении внимательно 

следить за сменой тематического развития. Каждое новое вступление уже знакомой или 

новой темы отмечено у него едва ощутимой сменой темпа, что позволяет 

сосредоточить слушательское внимание на очередном этапе развития сонатины. 

В целом, как показал анализ интерпретации М. Гусейновым сонатины М. Равеля, 

пианист очень вдумчиво и деликатно относится к трактовке этого произведения. 

Каждому из наиболее важных аспектов в интерпретации сонатины Равеля, таких как, 

образное содержание, фактура, голосоведение, линия мелодического развития, 

гармонический язык, динамические оттенки, темп и его колебания, структура, 

драматургическое развитие музыкант уделяет максимально возможное внимание. В 

результате бережно относясь к авторским указаниям, Мурад Гусейнов сумел создать 

одну из самых поэтических и вдохновенных трактовок сонатины М. Равеля, известных 

в фортепианной исполнительской практике. 
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BESTECİ GAMBAR HUSEYNLİ'NİN YARATICILIĞI 

 

Lale REFİBEYLİ 

Gence Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi, lalarafibeyli@gmail.com 

 

ÖZET 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı, besteci Gambar Huseynli'nin (1916-1961) yaratıcılığından 

bahsetmişken, onun ulusal müziğimiz  propagandacısı, kendine özgü üslubu olan besteci olarak nitelendirilebilir. 

G.Hüseynli, çalışmalarında ulusal kökeni ve ulusal kimliği tezahür eden sanatçılardan biridir. Bir sıra 

Azerbaycanlı besteciler gibi   G.Huseynli'nin eserlerine  dünya klasik bestecileri kadar Ü.Hacibeyli'nin büyük 

etkisi olmuştur.  Ancak, önemli bir geleneğin Huseynli'nin eserlerinde kendi çözümünü bulduğunu belirtmek 

gerekir. G.Huseynli, 20. yüzyılın akımlarına ilgi göstermiş, bu tarzda eserler ortaya koymuştur.  Tüm bu yönler 

araştırma konusu olarak ele alınmış ve bestecinin yaratıcılığının üslup özelliklerini keşfetmeye yöneliktir. 

G.Huseynli'nin Azerbaycan Radyo Yayın Ofisi ve Azerbaycan Devlet Filarmonisi orkestralarındaki faaliyetleri 

özellikle önemli olmuştur. 1940 yılından bu yana, bu orkestralarda çeşitli zamanlarda şef olarak, besteci, bireysel 

ulusal müzik aletlerini ifade etme olasılıklarını gösteren bir sıra  enstrümantal eser ("Kızların Dansı", "Yedi 

Güzel Dansı", "Lirik Dans Süitası") oluşturmuştur. 

Bestecinin  dugusal yapıya sahip  "İlk Aşk", "Ay işiğinda", "Geceler uzun", "Ey Gözüm, görmedinmi" eserleri 

her zaman şarkıcıların repertuarında yer almıştır. Onun "Civcivlerim", "Katar", "Merhaba, yerli okul", "Genç 

dağcılar" vb. çocuk şarkıları bugün hala unutulmaz olarak kalmaktadır. Bestecinin enstrümantal müziği, piyano 

için başlangıç, eskiz, tema ve 7 varyasyon, "7 çocuk oyunu", flüt ve piyano için iki pyes ("Dans", "Sessiz 

Şarkı"), yaylı çalgılar dörtlüsü için "Onbir pyes" ve estrada orkestrası için “Dans” vb. eserler önemli bir yer 

tutur. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Gambar Hüseynli, besteci, yaratıcılık. 

 

TAKE A LOOK AT THE WORK OF COMPOSER GAMBAR HUSEYNLI 

ABSTRACT 

Speaking of the creativity of the Honored Artist of the Republic of Azerbaijan, the well-known composer 

Gambar Huseynli (1916-1961), his activity can be characterized as a composer, propagandist of our national 

music, musician. 

G.Huseynli is one of the artists whose national origin and national identity are reflected in his work. As several 

Azerbaijani composers, the world classics, including U.Hajibeyli had a great influence on the works of Huseynli. 

However, it is important to note that any important tradition finds its solution in the works of G. Huseynli. 

Gambar Huseynli is a composer who entered his style in the 20th century. All these aspects make the subject 

matter relevant, making it important to explore the stylistic features of the composer's creativity. 

The activities of G. Huseynli in the orchestras of the Azerbaijan Radio Broadcasting Office, as well as the 

Azerbaijan State Philharmonic Society have been particularly significant. Since 1940, at various times as a 

conductor in these orchestras, the composer has composed several instrumental works ("Girls' Dance", "Seven 

Beautiful Dance", "Lyrical Dance Suit"), demonstrating the possibilities of expressing our national musical 

instruments. 

The composers' repertoire of lyric character "First Love", "Moonlight", "Night Nights", "My Eyes, Did You See" 

has always been in the repertoire of singers. His "Chickens", "Qatar", "Hello, native school", "Young climbers" 

and so on. children's songs are still memorable today. The composer's instrumental music included preludes, 

sketches, themes, and 7 variations, "7 children's plays", two plays for the flute and piano ("Dancing", "Silent 

Song"), "Eleven plays" for the string quartet and the orchestra. “Dance” and so on. works occupy an important 

place. 

Key Words: Azerbaijan, Gambar Huseynli, composer, creativity. 
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Giriş 

Hər bir sənətkarın yaradıcılıq yolu yaşadığı dövrün, ölkənin tarixi və mədəniyyəti ilə sıx bağlı 

olur. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış bəstəkar Qəmbər 

Hüseynli də öz dövrünün musiqi mədəniyyətinin təmayüllərindən qidalanaraq püxtələşmişdir. 

Qəmbər Hüseynlinin həyat və yaradıcılıq yolunun mərhələləri onun fəaliyyət sahələrinin 

qarşılıqlı inkişafını əks etdirir. Q.Hüseynlinin fəaliyyəti çoxcəhətli olmuş, bəstəkar, tar ifaçısı, 

pedaqoq, etnomusiqişünas və ictimai xadim kimi çalışmış və hər bir sahədə özünəməxsus iz 

qoymuşdur.  

Qəmbər Hüseynlinin yaradıcılıq mərhələlərindən danışdıqda, onu onilliklər üzrə bölmək olar: 

1930-cu illər, 1940-cı illər, 1950-ci illər dövrü. Təəssüf ki, sənətkarın ömrü çox qısa 

olmuşdur, o, cəmi 45 il yaşamışdır. 1916-cı ildə anadan olaraq, 1961-ci ildə dünyasını 

dəyişmişdir. Onun ömür yolunun mərhələlərində qeyd etdiyimiz illər həm təhsil illəri, həm 

ifaçı və pedaqoq kimi, həm bəstəkar, həm də təşkilatçılıq fəaliyyəti qarşılıqlı surətdə bir-birini 

tamamlamışdır.   

Qeyd etdiyimiz onilliklər Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin özünəməxsus inkişaf 

xüsusiyyətləri ilə yadda qalmışdır. 1930-cu illər Azərbaycan musiqisində dahi bəstəkar və 

musiqişünas, Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin 

rəhbərliyi altında aparılan dəyişikliklər dövrü kimi xarakterizə oluna bilər. Bu dövrdə Üzeyir 

Hacıbəylinin və gənc bəstəkarlar nəslinin yaradıcılığında yeni musiqi janrların 

mənimsənilməsi diqqəti cəlb edir. Bununla yanaşı, təhsil sisteminin təkmilləşməsi sayəsində 

peşəkar musiqiçi kadrların hazırlanması,  musiqi kollektivlərinin yaradılması bəstəkarlığın 

inkişafına güclü təsir göstərirdi. 1940-cı illərin birinci yarısı müharibə illəri (1941-1945 – 

Böyük Vətən müharibəsi) olmuşdur və musiqi mədəniyyətinə böyük təsir göstərmişdir. Bu 

dövrdə Azərbaycan musiqisinə yeni mövzu daxil olmuş, bəstəkar yaradıcılığı simfonik musiqi 

və vokal musiqi janrları ilə zənginləşmişdir. 1940-cı illərin ikinci yarıcı və 1950-ci illər dinc 

quruculuq illəri olmuş, musiqi mədəniyyətində əvvəlki illərdə əldə olunmuş nailiyyətlərin 

yeni tarixi şəraitdə inkişafına təkan vermişdir. Əlbəttə ki, bütün bu inkişaf mərhələlərinə 

Azərbaycan musiqisini dünyada təmsil edən parlaq simalar – Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, 

Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev, Fikrət Əmirov, Soltan Hacıbəyov, Niyazi, Əşrəf Abbasov, 

Cahangir Cahangirov, Süleyman Ələsgərov və başqa bəstəkarlar yetişmişdir. Bu bəstəkarlar 

sırasında Qəmbər Hüseynlinin özünəməxsus layiqli yeri vardır və onun yaratdığı əsərlər milli 

musiqi xəzinəsinə daxil olmuşdur.      

Qəmbər Hüseynli musiqi sənətinə 1930-cu illərdə gəlmişdir. Bu illər Q.Hüseynlinin təhsil 

illəri kimi əlamətdar olmuşdur. O, doğulub boya-başa çatdığı Gəncə şəhərində ilk musiqi 

təhsilini almış, tarda notla çalmaq bacarığına, ifaçılıq texnikasına, muğamın sirlərinə 

mükəmməl yiyələnmişdir. Bununla yanaşı, o, bəstəkarlıq sahəsində qüvvəsini sınayaraq, 

mahnılar və instrumental pyeslər bəstələməyə başlamışdır. Bu da onun sənət yolunun 

müəyyənləşməsinə səbəb olmuşdur. (Hüseynli, Xəlilov. 1997: 45) 

Daha sonra o, musiqi təhsilini Bakıda davam etdirmişdir. O, Azərbaycan Dövlət Musiqi 

Texnikumunun violoçel sinfinə daxil olmuş, bu alətin ifaçılıq vərdişlərinə yiyələnmiş, Avropa 

musiqi mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmuşdur. Onun bəstəkarlıq istedadını görən 

müəllimləri onu bu sahəyə yönəltmiş və o, bəstəkarlıq sinfində (Q.Z.Burşteynin sinfində) 

təhsilini davam etdirmişdir. Həmin illərdə artıq Q.Hüseynli yaratdığı mahnıları ilə 

məşhurlaşmışdır.   
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Ümumiyyətlə, təhsil illəri bəstəkarın böyük inkişaf dövrü olmuşdur. O, ölkəmizdə gedən 

mədəni quruculuq işlərində fəal iştirak edərək, əhəmiyyətli mədəni tədbirlərin təşkilatçısı 

kimi fəaliyyət göstərmişdir. Lakin bu səbəbdən o, həm də təhsilini yarımçıq qoymuş və yalnız 

1950-ci illərdə yenidən bəstəkarlıq sinfinə qəbul olunaraq, professor B.İ.Zeydmanın sinfində 

təhsilini başa vurmuşdur (1954). Diplom işi olaraq görkəmli Azərbaycan şairi Mirmehdi 

Seyidzadənin librettosu əsasında üç pərdədən ibarət “Qızıl quş” operasını yazmışdır.Lakin 

həmin əsər tamaşaya qoyulmamışdır.  

Q.Hüseynli hələ tələbəlik illərindən başlayaraq, müxtəlif mədəni-maarif, musiqi təmayüllü 

müəssisələrdə, ayrı-ayrı ümumtəhsil məktəblərində, fabriklərdə bir sıra musiqi kollektivlərinə 

və özü yaratdığı özfəaliyyət dərnəklərinə, xor kollektivləri və instrumental ansambllara 

bacarıqla rəhbərlik etmiş, gənc istedadların aşkarlanmasına və onların inkişafına xüsusi qayğı 

göstərmişdir.       

Artıq həmin illərdən Q.Hüseynli  tar ifaçısı kimi də tanınmışdı. O, muğamları gözəl ifa etməsi 

ilə fərqlənirdi. Ansamblların tərkibində də çıxışları olurdu. Eyni zamanda, o, Gəncədə və 

Bakıda teatr tamaşalarını tarda müşayiət edirdi. 

Onun təşkilatçılıq sahəsindəki nailiyyətləri pedaqoji sahədə də davam edir. O, Şuşa musiqi 

texnikumuna direktor vəzifəsinə təyin olunur (1939), burada çalışdığı bir il ərzində tədris 

proqramlarının təkmilləşdirilməsi, təcrübəli müəllimlərlə yanaşı, gənc istedadlı 

mütəxəssislərin pedaqoji fəaliyyətə cəlb olunması kimi mühüm işlər görür.  

1940-cı illərdə onun fəaliyyəti daha da genişlənir. 1940-cı ildən o, Bakıda Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrində dirijor 

köməkçisi kimi çalışır. 1945-1947-ci illərdə Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə yaranan sazçı 

qızlar ansamblının təşkilatçısı və bədii rəhbəri olur. 1947-1951-ci illərdə isə Gəncə Dövlət 

Filarmoniyasının bədii rəhbəri və Gəncə Dövlət Dram Teatrının musiqi hissə müdiri 

vəzifəsində çalışır. Bu illərdə “bəstəkarın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar 

incəsənət xadimi Aşıq İslam Yusifovun rəhbərliyi ilə Cəncə aşıqlarından ibarət xor kollektivi 

yaradılır, Cəncə Filarmoniyasında fəaliyyət göstərən digər musiqi kollektivlərinin 

repertuarları zənginləşir, peşəkar səviyyəsi yüksəlir, teatr tamaşalarında musiqidən 

məqsədyönlü  şəkildə geniş istifadə olunur”. (Qurbanəliyeva S., Rəfibəyli L., Seyfullayeva. 

2006: 12) Bəstəkar bir çox teatr tamaşalarına musiqi bəstələyir: Cəfər Cabbarlının “Almaz”, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, Əyyub Aslanovun “Bahar nəğməsi” 

tamaşalarına yazdığı musiqi bu qəbildəndir. Q.Hüseynlinin teatr tamaşalarına yazdığı musiqi 

səhnə obrazlarının açılmasında mühüm rol oynayan, əsərin dramaturgiyasına daxil olan 

nümunələrdən ibarətdir. Həmin pyeslərə bəstələnmiş mahnıların çoxu sonralar müstəqil vokal 

əsəri kimi də səsləndirilmişdir.       

Bu dövr Q.Hüseynlinin yaradıcılığında məhsuldar olmuşdur. Onun vokal yaradıcılığı bir sıra 

mahnı və romanslarla zənginləşmişdir. Bunlardan Nizami Gəncəvinin sözlərinə “Ey gözüm, 

de görmədinmi?”, Səməd Vurğunun sözlərinə “Dağlar”, “Gülə-gülə”, Aşıq Ələsgərin 

sözlərinə “Ceyran”, “Nədən oldu”, Osman Sarıvəllinin sözlərinə “Söz olur” və s. göstərmək 

olar. Qəmbər Hüseynlinin mahnılarını vaxtilə Azərbaycanın görkəmli müğənniləri Şövkət 

Ələkbərova, Sara Qədimova, Tükəzban İsmayılova, Rübabə  Muradova, Elmira Rəhimova, 

Nəzakət Məmmədova, Gülağa Məmmədov, Mirzə Babayev və başqaları ifa etmişlər, indi də 

bu gözəl sənət inciləri gənc müğənnilərin repertuarına daxildir və xalq arasında çox sevilir.     

Bəstəkarın ən böyük uğurlarından biri uşaqlar üçün bəstələdiyi “Cücələrim” (sözləri Tofiq 

Mütəllibovun) mahnısıdır. “Bu mahnı Gəncə şəhəri 20 saylı orta məktəb şagirdlərinin xor 
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kollektivinin Bakı şəhərində keçirilən məktəblilərin olimpiadasında (1948) ifa etmələri üçün 

yazılmış və ilk ifadan böyük uğur qazanmışdır. Q.Hüseynli “Cücələrim” mahnısı ilə 

sağlığında özünə abidə ucaltdı. “Cücələrim” mahnısı bütün dünyada populyarlıq qazandı, bir 

çox xalqların dillərinə tərcümə edildi, bəstəkara böyük şöhrət gətirdi”. (Qurbanəliyeva S., 

Rəfibəyli L., Seyfullayeva. 2006: 13) 

Musiqişünas İmruz Əfəndiyeva öz məqaləsində bu mahnının məşhurluğunu təsdiq edərək 

yazır: “1955-ci ilin payızında sovet nümayəndə heyəti İsveçrənin Sürix aeroportunda 

qarşılanarkən bir qrup İsveçrə məktəblisi qonaqları “Cücələrim” mahnısının ifası ilə 

salamlamışdır. Bu mahnının müəllifi bəstəkar Q.Hüseynlinin adı ölkəmizin hüdudlarından 

kənarda da geniş tanınmışdır”. (Əfəndiyeva, 1967: 96) 

Musiqişünas Bayram Hüseynli isə öz yaxın qohumu olan bəstəkar haqqında xatirələrində belə 

yazır: “Respublikamızın kino işçiləri Fransada olarkən Çarli Çaplinlə görüşüblər. Çarli Çaplin 

bildikdə ki, onlar Azərbaycandandırlar, fortepiano arxasına keçərək “Cücələrim” mahnısını 

çalıb və deyib: “Demək, siz bu melodiyanın vətənindənsiniz, eləmi?! Məndən onun 

bəstəkarına salam yetirin”. (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 15 fevral, 1969) “Cücələrim” 

mahnısının populyarlığı Bakı Uşaq-Gənclər Sarayında “Cücələrim” uşaq mahnı və rəqs 

ansamblının yaradılmasına təkan vermişdir. Həmin ansamblın repertuarında “Cücələrim” 

mahnısı əsasında səhnələşdirilmiş vokal-xoreoqrafik kompozisiya mühüm yer tutur, dünyanın 

müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq uşaq festivallarında böyük uğurla ifa olunur.  

Ümumiyyətlə, Q.Hüseynli 60-dan artıq uşaq mahnısının müəllifi olmuşdur. Onun mahnıları 

həm kiçikyaşlı uşaqlar, həm də məktəblilər arasında çox populyardır və sevilərək ifa olunur. 

Q.Hüseynlinin uşaq mahnılarının mövzusu çox rəngarəngdir. Bəstəkar uşaq həyatının ən 

müxtəlif tərəflərini əks etdirir, eyni zamanda, uşaqların təsəvvüründə canlandırılan böyüklərin 

həyatını işıqlandırır. Q.Hüseynlinin uşaq mahnıları həyatsevər hisslərlə zəngindir, onlarda 

uşaqlara xas olan coşğun şənlik, xoşbəxt təbəssüm, yeniyetmə şıltaqlığı, yumor və s. hisslər 

təcəssüm olunmuşdur.   

1950-ci illərdə Q.Hüseynli fəaliyyətini bəstəkarlıq və təşkilatçılıq sahələrində davam 

etdirmişdir. O, Bakıda Radio Verilişləri İdarəsinin xalq çalğı alətləri orkestrində dirijor, 1955-

ci ildən yenidən sazçı qızlar ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Q.Hüseynli bu orkestr və ansamblla uzun bir müddət ərzində - 1940-

cı illərdən əməkdaşlıq etmişdir və bu əməkdaşlığın nəticəsi onun yaradıcılığı üçün də səmərəli 

olmuşdur. O, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Qızlar rəqsi”, “Yeddi gözəl rəqsi”, “Gənc 

dənizçilər rəqsi”, “Rəqs”, “Lirik rəqs süitası” kimi instrumental əsərlər bəstələmişdir. Bu 

əsərlər ayrı-ayrı milli musiqi alətlərinin bədii-texniki imkanlarını üzə çıxarmaqla yanaşı, tar, 

kamança, saz, balaban və qara zurnanın orkestrdə daha parlaq tembr boyaları ilə səslənməsinə 

imkan yaratmışdır.  

1950-ci illərdə Q.Hüseynlinin fəaliyyət sahələrinə etnomusiqişünaslıq da əlavə olunur. “Xalq 

musiqisini dərindən bilən və onu böyük məhəbbətlə sevən bəstəkar xalq yaradıcılığı 

nümunələrinin toplanmasında, nota yazılmasında fəal iştirak etmişdir. Belə ki, 50-ci illərdə 

Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi əsrlərdən bəri şifahi halda bizə gəlib çatan aşıq musiqisinin 

nota köçürülməsi işini məhz Qəmbər Hüseynliyə həvalə edir”. (Qurbanəliyeva S., Rəfibəyli 

L., Seyfullayeva. 2006: 15) 

1956-cı ildə Q.Hüseynli Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan 

Şəmkirli Aşıq Teymur Hüseynovun canlı ifasından 55 klassik aşıq havasını nota salmışdır. 

Bunlardan iki nümunə - Q.Hüseynlinin səs və fortepiano üçün işlədiyi “Diqəmi” (sözləri Aşıq 
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Dilqəmindir) və “Baş müxəmməs” (sözləri Aşıq Ələsgərindir) aşıq havaları     1960-cı ildə 

Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı tərəfindən dərc edilmişdir.  

Q.Hüseynlinin nota yazdığı aşıq havalarının etnomusiqişünaslığın inkişafında mühüm 

əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Çünki ənənəvi musiqinin toplanması və yazıya alınması 

etnomusiqişünaslığın başlıca vəzifələrindən biri olaraq, milli irsin qorunmasına, gələcək 

nəsillərə çatdırılmasına və tədqiq olunmasına xidmət edir. Bu baxımdan yanaşsaq, aşıq 

havalarının notlaşdırılması işi ilə hələ 1930-cu illərdə bəstəkarlar Səid Rüstəmov, Cövdət 

Hacıyev məşğul olmuşdur. 1950-ci illərdə Qəmbər Hüseynlinin də bu sahənin inkişafında 

mühüm xidmətləri olub. Sonrakı dövrdə aşıq havalarının yazıya alınması işi və öyrənilməsi 

daha da geniş vüsət almışdır. Hazırda Azərbaycan aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-maddi 

və mənəvi irs siyahısına salınmasında (2009) görkəmli aşıqların yaradıcılığı ilə yanaşı, onların 

irsinin qorunmasında mühüm rol oynayan, yazıya alaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasını 

təmin edən etnomusiqişünasların da xüsusi əməyi olmuşdur.  

Qəmbər Hüseynlinin yaradıcılığından danışarkən, onun əsasən vokal və instrumental, eləcə də 

teatr musiqisi sahələrinə üstünlük verdiyini qeyd etməliyik. Bu əsərlər onun musiqi üslubunu 

nümayiş etdirən bədii sənət nümunələridir. Bununla belə, Q.Hüseynlinin yaradıcılığının 

aparıcı janrı mahnı və romanslardır. Bəstəkar Azərbaycan poeziyasının görkəmli 

nümayəndələrinin şeirlərinə 250-dən çox vokal əsərlər yazmışdır.  

Q.Hüseynli öz yaradıcılığında Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrini davam etdirərək Azərbaycan 

musiqisinin nailiyyətlərindən bəhrələnmişdir. Dərin milli zəminə bağlılıq, milli musiqinin 

ilkin mənbələrinə yaxınlıq və onların klassik formalarda üzvi surətdə tətbiqi Qəmbər 

Hüseynlini Üzeyir Hacıbəylinin bilavasitə davamçısı kimi səciyyələndirir.   

Q.Hüseynlinin yaratdığı vokal lirikası Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. Qəmbər Hüseynlinin vokal musiqisinə xas olan cəhətlər – musiqi 

tematizmi, forma xüsusiyyətləri, musiqi dili, metro-ritm və s. Azərbaycan musiqisinin 

səciyyəvi cəhətlərindən olub, digər bəstəkarların yaradıcılığı kontekstində də nəzərdən 

keçirilə bilər. Lakin hər bir bəstəkarın özünəxas musiqi üslubunda bütün bu cəhətlər fərqli 

yaradıcılıq keyfiyyətləri kəsb edir. Bu da milli musiqidə bəstəkarın bədii nailiyyətlərini 

xarakterizə etməyə imkan verir.  

Q.Hüseynlinin musiqi üslubunun kökləri ənənəvi musiqi ilə – xalq mahnı və rəqsləri, aşıq 

yaradıcılığı və muğam sənəti ilə sıx bağlıdır. Onun dərindən mənimsədiyi ənənəvi musiqinin 

əsas intonasiya və melodik quruluş xüsusiyyətləri bəstəkarlıq yazı keyfiyyətlərilə uzlaşaraq, 

özünəməxsus ahənglərdə, ifadə vasitələrini məharətlə seçməsində üzə çıxmışdır. Bütün bunlar 

bəstəkarın fərdi dəst-xəttinin yaradılmasında böyük rol oynamışdır.  

Q.Hüseynlinin musiqisinə xas olan bir sıra cəhətləri qeyd edə bilərik ki, bunlar bilavasitə 

ənənəvi musiqi ilə bağlıdır. Xüsusilə muğam sənətinə xas olan improvizasiya üslubu 

bəstəkarın yaradıcılığında vokal deklomasiya prinsipinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol 

oynayır, məsələn, “Gecələr uzanaydı”, “Ay işığında”, “İlk məhəbbət” kimi romanslarında 

musiqi obrazının açılmasında bunu izləyə bilərik.  Q.Hüseynlinin yaratdığı vokal 

melodiyalarda melizmlərdən geniş surətdə istifadə olunması diqqəti cəlb edir ki, bunun da 

kökləri xalq melodiyası ilə bağlı olsa da, bəstəkarın musiqisində fərqli xüsusiyyətlər kəsb edir 

və yalnız bəzək əlaməti kimi qalmayaraq, melodiyanın bir hissəsinə çevrilir. Bundan başqa, 

Q.Hüseynlinin melodiyalarında bir səsin üzadılmasına çox rast gəlinir ki, bu da xalq 

musiqisindən gələn bir xüsusiyyətdir və vokal səsin gücünü və gözəlliyini nümayiş etdirmək 
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üçün tətbiq olunur. Bu üsuldan mahnı və romansların həm başlanğıcında, həm də kulminasiya 

anında rast gəlinir.  

Q.Hüseynlinin musiqisinin məqam əsaslarını da qeyd etməliyik ki, bu da milli musiqinin əsas 

cəhəti ilə bağlıdır. Bəstəkar rast, şur, segah, çahargah,     bayatı-şiraz, şüştər və digər 

Azərbaycan lad-məqamları ilə major-minor sisteminə əsaslanan melodik və harmonik 

ahənglərdən istifadə etmişdir. Q.Hüseynlinin yaradıcılıq üslubunda ümumavropa musiqi 

qanunauyğunluqlarını milli əlamətlərlə ustalıqla sintezləşdirilməsi qabarıq surətdə üzə çıxır. 

Beləliklə, bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin yaradıcılığının nəzərdən keçirilməsi onun 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı rolunu üzə çıxarır. Qəmbər Hüseynlinin 

yaradıcılığı Azərbaycan vokal sənətinin inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır. Mövzunun, 

tematikanın rəngarəngliyi ilə yanaşı, lirika Q.Hüseynli üçün daim aparıcı bir sahə olmuşdur. 

Bəstəkar dərin lirizmi ilə fərqlənən mahnı və romanslarında insanın əhval-ruhiyyəsinin 

rəngarəng emosional çalarlarını, təbiətin gözəlliyindən və poetikliyindən doğan hissləri ifadə 

etməyə nail olmuşdur. İfadəli, parlaq melodiya yaratmaq məsələsini Q.Hüseynli yüksək 

səviyyədə həll etməyə nail olmuşdur.     
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BESTECİ ELMİRA NAZİROVA'NIN PİYANO İÇİN DOKUZ VARYASYONU 

 

Maryam YUSİFOVA 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, dashdamirzadeh@mail.ru 

 

ÖZET 

Yusifova Meryem tarafından sunulan makale Azerbaycan piyano sanatında varyasyon türünün incelenmesine 

adanmıştır. Fikrat Amirov, Ertugrul Javid, Tofig Guliyev, Oktay Zulfugarov, Rashid Shafag, Ismail Hajibeyov 

ve Elnara Dadaşova gibi ünlü Azerbaycanlı besteciler, Batı Avrupalı ve Rus bestecilerin eserlerinde yaygın 

olarak tanınan bu türün yazarlarıdır. Bu çalışma S.Gambarov'un yaratıcılığında yeni bir tür olarak dikkat çeken 

"varialudiya" türünü vurgulamaktadır. 

Makalenin yazarı, 20. yüzyıl bestecisi Elmira Nazirova'nın piyano için dokuz varyasyon dizisinde  varyasyon 

türünü kapsamlı bir şekilde inceliyor. M.Yusifova'nın çalışmasında, eserin geniş bir teorik analizini 

sunulmaktadır. Bu incelemede  tür, biçim, stil, doku, sanatsal ve performans konularına odaklanmaktadır. 

Dizide kullanılan besteci stili açısından farklı varyasyon türleri açıklanmaktadır. 

Varyasyon dizisinin inceleme sonucunda, manevi ve duygusal bütünlüğü, bu çalışmanın Azerbaycan halk 

müziği yaratıcılığının ilkelerini, ulusal folklorun doğaçlama doğasını ve muğam sanatının tematik gelişimini 

yansıttığını göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı piyano için Elmira Nazirova'nın dokuz varyasyonları 

Azerbaycan piyano sanatının  yanı sıra öğretim, pedagojik ve konser repertuarında değerli bir yer kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elmira Nazirova, varyasyon türü, tematik gelişim ilkeleri, piyano müziği, şarkı söyleme 

özellikleri, öğretim-pedagojik repertuar, konser repertuarı. 

 

ELMİRA NAZİROVA'S NINE VARIATIONS FOR PIANO 

ABSTRACT 

The article by Yusifova Maryam is devoted to the study of the genre of variation in Azerbaijani piano music. 

Famous Azerbaijani composers such as Fikrat Amirov, Ertugrul Javid, Tofik Guliyev, Oktay Zulfugarov, Rashid 

Shafag, Ismail Hajibeyov and Elnara Dadashova are the authors of this genre, which is widely recognized in the 

creativity of Western European and Russian composers. It emphasizes the type of "variation", which attracts 

attention as a new type in the work of S. Gambarov. 

The author of the article studies in detail the genre of variations on the examples of nine variations for piano by 

the 20th century composer Elmira Nazirova. The current article by M. Yusifova gives a broad theoretical 

analysis of the work, focusing on genre, form, style, texture, artistic and performing problems, and explains 

various types of changes from the perspective of the composer's style used in the variations. 

Figuratively-emotional completeness of the variation cycle shows that this work reflects the principles of folk 

musical creativity of Azerbaijan, improvisational nature of national folklore and thematic development of 

mugham art. For these reasons, Elmira Nazirova's nine variations for piano took a worthy place in the piano art 

of Azerbaijan; in educational and concert repertoire. 

Key Words: Elmira Nazirova, variation genre, principles of thematic development, piano music, singing 

features, educational and pedagogical repertoire, concert repertoire. 

 

ДЕВЯТЬ ВАРИАЦИЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ЭЛЬМИРЫ НАЗИРОВОЙ 

Вариационный жанр занял свое достойное место в азербайджанской профессиональной 

музыке. В следствии относительной «молодости» азербайджанской профессиональной, 

в частности, фортепианной музыки кристаллизация жанра вариаций произошла уже в 

результате взаимодействия предшествующих достижений западноевропейской и 
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русской музыкальных культур с азербайджанским народным творчеством. 

Импровизационная суть фольклорной музыки, в особенности, азербайджанского 

мугама также явилась важной предпосылкой к органичному внедрению вариационного 

метода и использованию самого жанра вариаций в профессиональной азербайджанской 

музыке. Первые образцы вариационного жанра в азербайджанской фортепианной 

музыке были созданы Фикретом Амировым (Вариации ми минор) и Эртогролом 

Джавидом ( Девять вариаций, посвященные У. Гаджибейли) в 1941 году. Затем к жанру 

вариаций в разное время обращались такие видные композиторы, как Тофик Кулиев, 

Исмаил Гаджибеков, Октай Зульфугаров, Рашид Шафаг, Сардар Фараджев, Эльнара 

Дадашева и др. На основе слияния вариационной формы и жанра прелюдии композитор 

Салман Камбаров создает интересное, своеобразное и стилистически современное  

произведение - «Вариалюдии». Проявила композиторский интерес к жанру вариаций и 

Эльмира Назирова. Ею были написаны две тетради вариаций. Первая тетрадь (1953) 

представляет собой тему в девяти вариациях, вторая тетрадь (1964) состоит из темы и 

пяти вариаций. Первый сборник вариаций, пианистически более сложный и 

насыщенный, рассчитан на технически оснащенную, «подготовленную» 

исполнительскую аудиторию, что делает его весьма интересным для детального 

анализа.  

Тема цикла написана в темпе Andantino, в размере 3/4 и представляет собой период, 

состоящий из двух предложений.  

 

Первое предложение темы звучит в ми мажоре, а второе – в параллельном миноре. 

Таким образом, период является модулирующим, что предает теме динамичный 

характер взаимодействия «задорного» мажорного вопроса и «мудрого» минорного 

ответа, единства тезиса и антитезиса. Лаконичная, «прозрачная» по фактуре тема 

создает теплый, светлый образ и демонстрирует глубокую связь с песенными 

интонациями азербайджанского музыкального фольклора.  Небольшая по диапазону 

мелодия темы своей плавностью и пластичностью, а также секундовыми интонациями 

и отсутствием крупных интервальных скачков в полной мере раскрывает свою 

вокальную сущность. Дальнейшее варьирование опирается на классически-

традиционные принципы тематических трансформаций  и идет  по пути постепенного 

удаления от темы «от простого к сложному». 
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Первая вариация написана в темпе Moderato, в размере 3\4. Образно-эмоциональный 

характер темы не претерпевает резких изменений, а фактурное варьирование 

происходит большей частью в партии аккомпанемента: 

 

Процесс варьирования здесь только начинает набирать обороты, и тема лишь меняет 

свое фактурное оформление. Мелодия темы звучит на фоне волнообразного 

аккомпанемента, секундовые интонации которого придают вариации утонченный 

«ажурный» характер.  

В сравнении с первой Вторая вариация демонстрирует более смелую трансформацию 

тематического материала. Размер 3\4 сменяется на 2\4, а следом за сдержанными  

Andantino  и Moderato приходит игривое Allegretto. 

 

Тема звучит в партии левой руки, окутанная прозрачной дымкой аккомпанемента. 

Смена ритмического рисунка меняет пульсацию темы, делая ее в интонационном плане 

более повествовательной и текучей. Половинная нота на слабой доле каждого такта 

темы во второй вариации «сжимается» до четвертной, посредством чего достигается 

эффект большей непрерывности и стремительности. Тема во второй вариации получает 

более насыщенное звучание благодаря аккордовому «обрамлению». 

Третья вариация написана в темпе Allegro non troppo, в размере 6\8. Здесь ясно 

прослеживается танцевальное жанровое начало, а шестидольный размер и 

синкопированный ритмический рисунок придают особый колорит, характерный для 

азербайджанского народного танца.  
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В отличие от предыдущих  двух в третьей вариации звучит и подвергается 

трансформации только первое мажорное  предложение темы, что придает   общий 

приподнятый бодрый характер данному музыкальному эпизоду. Вариация наделена 

чертами  простой трехчастной формы с серединой развивающего типа. Мажорная часть 

первоначальной темы звучит дважды – первый раз как экспозиция, второй, 

соответственно, как реприза. Между двумя проведениями темы звучит эпизод 

разработочного типа: 

Разработочный эпизод построен на вычленении и варьировании начальной 

мелодической интонации темы. Посредством разработочного эпизода вариация 

насыщается образной выразительностью, приобретает драматический оттенок и 

смысловую разомкнутость, предвосхищая дальнейшую, еще более детальную 

трансформацию тематического материала. Вся вариация выдержана в аккордовой 

фактуре. Диапазон динамических оттенков в вариации колеблется в пределах mf в 

крайних частях  и f в разработочном эпизоде.  

Наиболее масштабной в цикле является четвертая вариация. В ней при смене метра  

сохраняется темп предыдущей вариации (L’istesso tempo). Написана четвертая 

вариация в переменном непериодическом размере (6\4, 4\4, 3\4, 7\4), который наделяет 

музыкальную ткань мятежным характером и порывистым «дыханием». 
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Тема в вариации искусно вплетена в октавно-аккордовую фактуру, которая 

представляет собой единую монолитную структуру без очевидного расслоения на 

солирующую партию и аккомпанемент. Фактура музыкальной ткани охватывает 

достаточно широкий диапазон, тем самым придавая вариации экспрессивность и 

драматизм, а также звуковую насыщенность и рельефность. Октавная поступь партии 

левой руки усиливает общий образно-эмоциональный облик музыкального изложения. 

В фактурной рельефности и эмоциональном накале вариации, а также в ритмической 

организации и графической четкости музыкального материала заметно прослеживается 

влияние музыки Шостаковича. 

Четвертую вариацию по своей образно-эмоциональной нагрузке можно назвать 

смысловым центром всего цикла. Будучи самой крупной по форме и достаточно 

насыщенной по фактуре, именно четвертая вариация снабжена серединой, построенной 

на новом тематическом материале. Свежая тематическая струя придает 

дополнительную глубину и по-импрессионистски утонченную образность как самой 

вариации, так и всему циклу в целом. 

 

Новая тема контрастирует с основной, создавая внутри вариации драматургический 

конфликт, который, в свою очередь, придает четвертой вариации  образно-смысловую 

окраску законченной пьесы. Новый тематический материал вариации  изложен в 

простой трехчастной форме, где крайние части представляют собой  период, а середина 

– эпизод разработочного типа. На протяжении всей средней части сохраняется размер 

3\4. Такая метроритмическая стабильность дополнительно  выделяет  середину из  

общей музыкальной ткани вариации, изложенной в переменном непериодическом 

размере. 
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Созерцательно-утонченная, изысканная, «прозрачная» по фактуре   новая тема в 

разработочном эпизоде приобретает плотное аккордовое изложение и  взволнованный, 

неустойчивый характер. 

 

  

 

 

Затем реприза практически цитирует экспозицию средней части, которая, посредством 

трехтактовой связки, перетекает   в  основную репризу всей вариации. 
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Наличие середины, построенной на  новом тематическом  материале, изложенной  в 

простой трехчастной форме и обрамленной эпизодами, демонстрирующими 

трансформацию  основной темы и являющимися по сути экспозицией и репризой, 

наделяет вариацию чертами сложной трехчастности.  

Пятая вариация написана в темпе Maestoso в размере 3\2, который в заключительном 

репризном эпизоде  сменяется на  6\4.  Вариация начинается с всплеска fortissimo, что в 

сочетании с Maestoso создает яркий, динамичный образ-настроение. 

В пятой вариации от основной  темы остаются лишь  короткие фрагменты, 

интонационные обороты, которые искусно вплетены в общее фактурное полотно:  

                             

Аккордовая фактура и  равномерно пульсирующая, четкая поступь четвертных 

длительностей наделяют вариацию  энергичным, решительным характером и создают 

эффект монолитности. 

Пятая вариация изложена в простой трехчастной форме с развивающей средней 

частью, которая демонстрирует прочное фактурное и  интонационное единство с 

музыкальным материалом экспозиционного эпизода. 
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Реприза повторяет экспозиционный эпизод практически в неизменном виде. Однако от 

экспозиции  репризу отличает один  существенный нюанс, а именно смена размера с 

3\2 на 6\4. 

Посредством приема замены трехдольного простого размера на шестидольный 

сложный размер музыкальная ткань приобретает  совершенно другую пульсацию. На 

первый взгляд и в экспозиции, и в репризе на  каждый такт  приходится по шесть 

четвертных, таким образом 3\2 = 6\4.  Однако трехдольный размер (3\2) имеет одну 

сильную долю и две слабых, а сложный шестидольный размер (6\4) состоит из двух 

простых (3\4 + 3/4) и имеет две сильные доли. Данный нюанс меняет трехдольную 

танцевальность экспозиционного эпизода   вариации  на двухдольный четкий шаг в 

репризе. Необходимость смены метроритмической  пульсации автор подчеркнул в 

музыкальном тексте акцентом, выделяющим вторую сильную долю такта.  

 

С первой по пятую, вариации в цикле образуют монолитный блок, где каждая 

предыдущая своим последним тактом вливается в последующую, плавно и естественно 

продолжая ее. Только к концу пятой вариации автор завершает этот непрерывный 

поток четырёхтактовой кодой, где нисходящая цепь аккордов получает устойчивое 

разрешение, подчеркнутое длинной паузой. 

 

По такому же принципу перехода одна в другую выстроены последующие вариации. 

Таким образом цикл условно можно разделить на две части, одну из которых 

составляют вариации I –V , а другую -  вариации VI – IX.  

Шестая вариация написана в темпе Allegro в размере 4\4. Стремительные волны 

арпеджио в унисон на расстоянии октавы, быстрый темп, фактурная стабильность, 

виртуозный характер вариации демонстрируют «этюдную» жанровую основу. 

Вариация построена на первом предложении основной темы, которое вплетено в 

арпеджированную фактуру. Звуки темы подчёркнуты  автором tenuto, которое  

интонационно  и динамически проявляет сквозь музыкальную ткань  мелодическую 
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линию. В начале вариации тема звучит на fortissimo ярко и решительно. Затем, в 

середине развивающего типа тонально неустойчивая напряженность акцентируется 

приливами и отливами crescendo и diminuendo, что придает эпизоду трепещущий облик 

с оттенком таинственности. 

 

 

После цитирующей экспозиционный эпизод репризы вариацию завершает небольшая 

кода, построенная на повторяющихся секундовых интонациях в сплетении с  

арпеджированными переливами. 

 

 

Седьмая вариация написана в темпе Andante в размере 3\4. Медленный темп, 

трехдольный размер, скупая поступь музыкальной ткани – черты, роднящие вариацию 

с танцевальным жанром сарабанды. 
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На протяжении всей вариации тема, плавно и неторопливо звучащая  в партии правой 

руки, «перебивается» сдержанными  шагами staccato. Полемика  тематических мотивов 

и отрывистых ответных фраз подчеркнута динамическим контрастом mf – p. Звуковая 

прозрачность и фактурный минимализм  сохраняются в вариации от начала и до конца. 

Стабилен также и ритмический рисунок с характерными танцевальными 

«приседаниями». 

Следующая восьмая вариация написана в темпе Allegretto в переменном 

непериодическом размере (9\8, 5\8, 4\8, 6\8). Сотканная из восьмых длительностей 

музыкальная ткань вариации в сочетании со сменой размера создают утонченный, 

ажурный характер, изящно подчеркнутый staccato. 

 

Тема, звуки которой, чередуясь, передаются из руки в руку, для большей выпуклости 

выделена автором tenuto. Интересно ритмическое оформление вариации. Тема 

стабильно изложена в размере 9\8, однако она разделена на такты-мотивы 

нисходящими ходами в размере 5\8 и 4\8.  Данный прием наделяет музыкальную ткань 

причудливой ритмической пульсацией и импровизационной природой. Тема вариации 

постепенно растворяется в связующем с репризой построении  текучего,  

неустойчивого характера. 
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В репризе  экспозиционный эпизод повторяется дважды практически в неизменном 

виде. 

Заключительная девятая вариация написана в темпе Moderato con moto в размере 4\4. 

Вариация представляет собой эффектный финал с ярким динамическим нарастанием. 

Основная тема звучит здесь в своем полном виде. Вариация начинается с forte, тем 

самым  сразу демонстрируя свою напористую финальную сущность. 

 

Тема выделена tenuto из общего достаточно плотного фактурного полотна. Прозвучав 

один раз на forte, тема начинает повторную  волну уже на fortissimo. Восьмые 

сменяются на триоли, что придает музыкальному изложению  более учащенный 

ритмический пульс. 
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Стремительное движение триолями сохраняется до конца вариации, что в сочетании с 

fortissimo подчеркивает финальный характер музыкального изложеиия. 

Заключительные аккорды подчеркнуты жестким sforzandissimo, которое патетично  

«срывает» музыкальный поток на эмоциональном пике.  

 

Девять вариаций Эльмиры Назировой демонстрируют органичное сочетание фактурной 

и образно-эмоциональной насыщенности, являясь, таким образом, прекрасным 

образцом азербайджанской фортепианной литературы как для учебно-педагогического, 

так и для концертного репертуара. 
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TÜRK VE ARAP COĞRAFYASINDA İKİ BÜYÜK UD USTASI ŞERİF MUHİDDİN 

TARGAN VE RİYAD AL SUNBATİ 

 

Mehmet BİTMEZ 

Öğretim Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 

mehmetbitmez63@hotmail.com  

 

ÖZET 

20. yüzyıl başlarına kadar ud çalgısında, teknik açıdan icrada virtüözlük kavramının ve bu konuda da herhangi 

bir icra söz konusu olmadığıydı taki;1900’lü yılların başından itibaren öne çıkan başta ud virtüözü ve besteci 

Şerif Muhiddin Targan, diğer usta Ud icracısı ve Arap müzik dünyasının efsane bestecisi Riyad Al Sunbati. 

Targan, tüm bu coğrafyalarda sadece virtüözitesi ile değil, ayrıca ileri tekniklerle çalgının tüm zorluklarını ve 

icra kabiliyetini en üst düzeye taşımış bir kişidir. Diğer taraftan, Ud için özel besteler yapmış önemli kişilerin en 

başında gelerek örnek teşkil etmektedir. Riyad Al Sunbati ise; hem büyük bir besteci hem de Ud icracısı olarak 

Arap coğrafyasının en önemli temsilcisidir. Her iki kıymetli icracı ve besteci, müzik dünyasına kazandırmış 

oldukları eserleri ile bugün büyük bir dikkat ve özenle takip edilmektedir. 

Anahtar kelime: Ud, Targan, Sunbati, Virtüoz, Türk, Arap, Beste 

 

TWO GREAT OUD MASTERS AND COMPOSERS IN TURKISH AND ARABIAN 

GEOGRAPHY, “SHERIFF MUHİDDİN TARGAN AND RIYAD AL SUNBATI” 

ABSTARCT 

Until the beginning of the 20th century, in the oud instrument, the concept of virtuosity in performance 

technically and there was no performance in this regard. The ud virtuoso and composer Şerif Muhiddin Targan, 

who stands out from the beginning of the 1900s, is the other master Oud performer and legendary composer of 

the Arab music world Riyad Al Sunbati.In all these geographies, Targan is a person who has maximized all the 

difficulties and performance skills of the instrument not only with virtuosity but also with advanced techniques. 

On the other hand, it is an example by coming to the forefront of important people who have made special 

compositions for Ud. Riyad Al Sunbati; is both a great composer and the most important representative of the 

Arab geography in performance. Both precious performers and composers are followed with great attention and 

care with their works that they have brought to the world of music. In this presentation, it is aimed to analyze the 

special aspects of both composers that affect the performers by examining both their features, techniques, some 

parts and compositions. 

Keyword: Oud, Targan, Sunbati, Virtuoso, Turkish, Arab, Composition 

 

I. Giriş 

Kültürler arası iletişimin en güçlü ve en etkili aracı müzik, toplumları hep yakınlaştırmış ve 

kaynaştırmıştır.  Dünya, müziği aynı zamanda birer kitle iletişim arası olarak kullanmış ve 

hata siyasi, politik ve ekonomik alanda da etkin rol oynayarak zaman zaman stratejik 

konularda aracı ve birleştirici rol üstlenmiştir. Arap coğrafyası, özellikle kendi siyasi ve 

ekonomik ilişkilerinde kültürel bağlarını başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerle kültürel 

alanda çok yakın ilişkiler kurulmuştur öyle ki; Arap dünyasının en önemli ses sanatçısı 

Ümmü Gülsüm, gerek Avrupa’da, gerek Ortadoğu’da barışçıl ve sorun çözümlemelerde etkili 

olmuştur. Targan ve Sunbati gibi büyük besteci ve icracılar kültürler arası buluşmaların ortak 

paydasını oluşturmada öncü kişilerdir. Dönemin Irak yönetimi, Targan’ı ülkesine davet 

ederek bir okul kurdurmayı ve bu okulun ekolünü ve eğitim-öğretim görevini vermiştir. Riyad 
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Al Sunbati döneminde tüm zamanların besteci ve Ud icracılığı vizyonu ile başta Mısır olmak, 

üzere tüm Arap coğrafyasını ve Avrupa’yı etkilemiş, Arap şarkı besteciliği ile Ümmü 

Gülsüm’ün müzik hayatının merkezi haline gelmiştir. Babası son Mekke Emiri Şerif Ali 

Haydar Paşa’nın oğlu olan ve bu sebeple aynı zamanda Hz. Muhammed soyundan gelen 

Targan’ın, İstanbul’da doğmuş olması son derece önemlidir. Tamamladığı üniversite eğitimi 

ile dönemin en ünlü müzik hocalarından aldığı eş zamanlı köklü müzik dersleri, onu tüm 

kıtalarda çok önemli bir seviyeye taşımıştır. Targan’ın, sahip olduğu bu özellikleri ve aile 

şeceresinin bu serüveni, Riyad Al Sunbati’nin Mısırla başlayan müzik yolculuğu, kıtalar arası 

müzik etkileşiminin baş mimarları olmaları ve kesişmelerinin temel noktalarını oluşturmsı son 

derece önemlidir. Her iki sanatçının ortak buluşma merkezi aslında Arap kökenli 

olmalarından başlamaktadır. Daha sonra esaslı müzik eğitimleri ve birikimleri tüm bu 

coğrafyaların üzerinde çok güçlü etki yaratmıştır. 

Tarihte Ud   

Semerkant heykelcileri, Airtam frizleri, Gandhara heykelleri, Çin Türkistan’ı fresklerinde 

bu (Ud) çalgıyı sık sık görmek mümkündür. Bu konuda Henry George Farmer5ın, Udun 

kaynağı ile ilgili önemli araştırmaları mevcuttur. Bunlar arasında en eski belge M.Ö. 

Sekizinci yüzyıl’da Batı Türkistan’da pişmiş topraktan yapılmış bir heykelciktir. 

Ud Çalgı Batı Türkistan’dan Doğu’da Çin’e ve Japonya’ya geçmiş, Batıda da Arap 

kültür merkezlerine yayılmıştır. Yerle-gök arasındaki uyumu yansıtması gerektiğine 

inanılan müziğin amacı, halkı eğitmek, onlara iyi ve yüce duygular aşılamaktı. 

İnsan yaşamındaki en önemli yer, törenlere ve müziğe ayrılmıştı (Selanik, 1996: 7).  

Yüzlerce yüzyıl öncesinden bugüne intikal eden müzik kültür mirası ve ud çalgısı; El 

Kindi6;nin ortaya koyduğu müziğin teorisi ile, doğu müziğinin en temel konusu olarak 

sistemleşmeye ve bilimsel bütünlüğe çok önemli bir kapı açmıştı. El-kindi ile ses sistemi 

bugün doğu müziğinin tüm coğrafyalarda yaygınlaşmasına, makam geleneği ile icranın 

belirleyici rolünü ortaya koymuştur.  

«Orta Asya’nın birçok yerinde hemen hemen iki bin yıl öncesinin kalıntılarında, içi 

oyulmuş tek bir ağaç gövdeli, sapa ve burgu kutusuna doğru sivrilen armut biçiminde ud 

şekillerine rastlanmaktadır. Ud’un karakteristik özelliği teknenin armut şeklindeki yapısı,    

gövdeden daha kısa bir sap ve geriye doğru kıvrık burgu kutusudur.  

Çin’de Pipa, İran’da Barbat, çeşitli Arap ülkeleri, Polonya, Rusya ve Balkanlar’da Khobza, 

Kobza, Koboz adı verilen çalgılar bu özelliklere büyük ölçüde uygun çeşitli ud tipleridir 

(Farmer, 1929, sayfa 7)» 

El-Kindî ses teorisi, tetrakortlar, skalalar, intikal (geçiş) ve kompozisyon konularıyla 

Grekler tarzında meşgul olmaya başlamış; ilk dönem müziğinin seyrinin düzgün bir 

seviyeye oturtulması ve Grek müelliflerinin eserlerinin şerhedilmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. (Turabi, A. H. 2003) 

                                                 
5 Orta Asya’nın birçok yerinde hemen hemen iki bin yıl öncesinin kalıntılarında, içi oyulmuş tek bir ağaç gövdeli, sapa ve burgu kutusuna  

  doğru sivrilen armut biçiminde ud şekillerine rastlanmaktadır. Ud’un karakteristik özelliği teknenin armut şeklindeki yapısı, gövdeden daha  
  kısa bir sap ve geriye doğru kıvrık burgu kutusudur. Çin’de Pipa, İran’da Barbat, çeşitli Arap ülkeleri, Polonya, Rusya ve Balkanlar’da  

  Khobza, Kobza, Koboz adı verilen çalgılar bu özelliklere büyük ölçüde uygun çeşitli ud tipleridir (Farmer, 1929, sayfa 7). 
6 “El Kindi, El Kindi Hayatı, El Kindi Kimdir? (801- 866) Ebu Yusuf Yakup İshak El-Kindi MS.801 civarında Küfe'de doğdu. Babası Harun   

    el-Reşit'in bir memuru idi. El-Kindi; el-Memun, el-Mutasım ve el-Mütevekkil'in bir çağdaşı idi ve büyük ölçüde Bağdat'ta yetişti. 

    Mütevekkil tarafından resmi olarak bir hattat olarak görevlendirildi. Onun felsefi görüşlerinden dolayı, Mütevekkil ona sinirlendi ve bütün  

    Kitaplarına el koydu. Ancak, bunlar sonradan iade edildi. El-Mutamid'in hükümdarlığı esnasında 866'te öldü.” 
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Ziryab7, doğu müziğinde en etkin rol alan ve ud çalgısında ise, adını bugüne taşıyan çok 

önemli bir müzik insanıdır. Arap müziğini Endülüs’e taşıyarak bugün, Flamenko müziğinin 

oluşmasında ve ud çalgısının Flamenko gitara etkisi olduğu bilinmektedir.  

Ziryab’ın Ud musıkî çalgısına beşinci teli ilave ettiği bilinmektedir. Bundan kısa bir 

müddet evvel Urfa’da Eyüp mahallesinde bulunan bir mozaikte sihirli musıkîşinas 

Orfeus ve onun musıkîsinidinleyen kuşlar, aslanlar geyikler ve melekler temsil 

edilmektedir. Milâdî 228 senesinde yapılmış olan bu mozaik ve daha başka birçok 

deliller birinci, ikinci ve üçüncü asırlarda Urfa’da yazarlık ve musıkî sanatlarının 

gelişmiş olduğunu göstermektedir. (Dr. Rastgeldi, Edessa, Stockholm, 1971) 

‘’Farmer’’, Ziryâb öncesinde Endülüs’te tek oktavlı (accordatura) sistemin bulunduğunu 

belirtmekte ve İbn Miscah tarafından oluşturulan, İshak el- Mevsılî’nin yeniden 

biçimlendirdiği eski Arap sisteminin Ziryâb tarafından tanıtıldığını ifade etmektedir. Sadece 

Ziryâb isminden hareketle İran kökenli olabileceğini söyleyenler varsa da onun siyahî oluşu 

Afrika kökenli olma ihtimalini güçlendirmektedir. 

Doğu-Batı ekseninde müziğin evrensel ve kültürlerarası iletişimininde taşıyıcı rolünü üstlenen 

çok önemli değerler bulunmaktadır öyle ki; yüzyıllar sonra gelen yeni ve farklı kuşaklar bu 

mirasın bireyselden genele yaygınlaşmasının öncüleri olmuşlardır. Targan ve Sunbati, bu 

yüzyılın başta Arap ve Türk coğrafyaları olmak üzere tüm müzik dünyasında önemini ve 

özelliğini hâlâ taşımaktadır. Her iki bu ekolün gerek saz gerek şarkı besteciliği, gerekse ud 

icracılığı tüm müzik icracılarının ve dinleyicilerinin dikkat ve özenle takip ettikleri iki 

dâhidirler.  

Farâbi’nin Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî'den sonra 

ilk önemli eseri yazmış olmasındandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî 

âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de ve hakkında bilgi veren 

kitaplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi 

reddetmiş ve Kindî'nin kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 

Kitabü'I-Mûsikîü'I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört 

bölümden oluşmuştur».(Abdülmelik el-Haşebe 1967 Kahire) 

Asıl adı, “Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî” 

(874-950 ) Kimi kaynaklara göre Ud’u Farabi’nin8 icad ettiği belirtilmiştir ancak, Farabi’nin 

yaşadığı dönemin çok öncesinde minyatür ve kabartmalarda ud ve benzeri çalgıların 

bulunmasıyla bu iddianın da zayıfladığı görülmektedir. Farabi’nin mucid olarak 

algılanmasının esas sebebi uda hakim bir müzisyen olması ve uda getirdiği akord sistemidir. 

Döneminde ud hakkında en kapsamlı bilgiyi verenlerden biri olan Farabi, o döneme kadar 4 

telli bir çalgı olan uda 5. teli eklediği bilinmektedir. Ud hakkında Farabi’den sonra teferruatlı 

bilgiyi büyük İslâm filozofu İbni Sînâ (980-1037) da bulmaktayız. 

 

 

                                                 
7 Miladi 789-857 seneleri arasında yaşamış olan Ziryab’dan bahsedilir. Musul’da doğan Ziriyab, Bagdat’da Abbasi halifelerinin sarayında  

  Harun Al-Raşit ve Al-Mamun zamanında vazife gördükten sonra İspanya’da Kordoba şehrinde Halife Abdurrahman’ın sarayına baş  
  musikişinas olarak gönderilmiştir. Ziriyab’ın Kordobada kurduğu konservatuar Endülüs musikisinin temelini atmış ve dolayısı ile hem Arap  

  hemde İspanyol musikisine etki etmiştir. Ud musiki aletine Ziriyab’ın beşinci teli ilave ettiği bilinmektedir.       
8 Farâbi’nin (874-950 ) Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili, Kindî'den sonra ilk önemli eseri yazmış olmasındandır.  
  Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de ve hakkında bilgi veren kitaplarda  

  bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî'nin kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine  

  katkıda bulunmuştur. Kitabü'I-Mûsikîü'I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört bölümden oluşmuştur 
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A. Peygamber Torunu Bir Ud Virtüözü ve Besteci Şerif Muhiddin Targan 

Büyük Türk ud virtüozu Targan, 1892 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası son Mekke 

Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’dır. Bu sebeple kendisi aynı zamanda  Hz. Muhammed soyudan 

gelmektedir. Henüz çok küçük yaşlarda ud çalmaya başlamış, on üç yaşına geldiğinde 

ilerlemiş farklı tekniği ve üslubu ile kendinden söz etmeye başlamıştır. Tahsilini İstanbul’da 

Hukuk ve Dar-ül Fünu’un (Bugünkü İstanbul Üniversitesi), Edebiyat Fakülesinde üstün başarı 

ile tamamlamıştır.  

Musiki eğitimine Zekâi-zade Ahmet Irsoy’dan makam ve usul dersleri, Ali Rıfat Çağatay’dan 

ise, Türk Musikisi klasik eserlerini meşk ederek devam etmiş, kendi gayretleriyle yetiştiği icra 

alanında dönemin üstadları tarafından dahi olarak nitelendirilmiştir. 

Ud ve Viyolonsel İcrasındaki Üstün Başarısı 

Amcası Cafer Paşa ve Ali Rıfat Çağatay9 ile başlayıp devam eden, ud dersleri ile geleceğin 

büyük bir icracısı olabilme adımlarını da böylece atmıştı. Evlerinde özel eğitim gören Targan, 

Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce derslerinin yanında tarih, coğrafya ve matematik 

eğitimi de almaktaydı. Henüz küçük yaşlarda başladığı ud merakı babasının rıza 

göstermediğinden dolayı onun çalışma ortamını da belirlemişti. Ud çalışmak için seçtiği yer; 

gizli, kilitli ve sık kullanılmayan bir misafir odasının pencere önünde herkesin uyuduktan ve 

el ayak çekildikten sonra çalışmaya başladığı yer olmuştu. Bu sürecin ilerleyen yıllarında, 

henüz 13 yaşlarında çevrenin dikkatini çekmiş ve artık henüz küçük yaşta çok önemli bir ud 

icracısı noktasına ulaşmıştı. Ancak, budan sonra hemen yakınında bulunan amcasının ısrarlı 

tavsiyesi ile Viyolonsel icrasına yöneldi. Henüz on dört yaşında ise, viyolonsel eğitimine 

başladı. 

İlk Viyolonsel Hocası 

İlk viyolonsel eğitimini Mösyö Riki’ den almıştır. Kısa bir süre sonra, Wolterdam’ın si minör 

viyolonsel konçertosunu çalmaya başlamıştır. Daha sonraları, Klevder ve Eringer Tiranon ile 

derslerine devam etmiş, batı solfej çalışmalarını Nasar adlı bir hoca ile yürütmüştür. Yine 

ünlü viyolonsel icracısı  olan Davit Kope’nin öğrencisi İskari ile derslerine devam etmiştir.  

Şerif Muhiddin o tarihlerde çıkan 31 mart olayı nedeniyle Iskory’nin yurdu terk etmesiyle (31 

mart isyanı ayaklanması 1909 yılında II. Meşrutiyeti’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime 

karşı yapılmış 13 gün süren büyük bir ayaklanmadır.) uzun bir süre viyolonsel çalgısından 

uzak kalmıştır. Eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakültesi ve Edebiyat 

bölümünden, her ikisinden 5 yıl gibi kısa bir sürede diplama almıştır. Üniversite 

mezuniyetinden kısa bir süre sonra ise, birinci dünya savaşı başladı. 

Hicaz’da çıkan bir isyan üzerine babası Ali Haydar Paşa Mekke Emiri olarak atandı ve babası 

ile birlikte oraya gitti. Mekke’de 9 yıl kaldılar Ailesi aynı sülaleden olan Şerif Hüseyin Paşa 

ile oğullarının isyanına katılmadığı ve sonuna kadar Osmanlı saltanatının emrinde bulunduğu 

için servetinin çok önemli bir kısmını kaybetti. Targan bu olayların sonunda ailesine yük 

olmamak için 1924’de Amerika’ya gitti. 

Targan’ın Amerika Serüveni ile Başlayan Viyolonsel İlişkisi 

1924 yılında gittiği Amerka’ya, yanında babasının Roosvel’e yazdığı mektubu da beraberinde 

götürdü. Bu tarihte Şerif Bey 32 yaşında idi. Kendisini Amerika’da Archibalt Roosvelt 

                                                 
9 Ali Rıfat Çağatay, Musiki muallimi, bestekâr ve ud icracısı. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber,  

  Yılmaz Öztunaya göre 1867-1935 olarak belirtilmektedir. 
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himaye etmişti. New York’a gidişinden bir hafta sonra Leopold Godowsky, Şerif Muhiddin 

onuruna bir resepsiyon verdi. Bu toplantıda Targan ud çaldı. Ayrıca kendisini Fritz Kreisler, 

Micha Elman, Jascha Heifetz, Lord Auver gibi dünyanın sayılı virtüozları izledi. 

24 Ağustos 1924’de çıkan ‘’The New York Hearld Tribune’nin magazin kısmında 

Godowsky ve Kriesler, Şerif Muhiddin’in ud icasını Paganini ile eş tuttular. Burada Vaska ile 

Viyolonsel derslerine devam etti. 13 Aralık 1928’de Town Hall’da Viyolonsel ve Ud resitali 

gerçekleştirdi. 16 Aralık tarihli ‘Sunday Telegraph’ taki kritikte Viyolonsel konserinden övgü 

ile söz ediliyor ve Ud’da ise;  Segovia’nın gitarını geçtiği söyleniyordu.  

Kurucusu Olduğu Bağdat Konservatuarı ve Şerif Muhiddin Targan 

1936 yılında Irak hükümetinin resmi daveti üzerine Bağdat’a davet edilerek şark ve garp 

(doğu ve batı müziği) mûsikîsini ihtiva eden konservatuarı kurdu. 1948 yılında hastalığı 

sebebiyle İstanbul’a dönmüştür.. 

Bu konservatuvarın başkanlığını on iki yıl boyunca yaptı. Bağdat konservatuarı eğitim-

öğretim yıllarında Yetiştirdiği Münir Beşir ve Cemil Beşir kardeşler, bugün Arap dünyasında 

Targan ekolünün yayılmasına öncülük eden önemli sanatkârlardır. Targan kurmuş olduğu 

konservatuarda Türk müziği ses sisteminden makam geleneğine kuram ve kavramlara kadar 

olan tüm sistemi yönetmiş ve ud çalgı teknikleri ve icrasında bir dönem başlatmıştır. Bugün 

ud’un icra edildiği tüm bu coğrafyalarda, teknik ve icra geleneği Targan ekolün özelliklerini 

taşımaktadır. 

Hastalığı devam ettiği için tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. İstanbul Belediye 

Konservatuarının Şark ve Garp mûsikîsi ilmi kurulu başkanlığında bulundu. İki yıl sonrada 

istifa etti. 1936 yılında resmileşen soyad kanunu ile Targan soyadını aldı.  

Bestelediği Eserlerin Dört Ana Başlıkta İncelenmesi 

1. Teknik Özelliği Olan Konser Eserleri 

Ud için ilk olan bestelediği eserlerin hemen başında gelen Koşan Çocuk ve Kapris I adlı iki 

eseridir. Bu eserler, o güne kadar bir çalgı için hemen hiç yazılmamış ilk eser olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu eserler hem ileri teknik özelliği taşıyan, hem de icracıları adeta sınavı 

niteliğinde olan zor bestelerdir. Aynı zamanda ud çalgısında teknik hakimiyet gerektiren 

bireysel eserlerdir. Targan bu eserleriyle, yeni ve gelenekten farklı bir icra anlayışının ötesine 

geçmiş, çalgı müziğinin sınırlarını aşarak  virtüozite’nin simgesi haline gelmiştir.  

Aydınlanma döneminin başlarında farklı birçok alanda öne çıkan gelişmelere bağlı olarak 

Targan, müzikte bu denli kişiselliğin ön plana çıktığı ve geleneğin dışına çıkarak, batının 

melodi ve form yaklaşımı ile ileri icranın gelişmesine çığır açan bir döneme imzasını atmıştır. 

Targan’ın diğer önemli teknik bazı eserleri, Kanatlarım olsaydı, çocuk havası, bu eserler de 

diğerleri gibi hem bir batı formunda ud için bestelenmiş, hem de teknik açıdan ve ud 

üzerindeki pozisyonları itibarı ile zorlayıcı ve önemli eserleridir. Bu eserlerin, kendi 

icrasından ses kayıtlarının olması ayrıca önem arz eder çünkü, kapalı seslerin, pozisyonların 

ve ifadelerin daha iyi anlaşılır olması ve icra tavrının belirlenmesi bakımından önemlidir. 

2. Sözlü Eserler (Şarkı Formu) 

Türk müziği geleneğinde en çok yer alan formlardan olan şarkı besteciliği, makam 

geleneğinde sayısız ölçüde denebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir. Şerif Muhiddin, gerek 

mensubu olduğu bu müziğin temsilcisi olması, gerek İstanbul radyosunda yaptığı görev süreci 

ve  gerekse, evli bulunduğu dönemin en ünlü ses sanatkârlarından olan Safiye Ayla ile bilikte 
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yaşadıkları yıllar, ona bu şarkıları besteleme yolunda ilham vermiş olsa gerektir. Bu sebeple 

bestelediği sözlü eser sadece üç adettir. Bunlar sırasıyla müstear şarkı; ‘’Yâre fâş et râzımı 

amma dehânın duymasın’’, diğeri; Yegâh makamında olan ‘’Çepçevre bahâr içinde bir yer 

gördük’’, son olarak Sûznâk şarkı; Ömrümün son şevki sensin başka bir yâr istemem adlı 

şarkılarıdır… 

3.Türk Müziği Formlarından Olan Saz Semaileri Besteciliği 

Türk makam geleneğine bağlı ve tavrı belirleyebileceği saz semaileri besteleri son derece 

önemlidir çünkü, besteciliği ve özellikle bazı çevreler tarafından, batı müzik karakteri taşıdığı 

ve makam müziğine benzemediği yönünde, sert eleştiri ve hatta beğenilmediği yönündeydi 

ancak o, bu eserleri besteleyerek geleneksel makamsal form ve tavrı ortaya koymuş, ayrıca 

kendi icrasından da bunu sergilemiştir. Bu eserlerinin başlıcaları şunlardır; Ferahfeza Saz 

Semaisi, Nihavend Saz Semaisi, Dügâh saz Saz Semâisi, Irak Saz Semâisi, Uşşak Saz 

Semâisi, Hüzzam Saz Semâisi, Müstear Saz Semâisi,  gibi… 

3. Etütler (Teemmmül) 

Targan, bestelediği eserlerin yanında ud teknikleri ile ilgili özellikle son derece önemli ve 

çalgının ileri seviyede icrasına geniş olanak sağlayan etütler yazmıştır. Batı müzik kültürünü 

yansıtan ve bu yönde almış olduğu viyolonsel eğitimi, ona bu yönde önemli sayıda etüt 

yazmasına olanak sağlamıştır. Yazmış olduğu Etütlerin bazıları ud için teknik çalışmanın 

yanında, konser etüdü olarak da nitelemiştir. Yedi (7) adet yazdığı etütleri teknik olarak hem 

zorlayıcı hem de virtüozite bakımından çok önemlidir. 

İcracı ve Besteciler Üzerinde Batı Müziği Etkisi 

Batı dünyası ile kültürel etkileşimin ilk aşamasını oluşturan Lale Devri, Osmanlının 

Avrupa’ya bakış açısını ortaya koymaktadır. Sert ve dışlayıcı bir bakış açısı zaman içinde batı 

gerçekliğini kavrama ve hayranlığa dönüşecektir. Osmanlının bu dönemlerde batıya olan ve 

değişen bakış açısı sonrası, sosyal hayatın içindeki değişimler bu alanda etkileşimlere yol 

açmıştır. 20. yüzyıl başarından itibaren bu akımların müziğe yansıması elette kaçınılmazdı. 

Artık müzikte bireyselleşme, modernleşme ve çağdaşlık ön plana çıkarak geleneksel 

çalgılarda da değişimlerin ve teknik gelişmelerin dönemini başlatmıştı öyle ki; Sadece Şerif 

Muhidi Targan değil, Kanun icra alanında, yenilikçi ve geleneksel icranın dışına çıkarak 

değişime gelişmeye yönelen Hasan Ferit Alnar ve Hüseyin Saadeddin Arel gibi Türk 

müziğinin ve dönemin en önemli isimleri bu yönde çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Targan’ın Sanatçı Kimliği 

Şerif Muhiddin Targan’ın ud icrasında ortaya koyduğu iki önemli bireysel kimliği vardır. 

Bunlardan ilki, yüksek bir ilim sahibi aile kimliği ile taşıdığı asilliği, ikincisi ise; yüksek 

feraset, beceri, sezinleme ve üstün yetenek. Ud çalgısında kazandırdığı yenilikler tüm 

dünyada bu çalgı üzerinde ustalaşma çabası içinde olan herkese yol göstermiş ve öncü 

olmuştur. İcra teknikleri bakımından tüm pozisyonları ud’un her noktasında en son noktasına 

kadar olan tüm bölümlerde kapalı sesler, ileri pozisyonlar, parmak sıralaması (duate), icra 

edilen eserin karar perdesine göre akord düzeni gibi önemli temel noktaları tüm açıklığıyla 

bestelemiş ve icra etmiştir. 

B. Ortadoğu’nun Ud Ustası ve en Önemli Besteci Riyad Al-Sunbati 

Riyad Muhammed el-Sunbati, 30 Kasım 1906'da Mısır'ın Faraskur şehrinde (Damietta 

Valiliği Kuzey Delta) doğdu. Babası, memleketine komşu köylerde ve kırsal kasabalarda 

doğum günlerinde, düğünlerde ve tatillerde dini ilahiler uygulayan bir okurdu. Dokuz 
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yaşındayken ud çalmaya başladı, Babası, onu komşusu marangozla birlikte okuldan kaçıp ud 

çalarak ve sesiyle Sayed Darwish'in “Sahabiye” şarkısını söylerken yakaladı. Artık o andan 

itibaren onun neler yapabileceğini ve yetişmesi için ne yapması gerektiğini farkına varmıştı.  

Riyad Al-Sunbati’nin şarkıcı olan babası, Şeyh Muhammed Al Sunbati de, o yüzyılın ünlü 

sanatçılarından biriydi. 1930 yılında Kahire’deki Mâhad al Masika al Arabiyye (Arap 

Musikisi Konservatuarı) adlı enstitünün yetkililerince uygulanan burstan yararlanaak 

konservatuarda öğretmenlik yapma hakkı kazandı. 

Ud ve Riyad Al-Sunbati  

Ud serüveni ile başlayan müzik hayatının, bestecilik noktasında süratle değişmesi aslında 

Sunbati’yi ud çalgısından uzaklaştırmadı ancak; sıklıkla ve öncelikli olarak, şarkı formu beste 

yapma eğilimi çevrede daha çok onu bu alanda konumlandırmıştır. Fakat, zaman içinde her ne 

kadar bu yönü ile anılsa da, Arap dünyasının tüm ud icracıları onu yakından takip ederek 

tavrını benimsemişlerdir. Dinleyici kitlesi ve bazı çevreler Riyad Al Sunbati için sözlü beste 

yapma yeteneğini konuşsalar da, onun Ud icracılığı ile hep öncü rolü devam edecekti. 

Türk Tavrına Çok Benzeyen Ud sanatçısı Sunbati 

Bireysel yeteneği ve ud ile olan bütünlüğü, Arap dünyasında ve özellikle de Mısırda onu, en 

önde gelen ud icracısı noktasına taşıdı çünkü; makam bilgisi, makamlar arasındaki geçkiler 

önemli özelliklerindendir. kompozisyonları Sunbati’yi öne çıkarak diğer asıl sebeplerdendir 

çünkü; taksimleri analiz edildiğinde Türk tavrına en yakın olduğu ve makamın kompozisyon 

anlayışının ne kadar benzediği hemen göze çarpar. Gerçekleştirdiği Nihavend, Hicaz, Rast, 

Uşşak vb…gibi taksimleri, tavır benzerliği bakımından en önemli icralarıdır. 

Eğitim ve Çalışma Hayatı 

El-Sunbati, normal ilköğrenimine başladı, ancak bir gözünde bir hastalık olması, müziğe ve 

şarkı söylemeye düşkünlüğünün yanı sıra şarkı söybazen okuldan kaçtığı için dokuz yaşında 

okulu bıraktı. 

Hayatının bu aşamasında, babası Dakahlia Valiliği'nin Mansoura şehrine taşındı ve onu 

Kuran'ı ezberlemek için yazarlardan birine kaydettirdi, ancak Arapça müziği ve şarkılarıyla 

ilgilendiği kadar eğitim görmeyecek ve babasını ona müziğin kurallarını ve ritimlerini 

öğretmeye yöneltti. 

Ailesinin zorlu ekonomik durumuna ve yaşam koşullarına rağmen sanat bağlamı dışında 

herhangi bir çalışma yapmadı. Kahire'ye taşındıktan sonra Arap Müziği Enstitüsü'ne 

başvurdu. 

Müzik Hayatı 

Ud çalarken, eski şarkılar babasından Arap müziğinin mirasını öğrendi ve o dönemin Ebu El 

Ela Muhammed, Yusuf El-Manyalawi, Salama Hijazi gibi şarkıcıların kayıtlarını dinledi. 

El-Sunbati olağanüstü bir ustalık gösterdi, bu nedenle tam şarkı bağlantıları yapabildi ve 

bölgesinde "Bülbül Al-Mansoura" ünvanıyla tanındı. Şeyh Sayed Derviş onu duydu ve daha 

iyi bir fırsat elde etmek için İskenderiye'ye eşlik etmek istedi, ancak babası gerçekleştirdiği 

popüler konserlerde ona olan bağımlılığı nedeniyle reddetti. 

Riad Al-Sunbati, 1928'de babasının arkadaşı olan sanatçı "Ümmü Gülsüm" gibi, babasıyla 

birlikte Kahire'ye taşınarak kendisini sanat hayatında ispatlamaya çalıştı ve üç yıl Arap 

Müziği Enstitüsü'nde hoca olarak çalıştıktan sonra kendisini besteciliğe adamak için istifa etti. 
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Müzik Sektörü ve Ümmü Gülsüm ile olan Müzik Serüveni 

"Odeon" plak şirketiyle anlaştı, bu yüzden onu Abdülghani Al-Sayed, Raja Abdo ve Saleh 

Abdel-Hay dahil olmak üzere onunla ilgilenen büyük şarkıcılara sundu, böylece yıldızı, 

Ümmü Gülsüm (Umm Kulthum), Munira al-Mahdia ve Muhammed gibi o aşamadaki büyük 

sanatçılar için besteledikten sonra bestecilik alanında yükselmeye başladı. Abd Almotalib. 

Riad Al-Sunbati, Ümmü Gülsüm'ün birçok şaheserini besteledi ve ilk şarkısı, 1935'te büyük 

bir başarı ile karşılaşan ve kendisini besteleyen yaşlılar listesine katılmasını sağlayan ve dini, 

vatansever ve duygusal Arapça şiirini besteleme konusundaki üstün yeteneği ile öne çıkan 

Sevgili ve Dinim” şarkısı oldu. Ümmü Gülsüm Rubaiyat al-Hayyam'ın el-Sunbatay besteleri 

arasında, “Agar Min Nessma al-Janoub”, “Arwa Lameen”, “Revolution of Doubt” ve “Seni 

bir gözyaşı çubuğu olarak görüyorum”Eleştirmenler, 1966'da Ümmü Gülsüm'ün söylediği "Al 

Atlal" şarkısını "Arap şarkısının tacı, yirminci yüzyılın en güzel Arap şarkısı ve El-

Sunbati'nin en harika melodilerinden biri" olarak tanımladılar. 

Riad Al-Sunbati, geride büyük ve zengin bir müzik mirası bıraktı ve şarkıyı besteleyen şair 

sayısı 120 şaire ulaştı ve düzinelerce erkek ve kadın şarkıcı onun melodilerini söyledi ve tek 

başına Ümmü Gülsüm onun için 107 melodi söyledi.Munira al-Mahdia, Fathia Ahmed, Saleh 

Abdel Hay, Muhammad Abdul-Muttalib ve Abdul Halim Hafez, Abdelghani Al-Sayed, 

Asmahan, Laila Murad, Hoda Sultan, Fayza Ahmed, Suad Muhammad, Warda, Najat Al 

Saghira, Shahrazad, Sabah, Samira Saeed, Aziza Jalal ve diğerleri. 

Bulunduğu Görevler ve Aldığı Ödüller 

Arap müziğinin gelişmesindeki konumu ve rolü nedeniyle Müzik Meslekleri Sendikası 

üyeliğine seçildi ve Fransa Müzik Bestecileri Derneği, Sanat ve Edebiyat Yüksek Kurulu 

Müzik Komitesi ve Yazarlar ve Besteciler Derneği üyeliği yaptı. Cumhurbaşkanı Muhammed 

Enver Sedat'tan birinci sınıftan Liyakat Madalyası 1964'te Paris'teki Uluslararası Müzik 

Konseyi Ödülü, 1977 Film Yazarları ve Eleştirmenleri Derneği'nden Sanatsal Liderlik Ödülü 

Sanat ve Müzikte Devlet Başarı Ödülü, Sanat Akademisi'nden müziğin korunmasındaki ana 

rolü nedeniyle fahri doktora, 1977. Arap kanadından UNESCO Ödülü ve 1977'de aldıkları beş 

Arap arasında Arap dünyasından tek ödüldü. Müzik Meslekleri Sendikası üyesi, Fransa 

Yazarlar Derneği Üyesi, Sanat ve Edebiyat Yüksek Kurulu Müzik Kurulu Üyesi, Yazarlar ve 

Besteciler Derneği Üyesi 

Besteciliği 

1. Şarkı Besteciliği 

Riyad Al-Sunbati, genellikle şarkı besteciliği üzerine daha çok yoğunlaşmış ve bu anlamda 

ses sanatçlarına hitab ederek yaptığı özel şarkıları bulunmaktadır. Form ve kompozisyon 

bakımından oldukça zengin ve uzun şarkılardır. Şarkıların genellikle giriş kısımları olan saz 

bölümleri, adeta bir saz müziği sınırı kadar uzun ve Arap şarkı müziği besteciliği formunun 

tipik örnekleridir. Giriş saz bölümleri uzun olmalarının yanı sıra, çok tekrarlı ve nota icra 

farklılığı temelinde icra bütünlüğü bakımından nota çalındığı gibi yazılmıştır. İcrayı 

belirleyen ortak figürler, bestelemiş olduğu şarkıların içinde genellikle belirtilmiştir.. 

2. Taksimleri (Doğaçlamalar) 

Riyad Al-Sunbati, Şerif Muhiddin Targan’dan diğer farklı tarafı, bir birinden farklı geleneksel 

makamlar ve Arap ve Türk tavrı benzerliği ve anlayışı ile yapmış olduğu taksim kayıtlarıdır. 

Daha çok kompozisyon ve cümle sıralanışı, ifade, mızrap kullanım özelliği, sonorite ve daha 

bariz özelliği akord farklılığı ile gerçekleştirmiş olduğu birçok taksimleri mevcuttur. 
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3. Dini Formda Besteleri 

Şarkıları, ud taksimleri ve geniş ve kapsamlı müzik bilgisinin yanı sıra Sunbati, özellikle 

bestelerinde dini formda yapmış olduğu birçok ilahi şarkıları ile de tanınmaktadır öyle ki; 

bunların arasında en meşhur olan ve döneminde birlikteliği hiç eksik olmayan ve adına dahi 

beste yaptığı Ümmü Gülsüm için bestelediği bilinen “Kutsal Üçleme” dir. Bu eser, tüm bu 

coğrafya ve batı dünyasında bilinen ilahi formda bir bestesidir. Dönemin orkestrası eşliğinde  

Ümmü Gülsüm’ün seslendirmesi ile icra edilmiş çokça konseri gerçekleştirilmiştir. 

Riyad Al-Sunbati ve Ümmü Gülsüm Müzik Birlikteliği’nin Dönüm Noktası 

Ümmü Gülsüm ve El-Sunbati'nin birlikte yaşamının dönüm noktalarından biri olarak kabul 

ediliyor. Riyad, Ümmü Gülsüm'ün sesinde arzulanan yönü Ümmü Gülsüm'ün sesiyle bulduğu 

gibi, Ümmü Gülsüm'e melodilerini ve şaheserlerini sağlamaya devam etti, çünkü sınırsız ses 

yetenekleri ve mucizeleri onun melodilerini, tezahüratını ve yaratıcılığını söyledi. 

 Cemal Abdül Nasır'a Risalah adlı şarkı, Cemal Abdül Nasır’ın ölüm gecesi Ümmü Gülsüm 

tarafından söylenmiş, bu şiir Nizar Kabbani tarafından yazılmış ve doğrudan Riad Al-Sunbati 

tarafından bestelenmiştir. 

Riyad Al-Sunbâtî’nin aldığı önemli bazı ödüller 

1977’de Dünyanın en iyi müzisyeni, ICTM-UNESCO, yine 1977’de dönemin Mısır 

Cumhurbaşkanı Anvar Al-Sadat tarafından fahrî doktora gibi prestijli ödülleri olarak 

belirtilmektedir. 1981 yılında bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir10. 

 

SONUÇ 

Şerif Muhiddin Targan’ın, Bağdat'ta kurduğu Konservatuar ile yetiştirdiği öğrencileri, Arap 

dünyasında  bu ekolün yayılmasında önemli rol oynamıştır. Targan ud tekniği ve  özel eserleri 

icracıların yol haritası olmuş, Riyad Al Sunbati’nin geleneksel ud icra tavrı ile yaptığı besteler 

tüm saz ve ses icracılarının rotası haline gelmiştir.  

Her iki icracı ve bestecinin müzik tarzları tüm bu coğrafyanın hem saz hem de ses alnında 

ilham kaynağı olmuş, çoğu zaman ud eşlikli solo anlayışı ile şarkılar, topluluk veya orkestra 

ile seslendirilmiş, Ud orkestra veya topluluk önünde hep solo özelliği ile öne çıkmıştır. Birçok 

Arap geleneksel veya senfoni orkestralarında, Targan’ın saz müziği besteleri Arap 

icracılarının solist kimliğini oluşturmuştur. Bu icraları maalesef ülkemizde görmek ve 

icralarını dinlemek mümkün olmamaktadır. 

Ud’un Arap dünyasında yaygın olan en önemli temsilcileri olarak; Mısır, Irak, Suriye, Tunus, 

Fas ve bu ülkelerin den başka Cezayir’i sayabiliriz. İki büyük müzik insanı, kurdukları 

sistemci okul ile eğitim, İcra ve besteleriyle evrensel bir kültürel miras bırakmışlardır. 

İnsanlığın ortak paydasını oluşturan, müzik, süregelen tüm politik, siyasal ve ekonomik 

karışıklıklara rağmen varlığını ve etkisini  sürdürmektedir.. 
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GÜLNAZ ABDULLAZADE VE SEVDA IBRAHİMOVA'NIN YARATICILIĞINDA 

VOKALİZ TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 

Mehpara RZAYEVA 

Dr. Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, xadicar@mail.ru 

 

ÖZET 

Müzik tarihi boyunca bestecilerin klasik vokal türlerini yaratıcı kullanımı ve yeni manalarla anlamaları, klasik 

vokal ve halk sanatı ile kompozisyon yaratıcılığı arasındaki yoğun gelişim süreci araştırmacılar için dikkat çekici 

önemli konulardan biridir. Gülnaz Abdullazad ve Sevda Ibrahimova'nın vokal yaratıcılığının yanı sıra vokalizleri 

geniş ve ilginç bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada, bestecilerin vokalizlerinde müzik dilinin çeşitli bileşenleri, 

vokal partisinin teknik imkanları ve ifade biçimleri, müzikal içeriği incelemiştir.  

Vokaliz  müziklerinin zenginliği açısından seçilir. Bu zenginlik hem müzik melodilerinin ritmik prensiplerine, 

hem de melodik özelliklerin çok yönlülüğüne; şekil ve ritmik yapıya yansımaktadır. Vokalizlerin melodik 

özelliklerinin incelenmesi, zenginliği ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 

S. Ibrahimova ve G. Abdullazade'nin vokalizlerinin analizinde aşağıdaki özel konular çözülmüştür: 

- Müzik dilinin karakteristik özellikleri - melodi, ritim, uyum, tempo, doku, ulusal kimlik; 

- Melodik biçimlerin gelişimi; 

- Yürüme, tekrarlama, varyasyon, müzik materyalinin geliştirilmesinde atlama gibi hareket tekniklerinin 

incelenmesi; 

- Vokalist şarkı tekniklerinin oluşumunda melodinin rolü ve yapısı. 

G. Abdullazade ve S. Ibrahimova'nın vokalizlerinin Azerbaycan vokal müziğinin çok değerli incileri olduğu 

belirtilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: vokal, tür, yapı, inceleme, kompozisyon. 

 

PECULIARITIES OF VOCALISM GENRE IN THE WORKS OF  

GULNAZ ABDULLAZADE AND SEVDA IBRAGIMOVA 

ABSTRACT 

Throughout the history of music, composers' creative use of classical vocal genres and their understanding of 

new meanings, the dynamic interaction of classical vocal and folk art in compositional art and the intensive 

development process are among the most pressing problems for researchers. The vocal art of Gulnaz 

Abdullazade and Sevda Ibragimova, as well as their vocals, is a vast and interesting area of study. In the present 

study of composers' vocalizations various components of musical language, technical possibilities of the vocal 

part and expression of the vocalist were investigated. Studying scientific and theoretical peculiarities of S. 

Ibragimova and G. Abdulla, vocal art, especially vocalization, also provides a deep analysis of vocals in the 

genre, which gives a compositional, technical content of composers' works in the genre of vocalization. essence 

played a special role in the development of modern vocal music. 

Vocalizes are distinguished by a wealth of means of musical expression. This wealth is reflected both in the 

rhythmic principles of musical melodies, the universality of melodic features, and in the form and rhythmic 

structure. The study of melodic features of vocals attracts attention with its richness and variety of types. 

When analyzing vocals, S. Ibragimova and G. Abdulla solved the following specific issues: 

- Characteristics of musical language - melody, rhythm, harmony, tempo, texture, national identity; 

- Development of forms of melodic development; 

- Study of movement techniques, repetition, variation, sequences, leaps in the development of musical material; 
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- The role and structure of Melody in the formation of vocal singing techniques. 

It should be noted that the vocals of G. Abdullahade and S. S. Ibrahimova is a very valuable pearl of Azerbaijani 

vocal music. The use of vocalizations in the educational process for many years demonstrates the value they give 

them and, most importantly, the practical importance of vocalizations. 

Key Words: vocal, compositoin, analysis, art, structure. 

 

Musiqi tarixi boyu bəstəkarların klassik vokal musiqisi janrlarından yaradıcı istifadə edərək, 

onu yeni məna çalarları ilə qavraması, klassik vokal ilə xalq yaradıcılığının bəstəkar 

yaradıcılığında qarşılıqlı əlaqəsinin dinamik təşəkkülü və intensiv inkişaf prosesi 

tədqiqatçıların diqqət mərkəzində duran aktual məsələlərdən biridir. Gülnaz Abdullazadə və 

Sevda İbrahimovanın vokal yaradı- cılığı, o cümlədən də vokalizləri geniş və maraqlı tədqiqat 

sahəsidir. Hazırki tədqiqat işində bəstəkarlarımızın vokalizlərində musiqi dilinin müxtəlif 

komponentləri, vokal partiyanın texniki imkanları və vokalçının ifasında təcəssümü ətraflı 

nəzərdən keçirilmişdir.  

Vokalizlər öz musiqi dilinin zənginliyi baxımından seçilir. Bu zənginlik həm musiqi melo-

diyalarının lad-məqam prinsip təşkilində, həm melodik xüsusiyyətlərin çoxşaxəliliyində, həm 

də forma və ritmik quruluşda özünü göstərir. G.Abdullazadə və S.İbrahimovanın qələmə 

aldıqları vokalizlərin melodik xüsusiyyətlərinin tədqiqi öz zənginliyi və müxtəlif tipləri ilə 

diqqəti cəlb edir. 

S.İbrahimova və G.Abdullazadənin vokalizlərinin təhlili prosesində aşağıdakı konkret 

məsələlər öz həllini tapmışdır: 

-  Musiqi dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri  – melodiya, ritm, harmoniya, temp, faktura, milli 

mənsubiyyət;  

- Melodik inkişafın hərəkət formalarının üzə çıxarılması; 

- Musiqi materialının inkişafında gəzişmə, təkrarlılıq, variantlılıq, sekvensiya,  sıçrayış  kimi  

hərəkət  üsullarının  tədqiqi; 

- Melodiyanın vokalçının ifa texnikasının formalaşmasında rolu və quruluş formaları. 

G.Abdullazadənin yaradıcılığının, o cümlədən də vokalizlərinin əsas xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, bəstəkar formanı genişləndirərkən daima əsas mövzuya əsaslanmışdır. “Mövzu, 

mövzu və yenə də mövzu” A.Vebernin (Xolopova, 1983: 67) bu dəyərli fikirləri müasir yazı 

texnikasında belə öz dəyərini itirməmişdir. Onu da qeyd edək ki, XX əsr musiqisinə xas olan 

təzadlı melodik genişlənmələrin mövzu dəyişkənliyinə təsirinin olmasını da, 

G.Abdullazadənin vokalizlərində izləmək mümkündür. On beş tam, bitkin formalı vokaliz 

nümünələrindən ibarət olan “Azərbaycan vokalizləri” məcmuəsi, bəstəkarın vokal musiqi 

janrı yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyətə malik olaraq, özündə müəllifə məxsus səciyyəvi 

xüsusiyyətləri əks etdirir. 

G.Abdullazadənin “Azərbaycan vokalizləri” məcmuəsinin təhlili bir sıra nəticələr əldə etməyə 

imkan vermişdir. Müasir - XX əsr Azərbaycan  bəstəkarlıq məktəbinin nümayəndəsi olmuş 

bəstəkar, vokalizlərində sıxılmış frazalara, dönmələrə və hətta konstruktiv məna daşıyan 

intonasiyalı intervallara, intonasiya ziddiyyətliklərinə üstünlük vermişdir. Onun 

vokalizlərində tam bitmiş quruluşlu mövzunun relyefi olduqca konkret və dəqiq verilmişdir 

ki, bu da məhz müasir bəstəkarların yaradıcılığına xas olan bir cəhətdir. 

Tədqiqat zamanı hər iki bəstəkarın vokalizlərində uzadılmış mövzu quruluşlarına rast gəlmək 
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mümkündür. Uzadılmış musiqi materialı mövzunun əsasını təşkil edən intonasiya ilə 

ziddiyyət təşkil edir. Bəzən isə vahid obrazlı mövzu xətti yaranır ki, bu da öz növbəsində 

səslərin ardıcıl genişləndirilməsi prinsipinə əsaslanır və yaxud da, özündən öncə səslənən 

mövzunun yeni –yeni variantlarda səslənməsini yaradır. Bu da ona gətirib çıxarır ki, musiqi 

dramaturgiyasının əsasında melodiyanın, musiqi materialının inkişaf prinsipi formalaşır. 

Təhlil etdiyimiz vokalizlərdə variant prinsipli musiqi inkişafının rolu olduqca böyükdür. 

Mövzunun intonasiya intensivliyi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada əsas diqqət musiqi 

əsərinin və ya formanın bir hissəsi kimi təqdim olunmuş mövzunun daha yüksək səviyyədə 

izahına yönəldilmişdir. Vokalizlərdə verilimiş variantların heç birinin digərindən önəmli 

olması vurğulanmır, sadəcə hamısı bərabər məna daşıyaraq, bir-birləri ilə əlaqələndirilir. 

S.İbrahimovanın vokalizlərini araşdırarkən, bəstəkarın musiqisinə xas olan daha bir maraqlı 

cəhət özünü biruzə etmişdir. Bəstəkarın vokalizlərində ziddiyyətli müxtəlif ritmik və 

intonasiyalı modellerin mövcudluğunun təsdiqi olduqca maraqlıdır. Məhz qeyri ritmik 

sabitlik, dəyişkənlik mövzunun qarşılıqlı intonasiya dəyişkənliyinə imkan yaradır. Xalq 

mahnı yaradıcılığından irəli gələn melodiya daxili sıçrayışlar və əsas ton ətrafında gəzişmə 

S.İbrahimovanın vokalizlərində tez-tez rast gəlinən musiqi inkişaf quruluşlarından biridir. 

Mövzunun ardıcıl inkişafı, getdikcə yeni-yeni gəzişmələrin ümumi materiala və mövzuya 

ziddiyətli anlar bəxş etməsi muğam mövzusuna xas olan bir cəhətdir. Bəstəkarın 

vokalizlərində müxtəlif kiçik motivlərdən törənən musiqi materialı cəmləşərək musiqinin əsas 

ilkişaf məntiqini təşkil edir. 

Ümumiyyətlə S.İbrahimova və G.Abdullazadə XX əsr Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 

müasir nümayədələr nəslini təmsil edirlər. Əlbətdə ki, hər iki bəstəkarın musiqi dilində 

müasirlik və milli köklərə bağlılıq çox aydın hiss olunur. Bəstəkarların vokalizlərində 

müasirliklə,  milliliyin olduqca peşəkarcasına düşünülmüş ardıcıllıqda orqanik əlaqə 

yaratması diqqəti cəlb edir. Musiqi materialının inkişafında istifadə olunmuş improvizə 

üsulları Azərbaycan milli musiqisinin əsas inkişaf hərəkəti və eyni zamanda, vokalçının (bu 

xüsusuiyyət olduqca vacibdir) məharətini biruzə verən bir amildir ki, müəyyən mənada əsərin 

tabe olduğu lad məqamını tərənnüm edir. 

XX əsr bəstəkarlıq, Avropa musiqi təfəkküründən irəli gələn, qəbul olunmuş ənənələrə 

arxalanan G.Abdullazadə və S. İbrahimovanın harmonik yazısında üslub fərdiliyi, folklor 

işləmələrinin Avropa normalarına uyğunlaşdırılması təqdim olu- nan vokalizlərin musiqi 

materialında parlaq dərəcədə nəzərə çarpır. Bəstəkarların vokalizlərində harmonik dilin 

zənginləşməsində və genişləndirilməsində bütünlükdə XX əsrin musiqi təfəkkürünü sintez 

edən millilik və müasirliyin ifadəli musiqi sistemi öz təsirini göstərmişdir. V.N.Xolopovanın 

fikrincə bu qeyd olunan sistemlərin müasir musiqidə geniş populyarlıq qazanmasının əsas 

səbəblərindən biri də odur ki, bəstəkarlar Avropa bəstəkarlıq yaradıcılığının çox əsirlik 

ənənələrinə bir növ qarşı çıxırlar. (Xolopova, 2003: 267) 

G.Abdullazadə və S.İbrahimovanın vokalizlərində millik və müasirliyin vəhdəti, faktura, 

harmonik düzülüş, musiqi dilinin ifadəliliyinə və ilk növbədə melodiya və instrumental 

kəsişməsində verilmişdir. Vokalizlərdə verilmiş tonal dəyişkənliyi uzun müddət saxlanılmır 

və tonika funksiyasının sabitliyi özünü biruzə edir. Əsərlərin fakrurasında üfüqi və şaqülü xətt 

üzrə harmonik yazı üslubuna fikir versək sekunda birləşmələrinin əksər hallarda istifadəsi 

diqqəti cəlb edir. Burada sekunda intervalı bağlayıcı funksiyasını daşıyır. Qəbul olunduğu 

kimi sekunda intervalı dissonanslıq effekti yaratmalıdır. Lakin G.Abdullazadənin 

vokalizlərini dinlədikdə dissonanslıq hiss olunmur. Vokalizlərdə sekundaların əmələ 
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gətirdikləri klasterlərin11 rolu çox böyükdür. Bəstəkar klasterlərin səslənməsini daha çox 

üfüqi deyil, şaqüli verir ki, bu da öz növbəsində tonları müxtəlif oktavalara səpələyərək, 

yaranan ziddiyyətin sərt səslənməsinin qarşısını almışdır.  Belə olduğu halda sekundalar 

septima, nona və daha geniş intervallarla əvəz olunurlar. Y.N.Tyulinin “İntervallar üfüqi 

olduğu kimi, şaqüli vəziyyətdə də harmonik hiss yaradır” fikrini xüsusilə vurğulamaq istərdik. 

(Tülin, 1966: 98)  Yaranan akkord fonu eləbir tembr - səs əmələ gətirirki, nəticədə olduqca 

gözəl, ahəngli melodiya səslənir. Ümumiyyətlə vokalizlərin təhlil prosesində 

G.Abdullazadənin harmonik yazı üslubunda səciyyəvi xüsusiyyət kimi əsas olaraq 

kvartakkordları, klasterləri vurğulamaq mümkündür. 

Vokalizlərdə musiqi xəttinin son xanələrində ilk mövzunun xatırlanması ilə, bir növ reprizaya 

xas olan təkrarlığı göstərir. Bu üsul əsərlərin yekun fikrinin ifadəsini məharətlə yerinə yetirmiş-

dir. Polifonik yazı dəsti-xəttinə maraq bəstəkarın digər əsərlərində də rast gəlinir. 

G.Abdullazadənin yaradıcılığında polifoniyanın daha çox səsaltı və imitasiyalı polifonik 

üsullardan istifadəsi diqqəti cəlb edir. “Azərbaycan vokalizləri” əsərində bəstəkar, qarşısına 

qoyduğu məqsədə nail olmuş və sözün əsl mənasında polifonik yazı üslubunu nümayiş 

etdirmişdir. Vokalizlərdə bəstəkarın müxtəlifliyə cəhd göstərməsini qeyd etmək istərdik. Bu 

cəhət istər məzmunda, istərsə də silsilənin şərhində obrazın musiqi tərtibatında ifadəsini tapır. 

Dəyişkən əhval-ruhiyyələrin, emosiyaların, obrazların növbələşməsi ”Azərbaycan 

vokalizləri”nın səciyyəvi cəhətlərindən biridir.  

Milli ənənə musiqi dilinin bir sıra tərkib hissələrində özünü biruzə etdiyi kimi, sözsüz ki, har-

moniyada da, alterasiyalı subdominanta qrupu, həmçinin köməkçi tonu olan gizli tonikası ilə 

nəzərə çarpır. Digər tərəfdən dəyişkən metro-ritmik quruluş əsərlərin musiqi dilini 

formalaşdıran əsas amillərdən biridir. Ritmik muğamlara  xarakterik olan  dəqiq  metr  6/8,3/4 

çox vaxt fakturada partiyalar arasında bölünür. Əsərlərinin çoxplanlı və mürəkkəb fakturası 

diqqəti cəlb edir. 

Hər iki bəstəkarın vokalizlərinın musiqi materialında milli ladların ənənəvi harmonik sistem 

ilə şərh edilməsini görmək mümkündür. Vokalizlərdə major-minor və modal tonikaların əksər 

hallarda üst-üstə düşməsi diqqətdən yayınmır. 

Bəstəkarların vokalizlərində fortepiano müsayiəti mövzunun açılmasında xüsusi rol oynayır. 

Vokalizlərdə fortepiano müşayiəti bir əsas funksiyanın daşıyıcısıdır: vokal partiyaya dayaq.  

Olduqca tez-tez fortepiano partiyalarında xalq musiqi janrlarına xarakterik olan ornament və 

yaxud xalq çalğı alətlərinin ifa tərzlərini və üsullarını xatırladan ostinata bas və ya orqan 

punktlarından istifadə edilmişdir ( onu da qayd edək ki, bu xüsusiyyət daha çox S.İbrahimova 

yaradıcılığına xasdır).  Vokalizlərin bir çoxunda fortepiano partiyası ilə vokal partiya arasında 

müəyyən ritmik ziddiyyətlər mövcuddur ki, bu da ilk növbədə vokaliz janrının ümümi 

xüsusiyyətindən irəli gələrək vokalçının ifa texnikasının püxtələşməsinə dəlalət edir.  

Vokalizlərdə formayaradıcı xüsusiyyətlərə aydın quruluş, klassik forma xasdır. Klassik 

formalardan – period, sadə iki, sadə üç hissəli, nadir hallarda mürəkkəb üç hissəli - geniş 

istifadə edilmişdir. Qeyd edək ki, bəstəkar üçün daha cox səciyyəvi olan və  üç hissəli 

formanın tədbiqi zamanı, müəllif  bütün anlarda bu formanın bir-birindən təmamilə fərqli 

nümunələrini yaradaraq, orijinallıq nümayiş etdirmişdir. 

                                                 
11 Klaster- kiçik və böyük sekundalarla verilmiş səs birləşmələrinə deyilir.Klasterlərin ilk istifadəsi fransız 
bəstəkarı J.F.Rebelin “Les Elemens” süitasında orkestrdə verilmişdir.Əsas inkişafını isə XX əsr musiqisində 
tapmışdır. 
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Əsərlərdə melodik motivlərin uzlaşdırılması, təzadlı hissələri daxilən əlaqələndirmək ustalığı 

özünü biruzə verir ki, bütün bunlar tamlığa və bütövlüyə xidmət edir. 

Təhlilə cəlb edilmiş vokalizlərdə bəstəkar və pedaqoq təcrübəsinin vəhdəti aydın hiss olunur. 

Vokalizlərin pedaqoji əhəmiyyəti danılmazdır və vokal sənətinin tədrisində peşəkarlıq 

səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edir. 

S.İbrahimova və G.Abdullazadənin vokal yaradıcılığı, xüsusilə də vokalizlərinin elmi-nəzəri 

xüsusiyyətləri araşdırılaraq, eyni zamanda da, vokalizlərin janr çərçivəsində geniş şəkildə 

təhlili, belə bir nəticə əldə etməyə imkan verirki, bəstəkarların vokaliz janrında yazılmış 

əsərlərinin daxili məzmunu, konseptual həlli, texniki mahiyyəti müasir vokal musiqisinin 

inkişafında özünəməxsus yer tutmuşlar.  

Beləliklə də qeyd etməliyik ki, G.Abdullazədənin və S.İbrahimovanın vokalizlərı Azərbaycan 

vokal miusiqi sənətinə dair olduqca dəyərli sənət inciləridirlər. Vokalizlərin uzun illər boyu 

tədris prosesində tədbiq olunması onlara verilən dəyərdən və ən əsası vokalizlərin təcrübəvi 

əhəmiyyətindən xəbər verir.  
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ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİNDE AZERBAYCAN 

BESTECİLERİNİN ÇOÇUKLAR İÇİN PİYANO YAPITLARI 

 

Mehriban HACIYEVA 

Gence Devlet Universitesi Öğretmen, mehriban.hajiyeva@mail.ru 

 

ÖZET 

Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda (şimdi Uzeyir Hacıbeyli adını taşıyan Bakü Müzik Akademisi) 

profesyonel eğitim alan ilk Azerbaycan bestecisi Asaf Zeynalli'nin adıyla bağlantılı olarak piyano eserlerinin 

oluşturulması Azerbaycan müzik kültüründe önemli bir rol oynamaktadır. "Çoçuk Süiti", "Çahargah", "İki füg", 

Zeynalli'nin piyano eserleri ulusal ahengine göre seçilir ve pedagojik repertuarda özel bir yer tutar. 

Azerbaycan bestecilik okulunun kurucusu  Uzeyir Hacibeyli`nin yolundan giderek  Gara Garayev, Fikret 

Amirov, Tofig Guliyev, Eşref Abbasov, Zakir Bagirov, Elmira Nazirova, Cevdet Haciyev, Hayyam Mirzade, 

Arif  Melikov, Musa  Mirzeyev, Sevda İbrahimova gibi bestecilerimiz çocuklar için çesitli piyano yapıtları 

bestelemişler. 

Çağdaş dönemin  bestecileri, küçük müzisyenler için piyano için minyatür türüne yönelmektedirler. Örnekler 

arasında Elnara Dadaşova, Calal Abbasov, Cavanşir Guliyev, Arzu Mammadova, Ceyhun ve Vasid 

Allahverdiyev, Rufat Ramazanov ve diğer Azeri besteciler tarafından yazılan piyano minyatürleri sayılabilir. 

Gara Garayev'in "Altı Çocuk", "Doğum Günü Yürüyüşü", Fikrat Amirov'un "12 minyatür", "Çocuk Posterleri" 

koleksiyonlarından, Tofig Guliyev'in "15 Azerbaycan Halk Dansları", "Cemile'in Albümü", varyasyonları ve 

prelüdler, film müziklerinden alıntıların çocuklar için uyarlamaları, "Gaytagi" dansı, Eşref Abbasov'un “Çocuk 

pyesleri”  vb. eserler çocukların müzik eğitiminde  geniş fırsatlar sunuyor. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ulusal ahlaki değerlere saygı, eğitim alanında açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, 

Azerbaycanlı bestecilerin piyano oyunları okul çocuklarının eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Azerbaycan halk müziği ile yakından ilişkili olan Azerbaycan bestecilerinin piyano oyunları çocuklar tarafından 

daha kolay anlaşılır ve okul müzik eğitiminin etkili bir organizasyonu olarak hizmet eder. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, besteci, piyano, okul, öğretim. 

 

PIANO PIECES OF AZERBAIJANI COMPOSERS IN MUSIC EDUCATION OF 

SCHOOL CHILDREN 

ABSTRACT 

The creation of piano works plays an important role in the musical culture of Azerbaijan in connection with the 

name of Asaf Zeynalli, the first Azerbaijani composer who received professional education at the Azerbaijan 

State Conservatory (now the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli). The author of piano plays 

such as "Child Suit", "Chahargah", "Two Fuqua", Zeynalli's works are distinguished by their nationality and 

occupy a special place in the pedagogical repertoire. 

Well-known representatives of the Azerbaijani professional composer school Gara Garayev, Fikret Amirov, 

Tofig Guliyev, Ashraf Abbasov, Zakir Bagirov, Elmira Nazirova, Jovdat Hajiyev, Khaidam Mirzadev, Khayyam 

Mirzadeh, established by the great Azerbaijani composer Uzeyir Hajibayli Ibrahimova and other composers have 

written interesting piano compositions. 

In modern times, Azerbaijani composers appeal to the piano miniature genre to create interesting art for children. 

Examples include piano miniatures written by Elnara Dadashova, Jalal Abbasov, Javanshir Guliyev, Arzu 

Mammadova, Jeyhun, and Vasid Allahverdiyev, Rufat Ramazanov and other Azerbaijani composers. 

Gara Garayev's "Six pieces for Children", "The Birthday March", Fikrat Amirov's "12 miniatures", "Children's 

posters", Tofig Guliyev's "15 Azerbaijani Folk Dance", "Jamila's Album", variations and preludes There are 

ample opportunities for the use of piano works, compositions of the compositions, "Gaytagi" concert, the 
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children's play by Ashraf Abbasov, and every piano written by Azerbaijani composers for children and children's 

lives. 

Respect for national-moral values in the Republic of Azerbaijan is clearly manifest in the field of education. In 

this regard, the piano plays of Azerbaijani composers play an important role in the education of schoolchildren. 

The piano plays of Azerbaijani composers, which are closely related to Azerbaijani folk music, are more easily 

understood by children and serve as an effective organization of school music education. 

Key Words: Azerbaijan, composer, piano, school, teaching. 

 

Giriş 

Uşaq fortepiano musiqisi estetik tərbiyənin mühüm vasitəsi rolunu oynayaraq, məktəblilərin 

yaradıcılıq potensialının aşkarlanması və inkişafında mühüm rola malikdir. 

Bu baxımdan məktəblilərin musiqi tərbiyəsində Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano 

əsərlərinə daha geniş yer verilməsi olduqca vacibdir.  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində  mühüm yer tutan fortepiano üçün əsərlərin yaranması 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 

Akademiyası) ilk təhsil almış Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallının (1909-1932) adı ilə 

bağlıdır. Bəstəkarın “Uşaq süitası”, “Çahargah”, “İki fuqa” kimi fortepiano pyesləri milliliyi 

ilə seçilir və pedaqoji repertuarda bu gün də xüsusi yer tutur. 

A.Zeynallının “Uşaq süitası” Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bədii-tərbiyəvi 

xarakterli uşaq musiqisinin ilk nümunəsidir, 1934-cü ildə nəşr olunmuşdur. Bu məcmuə 

R.Şumanın “Gənclər üçün albom”, P.İ.Çaykovskinin “Uşaq albomu” və s. fortepiano 

silsilələrinin ənənəsini davam etdirir. Fortepianonun geniş imkanlarından istifadə edən  

bəstəkar  uşaqların həyatından səhnələri təsvir edir. Silsilənin pyesləri olan “Oyun”, 

“Mübahisə” kiçik məişət lövhələrini; “Qoyunlar”, “Uşaq və buz” pyesləri Azərbaycan mahnı 

lirikasının xarakter cizgilərini ifadə edir. “Kuklaların yürüşü” pyesində Azərbaycan xalq 

mahnılarının intonasiyaları, stokkato ştrixi ilə “kuklaların” “qeyri-təbii” obrazları göstərilir. 

“Rəqsdə” şıltaq xalq musiqisinin ritmik xüsusiyyətləri təsvir olunur. 

On ildən artıq “Uşaq süitası” Azərbaycanda uşaq fortepiano musiqisinin yeganə nümunəsi 

olaraq qalmış, yalnız XX əsrin 40-cı illərindən başlayaraq uşaq fortepiano repertuarı xeyli 

dərəcədə genişlənmişdir. Həmin dövrdə K.Səfərəliyevanın “Azərbaycan muğamları əsasında 

yaradılmış pyesləri” (1945), Ə.Abbasovun “Uşaq pyesləri” (1948) və digər bəstəkarlarının 

müxtəlif məzmunlu fortepiano əsərləri yaranmışdır.  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində uşaq və gənclər üçün fortepiano pyesləri XX əsrin 50-ci 

illərindən başlayaraq bəstəkarların diqqətini daha çox cəlb edir. Məhz bu dövrdə görkəmli 

bəstəkarlarımız Fikrət Əmirov və Qara Qarayev uşaq tədris repertuarına müraciət edirlər.  

Bu dövrdə yazılan fortepiano əsərlərindən bədii və pedaqoji baxımından Q.Qarayevin 

fortepiano üçün “Altı uşaq pyesi” (1950) məcmuəsi tədris repertuarı üçün əhəmiyyətli 

tapıntıdır. Məcmuədən əvvəl  bəstəkar iki uşaq pyesini bəstələyir (“Fil və alabaş” və 

“Hekayə”) və bu əsərlər yarandığı gündən  pedaqoji repertuarında geniş yer tutur. “Altı uşaq 

pyesi” məcmuəsi bu janrda yazılmış klassik nümunələrlə eyni sırada duraraq müxtəlif illərdə 

dərc edilmiş bütün tədris proqramlarına daxil edilmişdir. “Altı uşaq pyesi” məcmuəsinə 

uşaqlara ünvanlanmış kiçik həcmli 6 pyes (1.Kiçik vals; 2.Fırfıra; 3.Fikirli; 4.Oyun; 

5.Hekayə; 6.Şən səyahət) daxildir. İntonasiya dilinin mürəkkəbliyinə baxmayaraq 
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melodiyanın parlaqlığı pyeslərin musiqisinin şagirdlər tərəfindən asanlıqla mənimsənilməsinə 

xidmət edir. 

Q.Qarayevin  “24 prelüd” fortepiano məcmuəsi çox əhəmiyyətli əsərdir. 20 il ərzində yazılmış 

məcmuə dörd dəftərdən və bunların hər biri 6 pyesdən ibarətdir. Burada bəstəkar polifonik 

yazının birinci dərəcəli ustası kimi çıxış edir. Bu fortepiano silsiləsi gənclər tərəfindən 

polifonik musiqinin mənimsənilməsində mühüm rola malikdir. 

“Qeyd etmək lazımdır ki, 1960-cı illərdə Azərbaycan musiqisində yeni üslubun yaranması 

sezilir. Bu özünü Q.Qarayevin yaradıcılığında göstərir. Belə ki, Q.Qarayevin fortepiano üçün 

“24 prelüd” silsiləsindən axırıncı dəftəri, skripka və orkestr üçün sonatası, “Don Kixot” 

simfonik qravürləri  və musiqidə yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan 3-cü simfoniyası ilə 

Azərbaycanda avanqard musiqi üslubu formalaşır”. (Rəcəbov və Məmmədova, 2009: 26) 

Tədris repertuarında möhkəm yer tutan F.Əmirovun “12 miniatür” silsiləsi 1954-cü ildə, 

“Uşaq lövhələri” silsiləsi isə 1957-ci ildə yazılmışdır. “12 miniatür” fortepiano silsiləsi 

şagirdləri klasssik janrlarla tanış edir. Pyeslərin adı da bunu sübut edir: 1.Ballada, 

2.Aşıqsayağı, 3.Noktürn, 4.Yumoreska, 5.Lirik rəqs, 6.Ovda, 7.Laylay, 8.Vals, 9.Barkarola, 

10.Tokkata, 11.Elegiya, 12.Marş. Bu məcmuədə pyeslərin ardıcıllığı temp kontrastlığı 

əsasında qurulur. Asta xarakterli pyesləri (“Ballada”, “Noktürn”, “Lirik rəqs”, “Laylay”, 

“Barkarola”) şən xarakterli pyeslər (“Aşıqsayağı”, “Yumoreska”, “Ovda”, “Vals”, “Tokkata”, 

“Marş”) əvəz edir. Bəstəkarın “Uşaq lövhələri” də on iki kiçik pyesdən ibarət, olduqca 

lakonik, yığcam silsilədir (1.Kiçik nağıl, 2.Gəzinti, 3.Mahnı, 4.Sevilin rəqsi, 5.Məzəli rəqs, 

6.Laylay, 7.Skertso, 8.Lirik rəqs, 9.Oyun, 10.Vals, 11.Ellegiya, 12.Rəqs). Hər pyesdə aydın 

şəkildə müəyyən janr ilə bağlılıq hiss olunur. Silsilədə lirik tərzdə yazılmış pyeslər üstünlük 

təşkil edir.   

Pedaqoji təcrübə göstərir ki, milli musiqi intonasiyaları ilə zəngin olan bu əsərləri məktəblilər 

böyük həvəslə ifa edir və dinləyirlər. 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Tofiq Quliyevin fortepiano əsərləri icərisində uşaqlar üçün 

nəzərdə tutulan “Cəmilənin albomu” məktəblilərin musiqi tərbiyəsinə xidmət edən 

əsərlərdəndir. Silsiləyə daxil olan 12 fortepiano miniatürü janr, obraz-emosional zənginliyi, 

milli lad sistemi ilə rəngarəng harmonik ifadələrin sintezi, formanın dəqiqliyi ilə səciyyələnir. 

T.Quliyevin daha mürəkkəb “İki prelüd”, “Variasiyalar” əsərləri ifaçıların və dinləyicilərin 

diqqətini cəlb edən nümunələrdəndir. Bəstəkarın Fortepiano və böyük simfonik orkestr üçün 

bəstələdiyi “Qaytağı” əsəri Xalq artisti, professor Fərhad  Bədəlbəyli üçün məxsusi olaraq 

bəstələnmişdir. 

T.Quliyevin fortepiano üçün yazdığı əsərlərdən başqa onun kinofilmlərə bəstələdiyi  

musiqilərin fortepiano üçün işləmələri də qeyd edilməlidir. “Göruş” kinofilmindən “Vals”, 

“Bəxtiyar” kinofilmindən  “Sevgi valsı”, mahnılardan  “Əziz surət”, “Sənə də qalmaz” 

fortepiano işləmələri,“15 Azərbaycan xalq rəqsinin işləmələri” musiqi təlimində geniş istifadə 

olunur.  

XX əsrin 60-70-ci illərində iri həcmli əsərlər yazan Azərbaycan bəstəkarları fortepiano 

musiqisinə geniş müraciət edirlər. Belə bəstəkarlardan  biri də Cövdət Hacıyev idi. Bəstəkarın 

fortepiano üçün “Uşaq lövhələri” məcmuəsi 8 pyesdən ibarətdir: “Gəzinti”, “Əfsanə”, 

“Zarafat”, “Nağıl”, “Etüd”, “Marş”, “Ağır rəqs” və “Epiloq”. Məcmuə 1976-cı ildə bəstələmiş 

və 1977-ci ildə ilk dəfə professor Zöhrab Adıgözəlzadənin ifasında C.Hacıyevin 60 illik 

yubileyinə həsr olunmuş fortepiano musiqisi  gecəsində səslənmişdir. 
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Fortepiano üçün daha bir maraqlı silsilə tanınmış bəstəkar Zakir Bağırov tərəfindən yazılmış 

“Kukla tamaşası” məcmuəsidir. Janr baxımından silsilə çox müxtəlifdir. Burada həm polka 

(“Uvertüra”), tokkata (“Cəsur atlılar”), mahnı (“Laylay”), fantastik təsvir (“Dərviş”), rəqs 

(“Balerinanın rəqsi”, “Çin rəqsi”) janrları əhatə olunmuşdur. 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Musa Mirzəyevin “Gənclik albomu” uşaqlar və gənclər üçün 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaratdıqları əsərlərin ənənələrini davam etdirərək bəstəkarın fərdi 

üslubunu əks etdirir. Bu məcmuəyə təzadlı xarakter daşıyan 12 pyes daxildir. Pyeslərin 

proqram xarakteri onların adında göstərilmişdir ki, bu cəhət gənc musiqiçilərə pyesin 

xarakterini dərk etməyə köməklik göstərir. 

“Milli özül, milli intonasiya üzərində yaranmış pyeslər şagirdlərin bədii təfəkkürünün inkişafı 

üçün böyük əhəmiyyətə malikdir: məhz onlar, proqramlı musiqinin ən sadə nümunələrini 

özlərində daha düzgün, əyani və anlaşıqlı formada birləşdirərək musiqi sənəti ilə təmasda olan 

hər bir kəs üçün vacib şərti – musiqinin həyatla sıx bağlılığını duyub dərk etməyə imkan 

yaradır”. (Əsgərova, 1989: 40) 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan fortepiano musiqisi xalq musiqisi ilə sıx 

bağlıdır. Bu musiqinin melodikası, vəzn və ritmi şifahi xalq yaradıcılığının, musiqi 

folklorunun qədim və zəngin ənənələrini özündə əks etdirir. 

Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq fortepiano miniatürlərinin bir qrupu məhz milli folklora 

əsaslanır. Folklor materialı Elmira Nəzirovanın, Süleyman Ələsgərovun, Sevda 

İbrahimovanın, Rəşid Şəfəqin, Elnarə Dadaşovanın və digər bəstəkarların uşaq fortepiano 

miniatürlərində öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan bəstəkarları milli folklorumuzun ayrı-ayrı sahələrindən bəhrələnərək rəngarəng 

əsərlər yazmışlar. Ü.Hacıbəylinin “Cəngi”, Ə.Abbasovun “Aşıqsayağı”, S.Ələsgərovun 

“Aşıqvari”, “Qarabağ şikəstəsi”, T.Quliyevin və N.Əliverdibəyovun “Qaytağı” əsərləri xalq 

adət-ənənələri ilə bağlı təsəvvürlər yaradır. A.Zeynallının “Rəqs”, O.Zülfüqarovun “Yallı”, 

O.Rəcəbovun “Kənd səhnəciyi” isə kənd bayramlarını xatırladır. (Əsgərova, 1989: 42-43) 

Uşaqlar  üçün fortepiano miniatürləri janrına müxtəlif illərdə Arif Məlikov, Xəyyam 

Mirzəzadə, Vasif Adığözəlov, Sevda İbrahimova, Azər Dadaşov və digər bəstəkarlar müraciət 

edərək, maraqlı sənət nümunələri yaratmışlar.  

Müasir dövrdə də Azərbaycan bəstəkarları fortepiano miniatürü janrına müraciət edərək 

uşaqlar üçün maraqlı sənət nümunələri yaradırlar. Bunlara misal olaraq Elnarə Dadaşovanın, 

Cəlal Abbasovun, Cavanşir Quliyevin, Arzu Məmmədovanın, Ceyhun və Vasid 

Allahverdiyevlərin, Rüfət Ramazanovun və digər Azərbaycan bəstəkarlarının uşaqlar üçün 

yazdıqları fortepiano miniatürlərini qeyd etmək olar.  

Bu əsərlər xalq musiqisinin ifadə vasitələri ilə müasir bəstəkar yazı texnikasının uğurlu sintezi 

ilə xarakterizə olunur.  

Xatırladaq ki, “Azərbaycan xalqını formalaşdıran, dünyada məşhurlaşdıran əsas amillər yalnız 

cənnət misalı torpağımız, zəngin dilimiz, humnist dinimiz, mütərəqqi adət-ənənlərimiz və s. 

deyil, həm də ürəyi yerindən oynadan, ruhu qanadlandıran, dərin məzmunlu musiqimizdir”. 

(Qurbanəliyeva, 2010: 23) 

Milli ənənələrin və janrın səciyyəvi cəhətlərinin uğurlu vəhdəti nümunəsi olaraq uşaq 

fortepiano miniatürlərinin musiqi tədrisi prosesində və konsert repertuarlarında daha geniş 

təmsil olunması müasir dövrün vacib tələblərindəndir. 
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Qeyd edək ki, Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq fortepiano pyesləri musiqi təliminin müxtəlif 

mərhələləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onların hər biri obraz-məzmun, ifadə vasitələri 

baxımından bəstəkar yaradıcılığının fərdi dəst-xətti ilə müəyyənləşir. Bununla yanaşı uşaqlara 

həsr olunmuş və uşaqların həyatından bəhs edən Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərlərini 

yüksək peşəkarlıq, musiqi dilinin milliliyi səciyyələndirir. Azərbaycan bəstəkarlarının 

fortepiano əsərlərindən hər biri məktəblilərin musiqi tərbiyəsində əvəzsiz rola malikdir. 

Sonuç 

Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano miniatürləri uşaq musiqi məktəblərinin tədris 

repertuarında geniş yer tutmaqla yanaşı ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin musiqi 

qavrama bacarığının inkişafında, bütövlükdə məktəblilərin musiqi tərbiyəsində geniş istifadə 

olunması üçün böyük imkanlara malikdir.  
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ÖZET 

Bu çalışma, kolonoskopi işlemi öncesinde müzik terapinin hastaların fiziksel ve ruhsal parametreleri üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla, ön test ve son test ölçümlerinin yapıldığı, deneysel desende dizayn edilmiş bir 

çalışmadır. Çalışma; özel bir üniversite hastanesinin gastroenteroloji ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

kapsamına müzik terapi grubuna (n=30) ve kontrol grubuna (n=30) olmak üzere toplam 60 hasta alınmıştır. 

Çalışmada veriler, anket formu ve durumluluk kaygı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma hastaların 

onamları alındıktan sonra, kolonoskopi işlemi öncesinde veri toplama araçlarının uygulanması, deney grubuna 

kolonoskopi öncesinde müzik terapi içeriğinin dinletilmesi ve müzik terapi sonrasında ölçüm araçlarının tekrar 

uygulanması şeklinde yürütülmüştür. Araştırmada deney grubundaki hastalara, müzik terapi içeriği olarak 20 

dakika boyunca, mp3 player ile kulaklık aracılığıyla, müzik terapi uzmanından görüş alınarak belirlenmiş olan 

mâhûr makamında bestelenmiş sözsüz entrümantal eserler dinletilmiştir. Müzik terapi grubundaki hastaların 

nabızlarının, diyastolik ve sistolik kan basıncı değerlerinin uygulama öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir şekilde düştüğü saptanmıştır. Çalışmamızda müzikterapi grubundaki hastaların kaygı puan ortalamalarının 

uygulama sonrasında, uygulama öncesine göre azaldığı, kontrol grubunda ise arttığı görülmüştür. Kolonoskopi 

uygulanacak hastalarda müzik terapi uygulamasının yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Kolonoskopi, Kaygı, Mâhûr makamı, 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MUSIC THERAPY ON THE PHYSICAL 

AND MENTAL PARAMETERS OF THE PATIENTS BEFORE COLONOSCOPY 

ABSTRACT 

This study was designed in an experimental design in which pre-test and post-test measurements were made in 

order to determine the effect of music therapy on the physical and mental parameters of the patients before the 

colonoscopy procedure. Work; It was carried out in the gastroenterology unit of a private university hospital. A 

total of 60 patients were included in the study, including the music therapy group (n = 30) and the control group 

(n = 30). In the study, data were collected using a questionnaire form and the state anxiety scale. The study was 

carried out by applying data collection tools before the colonoscopy procedure after obtaining the consent of the 

patients, listening to the music therapy content before the colonoscopy to the experimental group, and applying 

the measurement tools after music therapy. In the study, the patients in the experimental group were played non-

verbal pieces composed in the mâhûr makam, which was determined in consultation with the music therapist, 

through mp3 player and headphones for 20 minutes as a music therapy content. It was determined that the 

pulses, diastolic and systolic blood pressure values of the patients in the music therapy group decreased in a 

statistically significant way compared to the pre-application. In our study, it was observed that the anxiety score 

averages of the patients in the music therapy group decreased after the application compared to before the 

application, and increased in the control group. It was concluded that music therapy application is beneficial in 

patients who will undergo colonoscopy. 

Keywords: Music Therapy, Colonoscopy, Anxiety, Mâhûr maqam. 
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GİRİŞ 

Kolonoskopi, kalın barsağın tanı ve tedavi işlemleri için yapılan, hastalarda ciddi düzeyde 

ağrı ve huzursuzluğa neden olabilen endoskopik müdahalelerdendir (1). Kolonoskopi invaziv 

bir girişimdir ve tüm basit ya da ciddi cerrahi girişimler gibi hastada anksiyeteye neden olur. 

Sedasyon uygulamadan yapılan kolonoskopi, hastada konfor kaybına sebebiyet verebilir (2). 

Anksiyetenin yükselmesinin sebeplerinden bazıları hastaneye yatmak ve yapılacak bir işlem 

için beklemektir. Bunun yanı sıra işlemin hasta için anlamı, işlem öncesi, sırası ve sonrası ile 

ilgili hastanın cevaplayamadığı sorular anksiyetenin yükselmesi ile ilgili diğer nedenler 

arasında sayılabilir. Hastanın yaşadığı bu duygular, pek çok fiziksel parametreyi olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir (3). Kolonoskopi işleminin invaziv bir girişim olması, işlem 

bölgesinin anal bölgede yer almasından dolayı mahremiyetlerine özen gösterilmeyeceği 

kuşkusundan dolayı hastalar kolonoskopi yaptırmaktan utanmaktadırlar (4). Günümüzde 

kolonoskopi yapılacak hastaların rahatlamasında farmakolojik tedavilerin yanında 

tamamlayıcı yöntemlere yer verilmesi konusu da giderek önem kazanmaktadır (5). 

Tamamlayıcı tedaviler, hastanın bakımını desteklemeyi ve yükseltmeyi hedeflemektedir. 

Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olan müzik terapi; kapsamlı tedavi yaklaşımının bir parçası 

olarak farmakolojik tedaviyle birlikte hastalarda olumlu etkilere yol açabilmektedir (6,7). 

Müzik terapi, bireyde fiziksel ve ruhsal açıdan pek çok olumlu etkiler oluşturmaktadır. Müzik 

terapinin psikolojik etkileri; hastaların duygu durumlarını yükseltip endişelerini azaltmasıdır 

(8). Müzik terapi, hastaların kendilerini anlatabilme yeteneğini arttırarak hastalık 

düşüncesinden uzaklaşmalarını sağlar, hastaların olumsuz duygularını azaltır (9). Müzik: 

sistemik tansiyon, nabız, ateş ve soluk alıp verme hızını düşürüp ağrı hissini azaltan, 

hastaların yaşam kalitesini arttıran bir araç olarak giderek önem kazanmaktadır (3,10). Müzik 

terapi, bazı hastalıklardan dolayı gelişen ağrı, heyecan, depresyon, anksiyete gibi sorunlarda 

destekleyici bir tedavidir (11). Zihinsel ve bedensel sağlığı düzenlemek ve devam ettirmek 

için başvurulan müzik terapisi, kolay ulaşılabilirliği nedeniyle ağrı ve anksiyeteyi kontrol 

etmede önemli bir araçtır (12). Müzik terapi endorfin salgılanmasını artırır ve rahatlamayı 

sağlar, dikkati başka yöne çekerek ağrı dışında başka yöne odaklar ve dayanma gücünü artırır 

(13-15). Kolonoskopi, hastalar için oldukça stresli bir işlem olduğundan stresi azaltmak 

amacıyla yapılacak olan her türlü rahatlatıcı uygulama, kolonoskopi esnasında hastaya verilen 

sedatif ilaç dozunu azaltma ve hastanın işlemden daha mutlu bir şekilde ayrılması bakımından 

faydalıdır. Günümüzde müzik terapi, endoskopi işlemleri öncesinde ve kardiyak yoğun bakım 

ünitelerinde hastaların stresini azaltma amacıyla uygulanmaktadır (16,17). Bu çalışma müzik 

terapinin kolonoskopi öncesinde, hastaların fiziksel ve ruhsal parametreleri üzerine etkisinin 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma; 3 Temmuz 2017 - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında, bir özel üniversite hastanesinin 

gastroenteroloji ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini hastanenin 

gastroenteroloji ünitesinde, kolonoskopi işlemi yapılmasına karar verilmiş hastalar; 

çalışmanın örneklemini ise bu hastalardan iletişim problemi, mental sorunu olmayan ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden 30 deney, 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 hasta 

oluşturmuştur. 

Çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurulu onayı ile çalışmanın yapılacağı kurumdan 

yazılı izin (idârî izin) alınmıştır. Çalışma kolonoskopi yapılmasına karar verilen, çalışmaya 

alınma koşullarını taşıyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar ile yüz yüze 
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görüşülerek, yapılan çalışma ile ilgili bilgi verilip, hastaların onamları alındıktan sonra  

başlatılmıştır. Kolonoskopi işleminden önce veri toplama araçları uygulanmış, deney grubuna 

kolonoskopi öncesinde müzik terapi içeriği dinletilmiş ve müzik terapi sonrasında ölçüm 

araçları tekrar uygulanmıştır. 

Çalışmada deney grubundaki hastalara, kolonoskopi işlemi öncesinde dinletilecek müzik 

içeriği, alanında yetkin müzik terapi uzmanı öğretim üyelerinden görüş alınarak belirlenmiştir 

Buna göre mâhûr makamından eserler kolonoskopi öncesi 20 dakika boyunca mp3 player ile 

kulaklık aracılığıyla hastalara dinletilmiştir. Çalışmada Mâhûr makamının tercih edilme 

nedeni şu şekilde özetlenebilir: Mâhûr makamı inici seyirli bir makamdır. İnici seyir; 

genellikle geniş bir ses alanında (1-2 oktav) seyrettiğinden rahatlatıcıdır. Coşkulu ve güzel bir 

hava yaratır. Dinleyicinin hemen dikkatini çeker, zihni açık tutar. Mâhûr makamı aynı 

zamanda kişide mistik duygular, barış, teslimiyet, huzur ve güven hissi uyandırmaktadır (18). 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada hastaların sosyo-demografik verileri ve diğer özelliklerine ilişkin sorular içeren 

bir anket formu ve durumluluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. 

Anket Formu; Bu form hastaların tanıtıcı (sosyo-demografik) bazı özelliklerini (cinsiyet, yaş, 

medeni durum, eğitim durumu, mesleki durum, ekonomik durum) ve fizyolojik değişkenlerini 

(nabız, diastolik tansiyon, sistolik tansiyon, O2 saturasyonu) içeren bir formdur. 

Durumluluk Kaygı Ölçeği; Spielberger ve arkadaşları (19) tarafından 1970 yılında 

geliştirilmiş olup 14 yaş üzerindekilere uygulanan bir testtir. Ölçeğin Türkiye'ye adaptasyonu, 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Öner N, Le Compte A (1983) tarafından yapılmıştır. 

Durumluluk Kaygı Ölçeği kaygı ve korku düzeyindeki değişimleri saptamak için aynı 

bireylere farklı zamanlarda uygulanabilir. Ölçekte, doğrudan ya da düz (direct) ve tersine 

dönmüş (reverse) iki tür ifade bulunur. Doğrudan ifadeler olumsuz duyguları, tersine dönmüş 

ifadeler ise olumlu duyguları belirtir. Durumluluk Kaygı Ölçeğinde on adet tersine dönmüş 

ifade vardır (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 20. maddeler). Puanlama için doğrudan ve tersine 

dönmüş ifadelerin ayrı ayrı toplam puanı hesaplanır; doğrudan ifadeler için toplam puandan 

ters ifadelerin toplam puanı çıkartılır. Bu sayıya önceden saptanmış ve değişmeyen bir değer 

eklenir; Durumluluk Kaygı Ölçeği için bu değer 50’dir. En son elde edilen değer, bireyin 

kaygı puanıdır (20). 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 22 istatistik paket 

programından yararlanılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri olarak yüzde (%), aritmetik 

ortalama, standart sapma, ortanca (medyan), minimum ve maksimum değerleri verilmiştir. 

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Shapiro-Wilk normallik testi ile bakılmıştır. 

Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeni ile ikili bağımsız grup karşılaştırmalarında 

Mann-Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis testi, 

bağımlı iki grup karşılaştırmalarında Wilcoxon Signed Rank testi, nominal ölçülen 

değişkenlerin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 

p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmada hastaların tanıtıcı (sosyo-demografik) özellikleri açısından, %35.0’inin 30-39 yaş 

arasında, %56.7’sinin erkek, %78.3’ünün evli, %41.7’sinin eğitim durumunun lisans ve üstü, 

%70.0’inin ekonomik durumunun orta düzeyde olduğu ve % 65.0’inin bir işte çalıştığı 

belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Hastaların Tıbbi Parametreleri. 

Tıbbi 

Parametreler 
Ölçüm 

Müzikterapi Grubu (nm=30) Kontrol Grubu (nk=30) 

Test* 
Mean±SD 

Median (Min-

Max) 
Mean±SD 

Median (Min-

Max) 

Nabız atım/dk 

İlk 81.86±9.47 
78.00 

 (68.00-100.00) 
78.76±9.39 

78.00  

(62.00-109.00) 

U=378.000 

p=0.285 

Son 78.93±9.33 
79.00  

(62.00-100.00) 
75.96±12.18 

77.00 

 (56.00-108.00) 

U=380.500 

p=0.302 

Test**  Z=-2.628      p=0.009 Z=-1.226      p=0.220  

Diyastolik kan 

basıncı /mmHg 

İlk 81.43±11.72 
80.50  

(58.00-106.00) 
76.23±11.66 

77.00 

 (43.00-99.00) 

U=355.500 

p=0.162 

Son 76.26±6.27 
76.00  

(64.00-104.00) 
71.33±9.19 

72.00 

 (52.00-89.00) 
U=257.500 

p=0.004 

Test**  Z=-2.542      p=0.011 Z=-2.283     p=0.022  

Sistolik kan 

basıncı/mmHg 

İlk 129.10±13.88 
128.00 

 (98.00-162.00) 

123.86±15.6

9 

119.50 

 (98.00-156.00) 

U=364.500 

p=0.206 

Son 124.33±11.80 
120.00  

(100.00-164.00) 

120.70±14.3

0 

120.00 

 (98.00-163.00) 

U=365.500 

p=0.209 

Test**  Z=-2.824     p=0.005 Z=-2.183    p=0.029  

Solunum  /dk 

İlk 18.06±0.25 
18.00  

(18.00-19.00) 
18.26±0.63 

18.00 

 (18.00-21.00) 

U=389.000 

p=0.126 

Son 18.00±0.26 
18.00  

(17.00-19.00) 
18.06±0.36 

18.00  

(17.00-19.00) 

U=421.000 

p=0.410 

Test**  Z=-1.414      p=0.157 Z=-1.730    p=0.084  

O2 Saturasyon 

düzeyi 

İlk 98.83±0.98 
99.00 

 (95.00-100.00) 
98.83±0.79 

99.00  

(96.00-100.00) 

U=419.000 

p=0.578 

Son 99.03±0.49 
99.00  

(98.00-100.00) 
99.00±1.11 

99.00  

(96.00-100.00) 

U=399.000 

p=0.389 

Test**  Z=-0.914     p=0.361 Z=-0.969       p=0.333  

* Mann-Whitney U test     ** Wilcoxon Signed Rank test 

Hastaların tıbbi parametrelerinin verildiği Tablo 1 incelendiğinde: Müzikterapi grubundaki 

hastaların nabızlarının 81.86±9.47’den 78.93±9.33’e, diyastolik kan basıncının 

81.43±11.72’den 76.26±6.27’ye, sistolik kan basıncının 129.10±13.88’den 124.33±11.80’e 

değiştiği görülmektedir (sırasıyla; p=0.009, p=0.011, p=0.005). Kontrol grubundaki hastaların 

diyastolik kan basıncının 76.23±11.66’dan 71.33±9.19’a, sistolik kan basıncının 

71.33±9.19’dan 120.70±14.30’a değiştiği bulunmuştur (sırasıyla; p=0.022, p=0.029). 

Müzikterapi ve kontrol gruplarındaki hastalar tıbbi parametreler açısından karşılaştırıldığında 

son değerlendirmede diyastolik kan basıncının müzikterapi grubunda 76.26±6.27, kontrol 

grubunda 71.33±9.19 olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 2. Hastaların kaygı ölçeği puanları. 

DeğerIendirme  

Hastaların Kaygı Ölçeği Puanları 

Test** Müzikterapi Grubu (nm=30) Kontrol Grubu (nk=30) 

Mean±SD Median (Min- Max) Mean±SD Median (Min- Max) 

İlk değerlendirme 45.40±10.24 44.00 (29.00-74.00) 46.70±13.53 42.00 (26.00-74.00) 
U=445.000 

p=0.941 

Son değerlendirme 38.43±10.20 36.50 (20.00-68.00) 49.80±14.94 48.50 (26.00-78.00) 
U=239.000 

p=0.002 

Test* Z=-4.439      p=0.000 Z=-2.303      p=0.021  

* Mann-Whitney U test 

 ** Wilcoxon Signed Rank test 
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Hastaların kaygı ölçeği puanları Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo incelendiğinde: müzik 

terapi grubundaki hastaların kaygı ölçeği puan ortalamalarının uygulama öncesinde 

45.40±10.24 iken uygulama sonrasında 38.43±10.20’ye düştüğü ve aradaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p=0.000). Kontrol grubundaki hastaların kaygı ölçeği 

puan ortalamalarının ilk değerlendirmede 46.70±13.53 iken son değerlendirmede 

49.80±14.94’e yükseldiği ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamı olduğu saptanmıştır 

(p=0.021). Müzik terapi ve kontrol gruplarındaki hastaların kaygı ölçeği puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında ise ilk değerlendirmede gruplar arası fark bulunmazken son 

değerlendirmede müzik terapi grubundaki hastaların kaygı ölçeği puan ortalamalarının daha 

düşük ve gruplar arası farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (sırasıyla; 

p=0.941, p=0.002). 

Tablo 3. Hastaların tanıtıcı özelliklerine göre kaygı ölçeği puanlarının karşılaştırılması. 

Tanıtıcı özellikler  

Müzikterapi Grubu (nm=30) 

Test** n 

Kontrol Grubu (nk=30) 

Test** 
İlk 

değerlendirme 

(Mean±SD) 

Median (Min-

Max) 

Son 

değerlendirme 

(Mean±SD) 

Median (Min-

Max) 

İlk 

değerlendirme 

(Mean±SD) 

Median (Min-

Max) 

Son 

değerlendirme 

(Mean±SD) 

Median (Min-

Max) 

Yaş 

20-29 yaş 6 

47.83±9.60 

45.00 (37.00-

60.00) 

40.16±9.45 

37.00 (33.00-

59.00) 

Z=-2.207 

p=0.027 
6 

52.50±12.75 

53.00 (32.00-

71.00) 

55.83±18.11 

57.00 (32.00-

78.00) 

Z=-0.730 

p=0.465 

30-39 yaş 13 

50.07±9.23 

50.00 (37.00-

74.00) 

43.23±10.14 

43.00 (29.00-

68.00) 

Z=-2.555 

p=0.011 
8 

47.12±16.08 

40.00 (33.00-

73.00) 

50.50±16.85 

47.50 (34.00-

78.00) 

Z=-1.527 

p=0.127 

40-49 

yaş 
8 

39.75±9.42 

39.00 (29.00-

53.00) 

32.12±8.70 

31.50 (20.00-

45.00) 

Z=-2.552 

p=0.011 
7 

40.85±12.68 

38.00 (26.00-

66.00) 

43.42±12.75 

41.00 (26.00-

66.00) 

Z=-1.841 

p=0.066 

50 yaş ve 

üzeri 
3 

35.33±5.50 

35.00 (30.00-

41.00) 

31.00±2.00 

31.00 (29.00-

33.00) 

Z=-1.604 

p=0.039 
9 

47.00±12.64 

42.00 (33.00-

74.00) 

50.11±13.06 

51.00 (32.00-

75.00) 

Z=-1.245 

p=0.213 

 Test*  
KW=8.909   

p=0.031 

KW=9.262 

p=0.026 
  

KW=2.696  

p=0.441 

KW=1.691 

p=0.639 
 

Cinsiyet 

Kadın 12 

50.00±11.22 

48.50 (30.00-

74.00) 

42.41±12.47 

38.50 (29.00-

68.00) 

Z=-3.062 

p=0.002 
14 

50.50±15.95 

48.50 (26.00-

74.00) 

52.00±15.96 

50.50 (26.00-

78.00) 

Z=-1.009 

p=0.313 

Erkek 18 

42.33±8.52 

41.00 (29.00-

59.00) 

35.77±7.63 

36.00 (20.00-

46.00) 

Z=-3.300 

p=0.001 
16 

43.37±10.40 

40.00 (32.00-

65.00) 

47.87±14.22 

46.00 (32.00-

78.00) 

Z=-2.133 

p=0.033 

 Test*  
U=62.500 

p=0.053 

U=80.000 

p=0.235 
  

U=84.500 

p=0.252 

U=92.000 

p=0.405 
 

Medeni 

durum 

Evli  25 

44.88±10.48 

44.00 (29.00-

74.00) 

38.84±10.89 

37.00 (20.00-

68.00) 

Z=-3.965 

p=0.000 
22 

43.40±11.91 

41.00 (26.00-

74.00) 

48.00±14.00 

47.00 (26.00-

78.00) 

Z=-2.659 

p=0.008 

Bekar  5 

48.00±9.53 

44.00 (37.00-

59.00) 

36.40±6.06 

36.00 (29.00-

45.00) 

Z=-2.023 

p=0.043 
8 

55.75±14.32 

56.50 (32.00-

73.00) 

54.75±17.27 

57.00 (32.00-

78.00) 

Z=0.000 

p=1.000 

 Test*  
U=50.000 

p=0.486 

U=55.500 

p=0.696 
  

U=44.000 

p=0.039 

U=70.500 

p=0.411 
 

* Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis test       

** Wilcoxon Signed Rank test 
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Hastaların tanıtıcı özelliklerine göre kaygı ölçeği puanlarının karşılaştırılması Tablo 3’te 

verilmiştir. Yaş grubuna göre, müzik terapi grubundaki hastaların ilk ve son 

değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının 20-29 ve 30-39 yaş grubu hastalarda 

daha yüksek olduğu bulunmuştur (sırasıyla; p=0.031, p=0.026). Müzik terapi grubundaki 

hastaların son değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının 

azaldığı belirlenmiştir (sırasıyla; p=0.027, p=0.011, p=0.011, p=0.039). Kontrol grubundaki 

hastaların ilk ve son değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının yaş gruplarına 

göre değişmediği saptanmıştır (p>0.05). Kontrol grubundaki hastaların son 

değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının arttığı ancak 

farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (p>0.05).  

Cinsiyete göre müzik terapi ve kontrol grubundaki hastaların ilk ve son değerlendirmesinde 

kaygı ölçeği puan ortalamalarının kadın hastalarda daha yüksek olduğu ancak aradaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Müzik terapi grubundaki kadın ve 

erkek hastaların son değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan 

ortalamalarının azaldığı belirlenmiştir (sırasıyla; p=0.002, p=0.001). Kontrol grubundaki 

erkek hastaların son değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan 

ortalamalarının arttığı bulunmuştur (p=0.033). 

Medeni duruma göre müzik terapi grubundaki hastaların ilk ve son değerlendirmesinde kaygı 

ölçeği puan ortalamalarının ilk değerlendirmede medeni durumu bekâr olan hastalarda, son 

değerlendirmede ise evli hastalarda daha yüksek olduğu bulunmuştur (p>0.05). Müzikterapi 

grubundaki evli ve bekâr hastaların son değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı 

ölçeği puan ortalamalarının azaldığı ve aradaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir (sırasıyla; p=0.000, p=0.043). Kontrol grubundaki hastaların ilk 

değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının bekâr olanlarda evli olanlara göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.039). Kontrol grubundaki evli olan hastaların son 

değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının arttığı ve 

farkın istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p=0.008). 

Tablo 4. Hastaların tanıtıcı özelliklerine göre kaygı ölçeği puanlarının karşılaştırılması. 

Tanıtıcı özellikler  

Müzikterapi Grubu (nm=30) 

Test** n 

Kontrol Grubu (nk=30) 

Test** 

İlk 

değerlendirme 

Mean±SD 

Median (Min-

Max) 

Son 

değerlendirme  

Mean±SD 

Median (Min-

Max) 

İlk 

değerlendirme 

Mean±SD 

Median (Min-

Max) 

Son 

değerlendirme  

Mean±SD 

Median (Min-

Max) 

Eğitim 

durumu 

İlköğretim  10 

42.70±10.76 

42.50 (30.00-

59.00) 

35.10±10.37 

34.50 (20.00-

53.00) 

Z=-2.812 

p=0.005 
12 

42.50±10.81 

41.50 (26.00-

59.00) 

45.83±10.84 

47.50 (26.00-

64.00) 

Z=-1.532 

p=0.126 

Lise  6 

46.33±4.80 

46.50 (41.00-

53.00) 

39.16±6.04 

39.50 (32.00-

46.00) 

Z=-2.032 

p=0.042 
7 

44.85±11.24 

41.00 (32.00-

65.00) 

47.28±12.68 

47.00 (34.00-

72.00) 

Z=-0.943 

p=0.345 

Lisans ve 

üstü 
14 

46.92±11.69 

45.50 (29.00-

74.00) 

40.50±11.42 

37.00 (28.00-

68.00) 

Z=-2.830 

p=0.005 
11 

52.45±16.33 

50.00 (33.00-

74.00) 

55.72±18.96 

58.00 (32.00-

78.00) 

Z=-1.489 

p=0.137 

 Test*  
KW=0.754 

p=0.686 

KW=1.252 

p=0.535 
  

KW=2.185 

p=0.335 

KW=1.366 

p=0.505 
 

Çalışma 

durumu 

Çalışıyor  22 

46.40±11.03 

46.50 (29.00-

74.00) 

39.31±11.36 

38.50 (20.00-

68.00) 

Z=-3.723 

p=0.000 
17 

48.47±15.04 

42.00 (32.00-

74.00) 

52.58±16.25 

50.00 (34.00-

78.00) 

Z=-2.237 

p=0.025 

Çalışmıyor  8 42.62±7.61 36.00±5.90 Z=-2.527 13 44.38±11.42 46.15±12.72 Z=-0.970 
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42.00 (30.00-

55.00) 

34.50 (29.00-

48.00) 
p=0.012 41.00 (26.00-

65.00) 

47.00 (26.00-

72.00) 

p=0.332 

 Test*  
U=68.000 

p=0.347 

U=73.500 

p=0.496 
  

U=94.500 

p=0.502 

U=89.500 

p=0.379 
 

Ekonomik 

durum*** 

Kötü  1 46.00±0.00 46.00±0.00 - 1 38.00±0.00 40.00±0.00 - 

Orta  20 

44.25±8.97 

43.50 (30.00-

60.00) 

36.80±9.43 

36.00 (20.00-

59.00) 

Z=-3.929 

p=0.000 
22 

48.40±14.30 

43.50 (32.00-

74.00) 

52.90±15.10 

50.00 (32.00-

78.00) 

Z=-2.631 

p=0.009 

İyi  9 

47.88±13.38 

50.00 (29.00-

74.00) 

41.22±11.98 

42.00 (28.00-

68.00) 

Z=-2.136 

p=0.033 
7 

42.57±11.22 

42.00 (26.00-

57.00) 

41.42±12.13 

37.00 (26.00-

58.00) 

Z=-0.210 

p=0.833 

 Test*  
U=78.500 

p=0.587 

U=73.000 

p=0.422 
  

U=62.000 

p=0.444 

U=45.500 

p=0.108 
 

* Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis test      

** Wilcoxon Signed Rank test 

***Ekonomik durumu orta ve iyi olan grupların karşılaştırılması yapılmıştır 

Tablo 4. incelendiğinde, eğitim durumuna göre müzik terapi ve kontrol grubundaki hastaların 

ilk ve son değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının farklılık göstermediği 

bulunmuştur (p>0.05). Müzik terapi grubundaki hastaların son değerlendirmesinde ilk 

değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının azaldığı belirlenmiştir (sırasıyla; 

p=0.005, p=0.042, p=0.005). Kontrol grubundaki hastaların ise son değerlendirmesinde ilk 

değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının arttığı ancak farkın istatistiksel 

olarak önemli olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

Çalışma durumuna göre, müzik terapi ve kontrol grubundaki hastaların ilk ve son 

değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının farklılık göstermediği bulunmuştur 

(p>0.05). Müzik terapi grubundaki çalışan ve çalışmayan hastaların son değerlendirmesinde 

ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının azaldığı belirlenmiştir (sırasıyla; 

p=0.000, p=0.012). Kontrol grubundaki bir işte çalışan hastaların son değerlendirmesinde ilk 

değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının arttığı bulunmuştur (p=0.025). 

Ekonomik duruma göre müzik terapi ve kontrol grubundaki hastaların ilk ve son 

değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının değişmediği saptanmıştır (p>0.05). 

Müzik terapi grubundaki ekonomik durumu orta ve iyi düzeyde olan hastaların son 

değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamalarının azaldığı 

belirlenmiştir (sırasıyla; p=0.000, p=0.033). Kontrol grubundaki ekonomik durumu orta düzey 

olan hastaların son değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan 

ortalamalarının arttığı bulunmuştur (p=0.009). 

 

TARTIŞMA 

Çalışmada hastaların tıbbi parametreleri açısından, müzik terapi grubundaki hastaların 

nabızlarının, diyastolik ve sistolik kan basıncı değerlerinin uygulama öncesine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde azaldığı saptanmıştır. Kontrol grubunda ise diyastolik 

ve sistolik kan basıncı değerlerinin azaldığı, her iki grup karşılaştırıldığında, sadece diyastolik 

tansiyonun son ölçümleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Demir ve Arslantaş 

(2016) çalışmasında müzik eşliğinde progresif gevşeme egzersizi yaptırdıkları hasta grubunda 

sistolik kan basıncı, nabız sayısı ve solunum sayısı açısından istatistiksel anlamlılık olduğunu 

saptamışlardır (21). Lee ve ark. (2004) müziğin endoskopik girişim öncesi dönemdeki 
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anksiyeteye etkisini inceleyen çalışmalarında, müzik dinletilen grubun fizyolojik değerlerinde 

önemli bir düşme olduğunu, ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığını saptamışlardır (22). Elde ettiğimiz sonuç literatürle benzerlik göstermektedir. 

Anksiyete ve belirsizliğin çoğu zaman nörovejetatif belirtilere (taşikardi, hipertansiyon, 

taşipne vs) yol açtığı bilinmektedir (23). Müziğin stresle ortaya çıkan hormonsal etkileri 

zayıflattığı aynı zamanda otonom sinir sistemini etkileyerek; tansiyon, kalp atım hızı ve soluk 

alıp verme hızını azalttığı literatürde vurgulanmaktadır (10). 

Çalışmamızda müzik terapi grubunda yer alan hastalar gibi kontrol grubunda bulunan 

hastaların da kan basıncı değerlerindeki düşüş, şaşırtıcı gibi görünse de bu durum kolonoskopi 

işlemi öncesi gerçekleştirilen tıbbi prosedürlerin bir yansımasıdır. Bu prosedür gereği 

kolonoskopi yapılacak hastalar hem 12 saat öncesinden besin ve sıvı alımı kısıtlanıp, hem de 

bu süreçte en az bir kere bağırsak temizliği (lavman) işlemine maruz bırakıldığı bilinmektedir. 

12 saat veya daha uzun süreli aç kalmak ve sıvı alamamak homeostatik açıdan kan basıncında 

düşmelere neden olabilmektedir. 

Çalışmamızda müzik terapi grubundaki hastaların kaygı puan ortalamalarının uygulama 

sonrasında, uygulama öncesine göre azaldığı, kontrol grubunda ise son ölçümde arttığı 

görülmüştür. Müzik terapi ve kontrol gruplarındaki hastaların kaygı puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında ise ilk değerlendirmede gruplar arası fark bulunmazken, son 

değerlendirmede müzik terapi grubundaki hastaların kaygı puan ortalamalarının daha düşük 

ve gruplar arası farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Palakanis ve ark. 

(1994) sigmoidoskopi yapılan hastalarda müziğin anksiyeteyi azalttığını (24), benzer şekilde 

bir diğer çalışmada kolonoskopi yapılan hastalarda, müzik grubundaki hastalarda anksiyete 

düzeyinin daha düşük olduğu (25), yapılan başka bir çalışmada ise, müzik dinletilen grubun 

ağrı ve anksiyete düzeyi, müzik dinletilmeyen gruba göre anlamlı biçimde düşük bulunmuştur 

(26). Çalışmamız literatürle uyumludur. Literatürde kolonoskopi gibi invaziv girişimlerin 

utanma, kaygı ve korkuya yol açtığı sıklıkla belirtilmektedir (21, 26, 27,28). Kolonoskopi 

işlem prosedürleri nedeniyle en yoğun yaşanan duygunun kaygı (anksiyete) olduğu ve 

müziğin kaygıyı azaltmakta kullanılan etkili yöntemlerden biri olduğu vurgulanmaktadır 

(23,28). Çalışmamızda müzik terapi uygulanan hastaların kaygısının azalması, müziğin insan 

vücudunda olumlu hormonal ve nörokimyasal etkilerinin de bir sonucudur.  

Çalışmamızda hastaların tanıtıcı (sosyo-demografik) özelliklerine göre kaygı ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, yaş grubuna göre müzik terapi grubundaki hastaların ilk ve 

son değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan ortalamalarının, 20-29 ve 30-39 yaş grubu 

hastalarda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Müzik terapi grubundaki hastaların son 

değerlendirmesinde ilk değerlendirmeye göre kaygı ölçeği puan ortalamaları azalırken, 

kontrol grubundaki hastaların ilk ve son değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan 

ortalamalarının yaş gruplarına göre değişmediği saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda Hassan ve 

ark. (2009) ve Martindale ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada müziğin anksiyete düzeyi 

üzerine etkisini yaştan bağımsız olduğunu saptamışlardır (29, 30). Bu çalışmanın sonuçlarıyla 

bizim çalışmamızın sonuçları kısmen benzerlik göstermektedir. Yaş grupları bakımından 

çalışmamızda özellikle genç hasta grubunun kaygı düzeyinin yüksek olması baş etme 

mekanizmalarının yaşam deneyimleriyle de ilişkili olarak daha zayıf olmasıyla açıklanabilir. 

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkabilen çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla sağlık kuruluşuna 

başvurma, çeşitli tetkik ya da tedavilere maruz kalma gibi deneyimler, kişinin yeni karşılaştığı 

sağlık sorunlarına yönelik algısını, duygularını, baş etmelerini etkileyebilir. 
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Çalışmada hastaların diğer tanıtıcı özelliklerine göre kaygı puan ortalamaları incelendiğinde, 

cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik durumu gibi değişkenlerin hem müzik 

terapi hem de kontrol grubunda ilk ve son değerlendirme puanlarına bakıldığında kaygı ölçeği 

puan ortalamalarını etkilemediği görülmüştür. Çalışmamızda eğitim durumu açısından müzik 

terapi ve kontrol grubundaki hastaların ilk ve son değerlendirmesinde kaygı ölçeği puan 

ortalamalarının istatistiksel olarak farklılık bulunmamasına rağmen, müzik terapi uygulanan 

gruptaki farklı eğitim düzeyine sahip bütün hastaların kaygı puanlarında azalma, kontrol 

grubundaki farklı eğitim düzeyindeki hastaların tamamında ise kaygı düzeyinde artma olduğu 

belirlenmiştir. Demir’in (2013) yaptığı çalışmada koroner anjiografi işlemi yapılan hastalara 

uygulanan müzik terapinin deney ve kontrol grupları arasında eğitim durumu açısından 

anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmiştir (31). Benzer şekilde İşkey’in (2008) 

çalışmasında anjiografi öncesi ve işlem sırasında müzik dinlemenin deney ve kontrol grupları 

arasında eğitim durumu açısından bireylerin anksiyete düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye yol 

açmadığı tespit edilmiştir (32). Yapılan diğer çalışmalarda müziğin hastaların cinsiyet (28, 31, 

32, 33, 34), eğitim durumunu (28, 33, 31), medeni durum (28, 32, 33), çalışma durumu (28, 

33). Ekonomik durum (28, 33), gibi değişkenler açısından kaygı ölçeği puan ortalamalarını 

etkilemediği belirlenmiştir. Çalışmamız bu bulgular açısından literatürle uyumlu bulunmuştur. 

Kolonoskopi işleminin invaziv bir girişim olması ve işlem bölgesinin mahrem kabul edilen 

anal bölgede yer almasından dolayı bireyler utanma, heyecan, kaygı, korku gibi duyguları 

sıklıkla yaşamaktadırlar (4). Evrensel bir duygu olan kaygı duygusuna, evrensel bir sanat ve 

değer olan müziğin olumlu etkileri bilinmektedir. Müzik kaygı duygusunu azalttığı gibi bu 

duygunun yarattığı rahatsız edici bedensel duyumları azaltıcı etkide göstermektedir (35, 36). 

Evrensel bir rahatlama aracı olan müziğin insan sağlığı üzerinde kişilerin cinsiyet, eğitim 

düzeyi, medeni durum, çalışma ve ekonomik durum gibi tanıtıcı özelliklerinden bağımsız 

olarak olumlu etkilere yol açtığı söylenebilir. 

Sonuç olarak; Müzik terapi grubundaki hastaların nabızlarının, diyastolik ve sistolik kan 

basıncı değerlerinin uygulama öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde azaldığı 

saptanmıştır. Çalışmamızda müzik terapi grubundaki hastaların kaygı puan ortalamalarının 

uygulama sonrasında, uygulama öncesine göre azaldığı, kontrol grubunda ise son ölçümde 

arttığı görülmüştür. Kolonoskopi uygulanacak hastalarda müzik terapi uygulamasının yararlı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

Müzik terapinin, gastroenteroloji kliniklerinde kolonoskopi başta olmak üzere, girişimsel 

uygulamaların öncesinde, hastaların kaygı düzeyini azaltmada tercih edilmesi ve rutin olarak 

işlem öncesi hazırlık süreci içerisine dahil edilmesi, hastanelerde kolonoskopi gibi girişimsel 

uygulamaların öncesinde, müzik terapi uygulamaları yapılabilmesi için alanında uzman ve 

yetkin multidisipliner bir ekibin oluşturulması, hastanelerde müzik terapi uygulamalarının 

yaygınlaştırılması için sağlık profesyonelinin müzik terapi sertifika eğitimlerine 

yönlendirilmesi, hastanelerde pek çok klinik ve alanda hastanın kaygı düzeyini azaltmak 

amacıyla kolay ulaşılabilecek, ucuz ve etkili bir yöntem olan müzik terapi konusunda sağlık 

profesyonellerinin farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir. 
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VASİF ALLAHVERDİYEV YARATICILIĞINDA VATANSEVERLİK KONUSUNUN 

"VATAN TOPRAĞI" BALLADINDA YANSIMASI 

 

Naiba ŞAHMAMMADOVA 

Doç. Dr. Azerbaycan Milli Konservatuarı, lala@mamedov.biz 

 

ÖZET 

Bu makale Vasif Allahverdiyev'in "Vatan Toprağı" balladına adanmıştır. Araştırmada lad-makam analizine geniş 

yer verilmiştir. Buna ek olarak, bestecinin  hayat ve yaratıcılığı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca,  

“Vatan Toprağı" yapıtın yaygın estetik sanatsal kapasitesinin dinleyicilerin  ve toplumumdaki rolü üzerindeki 

etkisini de yansıtmaktadır. Bestecinin eserleri, zamanımızın  yanı sıra vatanseverlik, sosyal yaşam, vatandaşlık 

fikri, benlik duygusu  ve genç neslin  üzerinde olumlu bir etkisi olan harika bir propaganda aracı olarak da 

görülebilir. 

V. Allahverdiyev'in  vokal yapıtları yaratıcılığında  özel bir yer tutur. Bu tür yapıtlardan biri “Vatan Toprağı” 

balladıdır; solist, dört sesli karışık koro ve piyano için yazılmıştır.  Bu eserin sözleri Maya Haydarkızı tarafından 

yazılmıştır. 

Besteci V.Allahverdiyev'in şiirsel metinden esinlenerek, eserin müzikal yapısı Rahab, Şüşter ve Şur 

makamlarının motiflerinin taşır, buda  tarihin kanlı sayfalarını  hafızalara getirir. Besteci çalışmalarında yaygın 

olarak yorumlanan tarihsel olayları ballad türü aracılığıyla daha net yansıntmaktadır. Bestecinin yaratıcı tarzında, 

bir beste müzikal dilinin tınısı, makamsal yapısı ve metinsel özellikleri, seleflerinin bileşimsel mirasını birçok 

yönden kullanarak sade biçimde  tanımlanır. Bu özellik, türün daha ayrıntılı, belirli bir bestecinin yaratıcılığında 

daha cilalı ve bu türlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bestecinin hem enstrümantal, hem de vokal  

çalışmaları, kompozisyon ve performans açısından hem teknik, hem de sanatsal nitelikleri yansıtır. 

Makam perdelerin yükselmesi ve inmesi, ritim ve ritim temelinde tınının  parlaklığını, eserin ana konusu 

metinlik, yılmamak, gibi  psikolojik dokusunu yansıtma araçlarından biridir. İlk bakışta, interlude sırasında 

vatanseverlik ve emekseverlik  fikrinin ortaya çıkması  günümüz hayat şartlarını yaşamını yansıtır.  Bu husus, 

günümüzde gençlerde vatansever bir ruhun ortaya çıkmasına ve yüksek benlik saygısının bir ifadesine de dikkat 

çekiyor. 

Anahtar Kelimeler: besteci, balad, tını, yenilikçi, eşlik. 

 

THE THEME OF PATRIOTISM IN THE WORK OF VASIF ALLAHVERDIYEV  

THE BALLAD "MOTHERLAND" 

ABSTRACT 

This article is dedicated to the ballad "Motherland" by Vasif Allahverdiyev. During the analysis of the work a 

comprehensive analysis of the features of his work is carried out. In addition, a comprehensive view of the life 

and work of the composer. It also reflects the influence of the widely spread aesthetic artistic potential of the 

work on his audience and its role in our society. The composer's works can also be seen as an excellent 

propaganda tool that speaks of our times, as well as of patriotism, social life, the idea of citizenship, high self-

esteem and positive impact on the lives and lives of young adolescents. 

V. Allahverdiyev's vocal compositions take a special place in his work. One of these works is the ballad 

"Motherland", written for the soloist, four-voiced mixed chorus and piano. The words of this ballad were written 

by Maya Heydarovna... 

The fact that the thoughts and feelings of the composer V. Allahverdiyev from the poetic text are based on the 

intonations of the  Rahab, Shuster and Shuhr, which brought historical memory to the work. It is this blood 

memory that is widely interpreted by the composer in the ballad genre. In the composer's creative style, the 

intonation and textual features of the compositional musical language are described in a simple way, largely 

relying on the compositional heritage of his predecessors. This aspect led to the emergence of more complex 

genres of the genre, more honed and honed in the work of a particular composer. The composer's works, both in 
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instrumental and vocal instruments, reflect both technical and artistic qualities in terms of composition and 

performance. 

The upward and downward movement reflects the brilliance of the intonation, while the rhythmic drawing helps 

to reveal the psychological mood of the work. At first glance, the idea of patriotism and zeal in interlude forming 

and defining our time is a kind of objective reflection of the events of life. This aspect also draws attention to the 

emergence of the patriotic spirit among young people of this generation, as well as to the expression of high self-

esteem. 

Key Words: composer, ballad, intonation, innovator, accompaniment. 

 

Giriş 

Görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, professor 

Vasif Kərim oğlu Allahverdiyev 1963-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Bəstəkar 

özünəməxsus genişmiqyaslı yaradıcı sənətkar kimi Azərbaycan musiqi mədəniyyətində layiqli 

yer tutur. Onu qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkar V.Allahverdiyev musiqi sənətinə tar ifaçısı 

kimi gəlmiş, uşaq yaşlarından bir çox müsabiqə və festivallarda iştirak etmiş və laureat adını 

qazanmışdır. Gələcək bəstəkarın uşaqlıqdan musiqi yazmaq qabiliyyəti olduğu üçün o 

müxtəlif alətlər üçün bir sıra kiçik pyeslər yazmağa başlamışdır. 1979-1983-cü illərdə 

A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun tar sinfində (indiki Bakı Musiqi Kolleci) təhsil 

aldığına baxmayaraq bu illərdə fakultətiv olaraq bəstəkarlıqla da məşğul olmuşdur. 1983-cü 

ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tar sinfində, 1985-ci ildən etibarən bəstəkarlıq 

fakultəsində görkəmli bəstəkar İsmayıl Hacıbəyovun sinifində təhsilini davam etdirmişdir.  O, 

bu illər ərzində müxtəlif janrlarda bir çox əsərlər bəstələmiş,  həmin əsərlərin əksəriyyəti 

bəstəkarlar ittifaqının keçirdiyi plenum və festivallarda səslənmişdir. Vasif Allahverdiyev 

1992-ci ildə Konservatoriyanı bəstəkarlıq, 1994-cü ildə isə tar ixtisası üzrə bitirmişdir.  

Bəstəkarın yaradıclığının əsas cəhətləri Azərbaycanın milli mədəni dəyərləri ilə sıx bağlı 

olmuş, onun mədəniyyəti, təbiəti və doğma musiqi ənənələrini özündə təcəssüm etdirmişdir. 

Simfonik yaradıcılığında o milli musiqiyə xas olan bədii cəhətləri muasir həyatımızın ictimai 

təfəkkür prinsiplərinə uyğun formada əhatə edə bilmişdir. Onun əsərlərində mövcud olan 

estetik təsir gücü vətənimizin keçmişi və bu günü, insanların həyatı və taleyi haqqında 

həyacanlı düşüncələrlə bağlıdır. Bəstəkarın musiqisində mövcud olan bu nikbinliyi, 

humanizmi, yüksək əxlaqi dəyərlər onun ümumi yaradıcılığı üçün səciyyəvidir.  Belə ki, onun 

yaradıcılığında  mövcud olan epik-qəhrəmanı, lirik və dramatik obrazlar məhz Azərbaycan 

xalq musiqisinin köklərindən qidalanmışdır. (İsmayılov, 1984: 83-99) 

V.Allahverdiyev 1992-ci ildə xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevlə Naxçıvan 

şəhərində şəxsən görüşmüş və bu dahi şəxsiyyətin xeyir-duası ilə ona həsr olunmuş “Heydər 

Əliyev – Ömür yolu” simfonik poemasını yazmışdır. Əsərdə bəstəkar fəlsəfi düşüncəli, 

tərvətli janr  gözəlliyini musiqi dili ilə verməyə nail olmuşdur. Qeyd edim ki, bu əsər bir neçə 

dəfə konsert salonlarında səslənmiş, sonralar film  versiyası ilə DVD şəklində buraxılıaraq 

Heydər Əliyev fonduna, o cümlədən dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan səfikrliklərinə, mədəniyyət mərkəzlərinə təqdim olunmuşdur. 

V.Allahverdiyev 1996-cı ildən Bakı Musiqi Akademiyasının “Dirijorluq” kafedrasında 

müəllimlik fəaliyyətinə başlayaraq, 2005-ci ildə işlədiyi Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasında dosent, 2014-cü ildən həmin kafedrada professor kimi musiqiçi kadrların 

yetişdirilməsində işinə vicdanla xidmət edir. Vasif müəllim bu fəaliyyəti ilə tələbə və müəlim 

heyətinin böyük hörmətini qazanmışdır.  
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Bəstəkarın yaradıcılığı çoxşaxəlidir. Belə ki, o kamera instrumental, kamera, simfonik və xalq 

çalğıalətləri orkestri üçün müxtəlif janrlarda əsərlər bəstələmişdir.  

Daima yeni-yeni axtarışlarda olan V.Allahverdiyevi novator bəstəkar adlandırsaq heç də səhv 

etmərik. Buna bəstəkar tərəfindən solo tar ifası üçün ilk dəfə olaraq yazılmış, “Qarabağ 

balladısı”nı, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Cəngi sədası”nı, nağara və taxta nəfəsli kvartet 

üçün “Muğamsayağı” və s. kimi əsərləri misal göstərmək olar. Yeri gəlmişkən onu qeyd 

etmək lazımdır ki, V.Allahverdiyev Ulu Öndər Heydər Əliyevə və türk cümhuriyyətinin 

qurucusu Mustafa Kamal Atatürkə həsr olunmuş ilk simfoniyaların müəllifidir. Bəstəkarın 

Mustafa Kamal Atatürkə həsr edilmiş simfoniyası 1992-ci ildə ilk dəfə olaraq M.Maqomayev 

adına flarmoniyada səslənmişdir. Hal-hazırda bəstəkarın yaradıclığında mövcud olan musiqi 

dili bir çox prinsipləri ilə diqqət çəkir. Onun yaradılcığında meydana gələn melodik və 

harmonik prinsiplərin ümumi koloriti bəstəkarın özündən əvvəlki Üzeyir bəy, Qara Qarayev, 

Fikrət Əmirov, İsmayıl Hacıbəyov və s. sənətkarların yaradıclığından qidalandığınıbir daha 

göz önünə gətirir. (Qasımova, Bağırov, 1984: 43-219) Bu cəhətlərin ümumi məcmusu 

dövrümüzlə, zamanımızla uzlaşan indiki və gələcək nəsillərin vətənpərvərliyə, əməksevərliyə 

alışqanlığını bir daha özündə əks etdirir. 

Bəstəkarın əsərlərinə həm də dövrümüzlə, zamanımızla səsləşən özündə vətənpərvərlik, 

ictimai həyat, vətəndaşlıq ideyası, yüksək pafosluluğu tərənnüm edən, gənc yeniyetmələrin 

həyat və məişətinə öz müsbət təsirini göstərən böyük təbliğat vasitəsi kimi də baxmaq olar.  

Onuda qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkarın əsərləri bir çox ölkələrdə o cümlədən Fransa, 

İtaliya, Almaniya, Türkiyə, Kipr və s. kimi ölkələrdə səslənmiş və öz aktullağını müasir 

həyatımızda da saxlamaqdadır.Onun yaradıcılığında yeni-yeni əsərlərin meydana gəlməsi 

bəstəkarın daima inkişaf edən qaynar yaradıcı fəaliyyətini əks etdirir. Hal-hazırda isə bəstəkar 

Hüseyn Cavidin eyni adlı əsəri olan “İblis” baleti üzərində işləyir.  

V.Allahverdiyevin yaradıcılığında vokal əsərləri də xüsusi yer tutur. Belə əsərlərdən biri də 

onun solist, dörd səsli qarışıq xor və fortepiano üçün yazılan “Vətən torpağı” balladasıdır. Bu 

əsərin sözləri Maya Heydərqızınındır. Burada sərbəst vəzinli şeirdən istifadə olunmuşdur. Şeir 

iki bəntdən ibarətdir. Bənd misraları altı və beş hecalı şəkildəqurulmuşdur. Bəstəkar 

V.Allahverdiyevin şeir mətnindən irəli gələn fikir və duyğularının rahab, şüştər və şur 

intonasiyalarına əsaslanması əsərə bir tarixi qan yaddaşı gətirir. Məhz bu qan yaddaşı 

bəstəkarın yaradıcılığında ballada janrı vasitəsilə daha geniş şəkildə şərh olunur.  Bəstəkarın 

yaradıcılıq üslubunda lad intonasiya, mətn xüsusiyyətləri bir sözlə musiqi dilinə mənsub hər 

bir cəhət kompozisiyanın sadə dili ilə təsvir olunaraq onun yaradılcıq irsini bir çox 

istiqamətlərdə özündən əvvəlki bəstəkarların irsi ilə yaxınlaşdırır. (Əfəndiyeva, Qədimova, 

2007: 84-245) Bu cəhət bir növ bəstəkarın yaradıclığındadaha da formalanmış, cilalanmış, 

janrların daha təkmil formalarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Bəstəkarın istər instrumental, 

istər vokal instrumental sahədə yaratdığı əsərlər həm kompozisiya, həm də ifaçılıq 

baxımından özündə texniki və bədii keyfiyyətləri əks etdirir. Lad pərdələrinin enməsi və 

qalxması müşayiət və melodiya əsasında intonasiya parlaqlığının əks olunması qəfl enməsi, 

şikayət, mətnlik, sönməzlik iradəsi əsərin əsas psixoloji anlarını göz önünə gətirir. İlk 

baxışdan interlyudanınsəslənməsi zamanı vətənpərvərlik və əməksevərlik ideyasının meydana 

gəlməsi və mübarizlik əzmi dövrümüzün bir növ həyat hadisələri ilə uzlaşır. Bu cəhət hal-

hazırkı dövrümüzdə gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun meydana gəlməsi, yüksək duyğuların 

aşılanmasına yönələn və pafosluluğu təcəssüm etdirən bir cəhət kimi də diqqəti cəlb edir.  
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Əsər moderato tempində və ölçüdə başlayır. Əsərin interlyudası fortessimo nüansında 

möhtəşəm səslənmələrlə ilk baxışdan dinləyicini özünə cəlb edir. Burada xüsusən fakturada 

əks olunan harmonik ardıclıllaşma dissonans sekunda səslənmələrlə hər dəfə kəsgin orkestr 

koloriti yaradaraq dinləyiciyə təsir etmə gücü ilə seçilir. Digər tərəfdən isə oktavalı unison 

melodik səslənmələr fa tonika səsinə (mayə) əsaslanaraq əsərin möhtəşəmliyini daha da 

artırır. “Vətən torpağı” balladasının ideya məzmun planı orkestrin tutti səslənməsi ilə əks 

olunur. Burada meydana gələn emosionnal estetik prinsip obrazlı şəkildə bədiləşmənin əsas 

qayəsini təşkil edir.  

Demək olar ki, sona qədər yüksək vətənpərvərlik ruhu saxlanılır. Burada mövcud olan 

müxtəlif ritmik şəkillər həmin əsərin inkişaflı sujet xəttinin əsas özəyi kimi əks olunur. 

Ümumiyyətlə isə bu ballada giriş+a+b+a1+b1+kodadan ibarətdir. (Zöhrabov, 1991: 64-67) 

Beləliklə kuplet forma meydana gəlir. Əsərdə kvadrat periodlara daha çox üstünlük verilir.  

Əsərdə istifadə olunan melodik cümlələr və perioadlar faktura planı ilə həm uyğun həm də 

təzadlı şəkildə təzahür edilərək bədii təsvirin meydana gəlməsinə səbəb olur. Burada  birinci 

periodunda verilən birinci sual cümləsində istifadə edilən frazalar şüştər və şur ladı ilə 

əlaqədar olur. Birinci fraza do şüştər, ikinci fraza do şurun səs sırası ilə uyğunluq təşkil edir. 

Əsərin səkkiz xanəlik sual cümləsi iki dəfə təkrar olunur. 

Burada birinci fraza şüştər, ikinci fraza isə şur şahnaz intonasiyalarına uyğun olur. Birinci 

fraza do şüştərin yarımkadansı, iknci fraza do şurun simayi-şəms pərdəsi ilə əlaqəli olur. 

Cavab cümlə rahab intonasiyaları üzərində özünü göstərir. Bu intonasiyalar fa şurun səs sırası 

ilə uyğunluq təşkil edir. (Sposobin, 1972: 62-104)  Birinci fraza fa şurun şur şahnaz pərdəsi 

ilə özünü göstərir. Lakin cavab cümlə fa şurun mayə pərdəsində tamamlanır. Beləliklə a 

bölümü başa çatır. Burada xüsusən laddan irəli gələn tematik elementlər, melodik pafosluluq, 

simfonik qaunauyğunluğun əsas cəhətləri kimi bəstəkarın bədii estetik kompozisoya üslubunu   

aydın şəkildə əks etdirir. Həmçinin biz burada həm də vətənə ülvi məhəbbət, fədəkarlıq, dərin 

obrazlı düşüncə tərzinin poetikliyinin  şahidi oluruq. Biz burada eyni zamanda koloritli 

faktura zənginləşmələrinin meydana gəlməsini də görürük. 
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Daha sonra B bölümü ilə nəqarət başlayır. Nəqarət əsərin kluminasiyasını təşkil edir. Bəstəkar 

burada yenə rahab intinasiyalarına üstünlük verir. Bu intonasiyalar fa şurun səs sırası ilə 

uyğun olub hicaz və simayi-şəms pərdəsi ilə üzə çıxır. Nəqarətin birinci ibarəsi fa şurun 

simayi-şəms, ikinci ibarısi isə, do hicaz pərdəsi ilə əlaqədar olur. Burada istifadə olunan 

musiqi cümləsi iki dəfə təkrar olunur, yenidən a bölməsinə keçid əmələ gəlir. Burada 

zəncirvarı yaranan həm də sintezləşən intonasiya çalarlarının təsirini aydın şəkildə müşahidə 

etmək olur. 

 

Əsərin təhlili göstərir ki, bəstəkar “Ballada” janrı çərçivəsində musiqili intonasiya vasitələrini 

tarixi keçmişi, xalqımızın qan yaddaşında hopup qalmış ümumi mədəniyyətimizə xas olan 

arxaik keyfiyyətləri yeni bədii vasitələrlə açır.  Bu cəhətlər intonasiya vasitələri ilə yanaşı, 

modal fakturanın və sadə akkord keyfiyyətlərinin yaranmasına da səbəb olur və dinləyiciyə 

təsir etmə xüsusiyyəti baxımından ən mühüm cəhətləti özündə birləşdirir. Balladada bəstəkar 

tərəfindən yaradılan faktura həm öz sadə dili həm də mürəkkəbliyi baxımından seçilir. 

Bəstəkar melodik frazaları çox zaman müşayiət vasitəsilə ikiləşdirir. Bundan sonra hamafon-

harmonik müşayiətə və polofonik elementlərə üstünlük verir. Həm polifonik həm də 

hamafon-harmonik səslənmələr balladanın əsas harmonik fakturasını sanki səslər vasitəsilə 

qan yaddaşımıza hopdurur.  
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Burada biz xüsusən müşayiətdə akkord fakturasının konkret mövcud olan funksional 

ardıcıllaşmasının şahidi oluruq. Bu isə bəstəkarın balladasında ümumi  səslənən melodik 

intonasiyaların  daha aydın və səlist ifasının yaranmasına münbit şərait yaradır. Bundan irəli 

gələn ümumintonasiya melodik xəttin tamamilə qorunmasına imkan verir. Akkord 

ardıcılllaşmaları bas ostenatosu ilə xüsusən müşayiət fakturasının sol əl ifasında daha sərt 

xarakter alır. Bu zaman biz həm də müşayiət fakturasında zənginləşən akord 

birləşmələrinində şahidi oluruq.  Əsərdə qeyd onunan cəhətlər onu göstərir ki, bəstəkar V. 

Allahvedrdiyevin müasir dövrümüzdə də mövcud olan müxtlif janrlı əsərləri öz dünyəviliyi 

ilə yanaşı daha geniş yaradıcılıq xəttini  təcəssüm etdirir.  

 

Ədəbiyyat Siyahısı 

1. İsmayılov M.S. “Azərbaycan xalq musiqisinin janrları”. Bakı, İşıq 1984,  100 s.  

2. Qasımova S.C., Bağırov N.B. “Azərbaycan Sovet musiqi ədəbiyyatı”. Bakı, Maarif, 1984, 

221 s.  

3. Əfəndiyeva E., Qədimova J. “Musiqi”. Dərslik, Bakı, ADPU, 2007, 414 s.  

4. Zöhrabov R.F. “Muğam”. Bakı, Azərnəşr 1991, 119 s.  

5. Способин И.В. «Музыкальная форма». Пятое издание М, Музыка 1972, 299 с.  

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

313 

XX YÜZYILDA AVRUPA'DA ODA MÜZİĞİNİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

 

Nargiz SALMANLI 

Dr. Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, salmanlinargiz@outlook.com 

 

ÖZET 

Oda müziği türleri yirminci yüzyılın müzik sanatında özel bir yere sahiptir,  çünkü oda müziği türü her zaman 

bestecilere çeşitli sanatsal fikirleri ve görüntüleri çevirmek için geniş fırsatlar sağlamıştır. Bu nitelikler, yirminci 

yüzyıl bestecilerinin ince oda sözlerinin doğduğu psikologizm ve entelektüalizm eğilimleriyle ideal olarak yeni 

zamanın ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu dönemin birçok bestecileri bu  stilistik eğilimi - geç romantiklik, 

izlenimcilik, sofistike ses kayıtları arzusu, dışavurumculuk, görüntülerin derin psikolojikleştirilmesi, 

yükseltilmiş duygular ve geleneksel formların reddedilmesi, neoklasisizm, duygusal "aşırı yükten arınmış" - oda 

müziği alanına yönelmiştir. Tüm bu eğilimler, çeşitli Avrupa okullarının önde gelen bestecilerinin müziğinde 

kolayca bulunabilir. 

Empresyonist bestecilerin çalışmalarının yirminci yüzyılın Fransız  enstrümantal oda müziğinin gelişimi 

üzerindeki özel etkisi dikkat çekmektedir. Fransız izlenimciliğinin etkisi ulusal müzik geleneklerine  sadık 

Alman bestecileri tarafından da ilgi görmüştür. Avusturya kültürünün manevi toprağı üzerinde büyüyen müzik 

dışavurumculuğu, öncelikle “Yeni Vyana” okulunun bestecilerinin çalışmalarında şekillendi. Enstrümantal oda  

müziği, yirminci yüzyılın İtalyan ve İspanyol bestecilerinin önemli bir yaratıcılık alanı olmuştur. XX yüzyılda, 

kuzey Avrupa'nın müzik kültürü yoğun bir şekilde gelişti. Ayrıca, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 

Romanya'dan bestecilerin Avrupa oda enstrümantal müziğinin gelişimi üzerinde büyük etkisi oldu. 

20. yüzyılın oda ve enstrümantal müziği, her zaman olduğu gibi, birçok Avrupalı bestecinin yaratıcı deneyler 

yaptığı bir alan haline geldi. Çoğunlukla, oda-enstrümantal yaratıcılık, tarzın, temel imgelerin bir tür özlü 

ansiklopedisiydi ve bestecilerin çalışmalarının evrimini yansıtıyordu. Daha sonra tür, uyum, polifoni, melodi ve 

diğer müzikal ifade araçları alanındaki bulgular senfonik eserlerde besteciler tarafından derlendi. Çoğu zaman, 

küçük biçimlerin türleri anıtsallık, ölçek kazandı, derin felsefi imgeleri somutlaştırmanın bir aracı haline geldi. 

Anahtar Kelimeler: yaratıcılık, oda müziği, besteciler, Avrupa, uyum, tür, gelenek, dışavurumculuk. 

 

FEATURES OF CHAMBER MUSIC DEVELOPMENT IN EUROPE IN THE XX 

CENTURY 

ABSTRACT 

Chamber and instrumental genres occupy a special place in the musical art of the twentieth century. This is no 

coincidence, as at all times, chamber instrumental genres provided composers with ample opportunities to realize 

various artistic ideas and images. Such qualities ideally met the needs of the new time, with its tendencies of 

psychology and intellectualism, on the basis of which the subtle chamber lyrics of twentieth-century composers 

were born. Many stylistic directions of this period - late romanticism, impressionism, with its aspiration for 

refined sound recording, expressionism, with its deep psychologization of images, exacerbation of feelings and 

rejection of traditional forms, neoclassicism, free from emotional "overload" - gravitated towards the field of 

chamber instrumental music.  All these tendencies can be easily found in the music of outstanding composers 

from various European schools. 

It is worth noting the special influence of the works of impressionist composers on the development of French 

chamber instrumental music of the twentieth century. The influence of French impressionism was felt by 

German composers - loyal followers of national musical traditions. Musical expressionism, which grew up on 

the spiritual basis of Austrian culture, took shape primarily in the works of composers of the Novovno school. 

Chamber instrumental music is an important field of creativity of Italian and Spanish composers of the 20th 

century. The musical culture of northern Europe developed intensively in the 20th century. Composers of 

Poland, the Czech Republic, Hungary and Romania also had a great influence on the development of European 

chamber instrumental music.   
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Chamber instrumental music of the XX century became the sphere in which, as at all times, many European 

composers conducted creative experiments. Often, chamber instrumental music was a kind of compressed 

encyclopedia of style, the main images and reflected the evolution of the composers' work. Findings in the field 

of genre, harmony, polyphony, melody and other means of musical expressiveness were then implemented by 

composers in symphonic works. Often genres of small forms acquired monumentality, scale, became a means of 

embodiment of deeply philosophical images.  

Key Words: creativity, chamber music, composers, Europe, harmony, genre, tradition, expressionism. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ В ЕВРОПЕ В XX ВЕКЕ 

Камерно-инструментальные жанры занимают особое место в музыкальном искусстве 

ХХ столетия. Это не случайно, так как  во все времена, камерно-инструментальные 

жанры предоставляли композиторам широкие возможности для воплощения  

различных художественных идей и образов. Подобные качества идеально отвечали 

потребностям нового времени, с его тенденциями психологизма и интеллектуализма, на 

почве которых рождались тонкая камерная лирика  композиторов ХХ века. Многие 

стилистические направления этого периода – поздний романтизм, импрессионизм, с его 

стремлением к утонченной звукописи, экспрессионизм, с его глубокой 

психологизацией образов, обостренностью чувств и отказом от традиционных форм, 

неоклассицизм, свободный от эмоциональной «перегруженности» – тяготели к области 

камерной инструментальной музыки.  Все эти тенденции легко обнаруживаются в 

музыке выдающихся  композиторов различных европейских школ. В частности, 

французские композиторы, придерживающиеся  разных идейно-художественных 

взглядов,  изучали старинную французскую музыку, искали возможности обновления 

современного музыкального языка с помощью народных и церковных ладов.  Все это 

естественно сказывалось  на характере, стиле, форме камерных произведений, 

композиторов «старшего поколения», К. Сен-Санса, С.Франка и др. 

Классичность и ясность музыкального языка, стройность и пластичность форм 

отличают  камерный стиль К.Сен-Санса.  В пьесах композитора малой формы явно 

прослеживается тенденция к звукоизобразительности, которая была характерна для 

французской камерно-инструментальной музыки конца XIX века (пьесы «Арабский 

каприс» для двух фортепиано,  «Воспоминание об Исмаиле», «Карнавал животных»).   

Большой вклад в развитие французской камерно-инструментальной музыки внес В. 

д’Энди, творческие находки которого были развиты последу-ющими  композиторами. 

Систематически собирая образцы французского на-родного творчества, он затем 

плодотворно использовал некоторые из них в своих сочинениях  – Фантазии на 

народные темы для гобоя с оркестром, «Горной поэме». 

 Следует отметить особое влияние творчества композиторов-импресси-онистов на 

развитие французской камерно-инструментальной музыки ХХ столетия. Обновление 

содержания и стилистики произведений малой формы, находки в области гармонии, 

голосоведения, фактуры послужили возникновению, по  сути, нового жанра – 

импрессионистской характеристической миниатюры. Этот жанр  стал средством 

воплощения самых различных идей и образов. Среди произведений, написанных в этом 

жанре встречаются импрессионистские звуковые пейзажи и образы Востока («Пагоды» 

Дебюсси), Испании («Вечер в Гренаде» Дебюсси, «Альборада» Равеля), африканской 

музыки («Менестрели» Дебюсси), «урбанистические» танцы («Кукольный кэк-уок» в 
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цикле «Детский уголок» Дебюсси). Помимо звуковых пейзажей, встречаются  образы 

французского средневековья и стилизации в духе «рококо».  

Особое место в творчестве композиторов-импрессионистов занимают сочинения 

крупной формы – сонаты, трио, квартеты и другие инструмен-тальные ансамбли. 

Дебюсси обращался к ним в период становления его импрессионистского стиля 

(Струнный квартет) и в последние годы жизни (Соната для виолончели и фортепиано, 

Соната для флейты, альта и арфы, Соната для скрипки и фортепиано).  

Глубокая содержательность и мастерство свойственны сочинениям М.Равеля, 

оригинально использовавшего тембровые возможности инстру-ментов. Формы его 

некоторых камерных инструментальных произведений  отличаются поистине 

симфоническими масштабами.   

Творчество Э.Сати предвосхитило некоторые явления,  характерные для французской 

музыки ХХ века, в частности, неоклассицизм (Три Сарабанды). Сати предпринял 

попытку возрождения старинных ладовых систем («Готические танцы» в 

грегорианских ладах), привнес в музыку «примитивизм», соединенный с эксцентрикой 

и пародией («Холодные пьесы», сюита  «Джек в стойле», «Три пьесы в форме груши»).  

Порой исполненные злой иронией, музыкальные пародии Сати охватывают широкий 

круг тем и образов. Они подготовили последующее появление жанра 

антиромантической, антиимпрессионистской миниатюры-пародии,  пародии 

«шестерки», Стравинского, Хиндемита. В начале ХХ века во Франции сформировалась 

группа молодых композиторов, ищущих новые пути в музыкальном искусстве, 

французская «шестерка», состоящая из А.Онеггера, Д.Мийо, Л.Дюрея, Ф.Пуленка, 

Ж.Тай-фер и Ж.Орика. Несмотря на яркие индивидуальные отличия музыкального 

стиля этих композиторов, связанные с масштабом  дарования, их объединяли ряд черт, 

которые проявлялись и в камерных сочинениях. Это прежде всего, желание 

«освободиться от оков»  романтической музыки с ее чрезмерной эмоциональностью, от 

импрессионизма с его изысканностью, от  символизма с его утонченной  символикой.  

Изменение строя жизни, мыслей, привело к преобразованиям в музыке французской 

шестерки. Уже в таком раннем сочинении Д.Мийо, как «Бразильские города» (пьесы 

для фортепиано), появились типичные для его  письма черты – острый интонационно-

ритмический рисунок, политональные построения,  строгая фактура, и в целом, 

экономия музыкальных выразительных средств.  

В начале творческого пути привлек Мийо и жанр струнного квартета, в  котором он 

сочетал жанровую модель с ритмическими новациями своего времени. Квартеты 

композитора пронизаны ритмической энергией и танце-вальностью. Однако уже во 

Втором квартете  начался процесс расширения образного строя, осмысления 

трагических событий Второй Мировой Войны, который продолжился и в Третьем 

квартете. Восемнадцать струнных кварте-тов Мийо – это макроциклы, которые 

занимают важное место в камерной музыке ХХ века.  

К жанру квартета обращался и А.Онеггер, в музыке которого квартет выполнял роль 

жанра, сопутствующего его симфониям. В квартетах компози-тора сложились ряд 

приемов развития, свойственных для его симфоний –  масштабность, полярность 

образных сфер, конфликтность драматургии. 

Камерная музыка является самобытной частью творчества Ф.Пуленка. Композитор 

интересно трактовал жанр сонаты. В ранний период творчества сонаты отличаются 
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упрощенностью структуры, диссонантностью гармони-ческой вертикали. Вообще, в 

трактовке жанра сонаты Ф.Пуленка  наблю-дается типичная для музыки ХХ века 

тенденция к индивидуализации сонатного жанра, смягчение некоторых канонов. В 

сонатах,  и в целом, в камерных сочинениях Ф.Пуленка проявилось воздействие 

специфических особенностей французской музыки с ее тяготением к игровым и 

театральным принципам в построении целого.  

Типичными чертами  камерного творчества композиторов французской шестерки 

является исключительная ясность изложения, доминирование мелодии, 

изобретательность фактуры, ритмические и темповые модифи-кации, использование 

политональных приемов письма, меткость музыкаль-ных образов, своеобразная 

трактовка традиционных жанров, тяга к картинно- дивертисментным построениям.  

лияние французского импрессионизма ощутили на себе немецкие композиторы – 

верные приверженцы национальных музыкальных традиций. Поздний романтизм, 

преобладавший в этот период,   сменяется в начале ХX века неоклассицизмом  (от 

Брамса к Регеру) и экспрессионизмом в Австрии (от Малера к Шенбергу, Веберну, 

Бергу).  

Одним из выдающихся представителей немецкого музыкального искусства 

рассматриваемого периода является М. Регер, творчество которого с одной стороны, 

тяготело к классицизму,  а с другой –  продолжало тради-ции романтического 

искусства.  Камерно-инструментальная музыка Регера представлена  романтическими 

циклами фортепианных миниатюр, вариаци-ями, сонатами для различных 

инструментов, трио, квартетами и т.д. Особое место в творчестве Регера отведено 

жанру вариации – на темы Генделя, Баха, Моцарта, Бетховена, композиторов-

романтиков. Необходимо отметить хорально-полифонические вариации в стиле 

барокко Регера, которые совместили  в себе черты различных стилей и  отличались 

новизной и содержательностью. Общепризнана историческая роль Регера в 

возрождении доклассических старинных жанров, заложивших  основу для  

неоклассицизма.  Автором большого количества камерных сочинений разных 

жанров является выдающийся немецкий композитор П.Хиндемит. Композитор-

универсал, он стремился к возрождению любительского музицирования, и с этой 

целью, создал большой пласт камерной музыки различных жанров («Упражнения для 

игры в ансамбль», «День музыки в Плене», «Четырнадцать пьес в первой позиции для 

двух скрипок» и т.д. 

Хиндемит является автором многочисленных фортепианных сочинений, отличающихся 

почти классической многогранностью, синтезом различных пластов – от хоралов, 

народных песен, баховской полифонии, чис-той фортепианностью венских классиков и 

линеарностью письма. Уникальным по замыслу сочинением композитора является 

фортепианный цикл «Ludus tonalis”  – величественное музыкальное сооружение, 

состоящее из прелюдии, 12 фуг с 11 интермедиями, постлюдией, в которой разво-

рачивается широкий мир образов  и жанров. Это сочинение представляет собой одну из 

вершин полифонического мастерства Хиндемита, «играющего» тональными, 

ладовыми, ритмическими красками. Здесь, как и в других камерно-инструментальных  

сочинениях композитора, встречается совмещение диатоники  с хроматикой, элементов 

простой интонационной пластики с опорой на хроматическую систему. Принцип 

взаимодействия ладов старинной диатоники является стилистической нормой музыки 

Хиндемита.  
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Необычайной новизной и сложностью отличается австрийская камерная музыка 

прошлого столетия. Музыкальный экспрессионизм, выросший на духовной почве 

австрийской культуры, оформился, прежде всего,  в творчестве композиторов 

нововенской школы. С экспрессионизмом связана эволюция творчества А.Шенберга, 

А.Веберна, А.Берга от поздне-романтических тенденций к атональности, а затем к 

додекафонной технике письма.  

В области камерно-инструментальной музыки композиторов ново-венской школы   

кардинальные реформы коснулись трактовки жанра. Здесь наблюдается смешение 

жанровых признаков и сознательное их нарушение.  В струнном секстете 

«Просветленная ночь» Шенберга преобладает свобод-ная трактовка жанра, смешение 

различных стилей, образно-эмоциональная напряженность, т.е. элементы,  

предвещающие экспрессионизм.  В сочине-ниях последующих лет напряженность 

музыкального языка резко возраста-ет, наблюдается резкое ослабление 

функциональных связей, ускорение процесса децентрализации классической 

ладотональной системы. Вытес-няются традиционные стабилизирующие факторы – 

квадратность синтакси-ческих структур, периодичность,  секвенционность, регулярная 

метрическая пульсация. Отказ от классических структур и принципов музыкального 

развития, рождает в музыке А. Шёнберга новые жанры камерно-инстру-ментальной 

музыки и новую технику композиторского письма – додека-фонию. 

Влияние А.Шенберга  ощущается в произведениях его учеников –  А.Веберна и 

А.Берга. Среди особенностей музыки Веберна следует особо от-метить преобладание 

миниатюрных музыкальных форм и невероятную  плотность звуковой ткани. Оркестр 

Веберна окончательно утратил симфо-ничность, ибо и оркестровые сочинения 

написаны для камерных составов, представляющих собой, в сущности, расширенный 

ансамбль. Именно у Ве-берна возникает музыкальный пуантилизм – «точечная» 

инструментовка на удаленных регистрах или контрастных тембрах.  

Новизной отличается и трактовка камерных инструментальных циклов композитора. 

Каждая пьеса самостоятельна, однако не может быть исполнена отдельно, так как 

восприятие одной пьесы связано с сопоставлением ее с другими пьесами цикла («Пять 

пьес» для квартета, «Шесть багателей»).     

Итак, в начале ХХ века в Австрии возникло одно из самых противоречивых течений, 

которое существенно повлияло на дальнейшие пути развития мировой музыкальной 

культуры.   

Камерно-инструментальная музыка составляет важную область твор-чества  

итальянских композиторов ХХ века. В начале столетия в Италии расцветал 

неоклассицизм, связанный с именами А. Казеллы, О. Респиги и Ф. Малипьеро. Респиги 

создал ряд пьес – стилизаций на образцы музыки XVI-XVII веков,  «Три прелюдии на 

мелодии грегорианского хорала » для фортепиано и « Дорийский квартет». Многие 

произведения Малипьеро, от-меченные влиянием неоклассицизма – это ряд крупных 

оркестровых сочи-нений с жанровым определением симфония, где композитор 

возродил стилистические и композиционные принципы итальянской старинной 

инструментальной формы («Элегическая симфония», «Симфония колоколов» и т.д.). В 

восьми струнных квартетах, созданных между 1920 и 1964 годами, Малипьеро 

переосмыслил традиционные жанры народной и композиторской музыки, 

продемонстрировал редкую изобретательность в трактовке инструментов, 

метроритмической сфере и динамической организации формы. Большой знаток 
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итальянской старинной музыки, Малипьеро воскрешает в своей музыке составы 

ансамбля эпохи классицизма, и в этом отношении его творчество сближается с 

музыкой Хиндемита. К числу таких сочинений относятся «Ричеркары», «Выдумки», 

«Эподы и ямбы»  и т.д. 

В XX веке интенсивно развивалась музыкальная культура Испании. «Музыкальный 

ренессанс» был начат Педрелем и продолжен Гранадосом, Альбенисом, де Фальей.  

Композиторы широко использовали  новшества  импрессионистов в области гармонии,   

тембра и  органично сочетали их  с национальным фольклором. Этим объясняются  

общность  их жанровых предпочтений, стиля и некоторых особенностей музыкального 

языка.   

В области камерно-инструментальной музыки наиболее совершен-ными образцами, 

отражающими творческие искания и основные достижения композиторов, являются 

жанровые фольклорные миниатюры и сюиты, особенно жанр характеристической 

сюиты.  За короткий период времени испанское музыкальное искусство 

эволюционировало от внешних воплощений фольклора с его колоритными 

экзотическими образами, к лирическим миниатюрам И.Альбениса («Иберия», 

«Наварра», «Кордова»), Гранадоса  и утонченно-изысканной музыке сочинений де 

Фальи.  В  камерно-инструментальном творчестве Гранадос мастерски воспроизвел  

национальный испанский колорит,  умело использовал пентатонные лады и 

хроматические гармонии. Неофольклоризм и неоромантизм смыкается в музыке 

Гранадоса с  неоклассицизмом, что выражается в стремлении возродить старинные 

испанские танцевальные жанры (пьеса «Латрова» из сюиты «Елизенда»). К числу 

выдающихся сочинений Гранадоса принадлежат его «Гойески» – семь пьес для 

фортепиано, где  музыкальными средствами воссоздаются образы Испании, 

воплощенные в творениях Ф. Гойи.  

Национальные музыкальные школы стран северной Европы в первой четверти ХХ века 

были представлены именами Грига и Синдинга в Норвегии, Сибелиуса в Финляндии.  

 Возникнув на почве норвежской народной музыки и вобрав в себя лучшие достижения 

мирового музыкального искусства, творчество Грига оказало огромное влияние на 

современных ему композиторов. Будучи «романтиком шумановской школы», Григ 

старался постичь новые идеи, вдохновлявшие молодых его современников, не 

оставаться чуждым совре-менным тенденциям в музыке.  В то же время, в творчестве 

некоторых ком-позиторов уже происходит отдаление от намеченных Григом путей 

развития норвежской музыки. В произведениях Синдинга доминируют неоклас-

сические тенденции и связь с фольклором уже не такая тесная, как в сочинениях 

Э.Грига . 

Основоположник финского симфонизма и камерной музыки, Ян  Сибелиус был 

мастером крупных форм, что  оказало большое влияние и на его произведения малой 

формы. Некоторые камерно-инструментальные со-чинения композитора – пьесы для 

скрипки и фортепиано: Романс и Эпилог,  Новеллетта, «Деревенские танцы», трио a 

moll, струнные квартеты, фор-тепианное трио, фортепианные квартеты e moll и C dur, 

отличаются подлин-ным симфоническим размахом.   

Большое влияние на развитие европейской камерно-инструментальной музыки оказали 

композиторы Польши, Чехии и Венгрии.  
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Возникшее в Польше в начале прошлого столетия объединение «Молодая Польша» 

сыграло большую роль в формировании творческих устремлений К. Шимановского.  

Импрессионистские и «скрябинские» наход-ки в области средств музыкальной 

выразительности содействовали еще более яркому воплощению народных образов и 

особенностей музыкального фольклора Польши в музыке К.Шимановского. На раннем 

этапе формиро-вания творческой индивидуальности  композитора, большое влияние на 

него оказала музыка Шопена (прелюдии для фортепиано, этюды, вариации h moll, 

Первая соната). Далее следует новый, импрессионистский период в творчестве 

композитора. В области камерной инструментальной музыки появляются такие его 

произведения, как «Мифы» для скрипки и фортепиано, «Маски» и «Meтопы» для 

фортепиано.  

Влияние романтизма и современных им музыкально-стилистических тенденций 

ощутили на себе  чешские композиторы З.Фибих, Б.Фёрстер, В. Новак, Л.Яначек. 

Романтическое трагическое мироощущение органически сочетается у Фибиха с 

импрессионистской утонченностью («Поэма», Второй квартет, Квинтет, «Зарисовки 

художника», цикл фортепианных миниатюр «Настроения, Впечатления, 

Воспоминания»). Фортепианная Баллада и «Героическая соната» Новака выдержаны в 

листовских героико-патетичес-ких тонах. 

Выдающийся румынский композитор Джордже Энеску на основе органичного синтеза 

румынской народной музыки и достижений европейского музыкального искусства 

создал музыкальные произведения, отличающиеся оригинальностью и новизной. Как и 

на большинство композиторов, творивших в начале ХХ века, на творчество Энеску 

огромное влияние оказало творчество Баха, композиторов-романтиков и импресси-

онистов. Печатью романтизма отмечены его Баллада, Интродукция, Экс-промт, 

Вариации для фортепиано ор.5. Наряду с этим, Энеску создает ряд произведений 

импрессионистского склада, среди которых особо выделяются «Пьесы-экспромты», 

Третья сюита для фортепиано.  Неоклассическая линия в творчестве Энеску тесно 

соприкасается с импрессионистской (архаический «Хорал» в «Пьесах-экспромтах»). 

Музыкальное искусство Венгрии в начале XX века представлено именами выдающихся 

композиторов – Золтана Кодая и Белы Бартока. Мно-гое объединяет этих двух 

композиторов, прежде всего – бережное собирание и изучение образцов фольклора, 

органичный синтез народной музыки и современных форм европейской академической 

музыки. Возродив древние пласты венгерского музыкального фольклора, используя 

богатый арсенал средств музыкальной выразительности, предлагаемый опытом 

мировой музыкальной культуры и возникающими новыми стилистическими напра-

влениями, они создали на их основе высокопрофессиональные формы наци-ональной 

музыки.  

С именем Бартока связаны особые пути претворения венгерского фольклора  и  

развития неофольклорной тенденции в современной музыке. Темы и образы, 

почерпанные из народного творчества, вдохновили композитора на создание истинных 

музыкальных шедевров. Стремясь отразить остроконфликтные ситуации, воплотить 

яркие контрастные образы, Барток постоянно находился в творческом поиске. Этим и 

объясняется его «увлеченность» различными стилистическими направлениями музыки 

ХХ века. Барток четко сформулировал свою цель: «безграничное и полное 

использование всего имеющегося в нашем распоряжении звукового материала». (1, 

с.13) Он также назвал имена трех классиков, повлиявших в большей степени на  
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формирование новой венгерской школы XX века: «Дебюсси вновь раскрыл всем 

музыкантам сущность аккорда; он был столь же значителен, как Бетховен, который 

указал нам путь к развитию формы, и как Бах, который открыл перед нами высшую 

мудрость контрапункта. Я ставлю теперь вопрос, – говорит Барток,– нельзя ли 

объединить традиции трех этих классиков в некоем синтезе и оживить их для 

современности» (Nestyev, 1969: 682) . 

Среди камерно-инструментальных произведений Бартока, разнооб-разных по жанру и 

стилю, особо выделяются его миниатюры – городские и крестьянские танцы, 

прелюдии, этюды, багатели и др. Различаются его произведения и по степени 

сложности: Багатели и цикл «Детям», Этюды ор. 18 и поэтичные Румынские танцы,  

жанрово-бытовые Венгерские картины,  Соната для скрипки соло. 

Фольклорные пьесы, занимающие центральное место среди произве-дений малых 

форм, основаны на музыкальном наследии не только венгер-ского народа, но и 

фольклора других стран. Наряду с обработками и транскрипциями образцов 

музыкального фольклора, Барток создал ряд произведений более обобщенного 

характера, со свободным использованием и преобразованием фольклорного материала. 

Постигнув систему и принципы народного музыкального мышления, композитор 

применил их в произведениях, не имеющих прямого отношения к народной тематике. 

Ярким примером может служить знаменитое “Allegro barbaro”, перекликающееся со 

«Скифской сюитой» Прокофьева и «Весной Священной» Стравинского.  

Жанром, наиболее полно отразившим творческие концепции композитора, 

позволяющим проследить эволюцию музыкального стиля и идейно-эстетических 

воззрений композитора, являются его квартеты. Они  отличаются богатством образного 

и интонационного содержания, яркими контрастами, новизной и свежестью звучания, 

своеобразной трактовкой формы и тембров (резкие созвучия, комбинации тембров, 

острые акценты pizzicato, arco и  другие приемы). По сути, Барток симфонизирует 

квартет, что роднит его с Бетховеном.   Квартеты Бартока и Бетховена, схожи, также, 

свободой тонального развития, сочетанием различных принципов музыкального 

развития, конфликтной сонатной драматургией, сквозным развитием, полифонизацией 

жанра. 

Таким образом, камерно-инструментальная музыка XX века стала той сферой, в 

которой, как и во все времена, многие европейские композиторы проводили творческие 

эксперименты. Нередко, камерно-инструментальное творчество представляло собой 

своего рода сжатую энциклопедию стиля, основных образов и отражало эволюцию 

творчества композиторов. Находки в области жанра, гармонии, полифонии, мелодии и 

других средств музыкальной выразительности претворялись композиторами затем в 

симфонических произведениях. Зачастую жанры малых форм приобретали 

монументальность, масштабность, становились средством воплощения  глубоко 

философских образов.  

Отразив самые высокие достижения музыки ХХ века, камерно-ин-струментальные 

жанры, благодаря своей необычайной гибкости, стали средством воплощения самых 

различных, порой полярно противоположных, стилей и направлений. В противовес 

эстетически-утонченному импресси-онизму и экспрессионистской обостренности 

чувств, в этих жанрах поя-вилась тенденция к сохранению гуманистических и 

этических основ искусст-ва, стремление возродить искусство венских классиков и 

эпохи барокко. Во второй половине ХХ века в музыкальном искусстве стали 
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происходить более радикальные изменения, которые коснулись  и области камерной 

музыки. Композиторы периода поставангарда стали внедрять в эту область музыки 

новые тенденции композиторского письма – сериализм, структурализм, алеаторику, 

сонорику и т. д. Появилась новая трактовка тра-диционных жанров, когда, например, 

понятие «соната»  уже не имело ничего общего с традиционным классическим жанром 

(Сонаты П.Булеза). Зачастую камерные  сочинения создавались, как открытые 

структуры и не умещались в рамки традиционных форм. Композитор сочиняя 

произведение, одновременно  создавал его форму, а нередко и жанр  («Книга для 

квартета» П.Булеза) и т.д.  

Вообще, характерной чертой европейской музыки ХХ века становится тяга к 

камерности, что проявляется в камернизации таких жанров, как опера и симфония. 

Композиторы отдают предпочтение необычным инструмен-тальным составам и 

жанрам. Однако несмотря на все новации, органический синтез достижений музыки ХХ 

века, традиций классической и народной музыки породил уникальные в своем роде 

сочинения А.Шенберга, А.Веберна, А.Берга, Б.Бартока, П.Хиндемита и многих других 

композиторов.  
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PİYANO ÇALGISININ TARİHİ, AVRUPA VE RUS SANATSAL 

GELENEKLERİNİN OLUŞUMU VE AZERBAYCAN PİYANO SANATINDA 

UYGULAMASI 

 

Nurana ZEYNALOVA 

Öğretmen, Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, nurane19829@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu makale, Azerbaycan'da piyano sanatının yaratılması ve geliştirilmesi için önemli olan Avrupa ve Rus piyano 

okullarının performans geleneklerini araştırmaktadır. Piyano enstrümanının yaratılış tarihi,  Avrupa ülkelerinde 

ve Rusya'da piyano sanatının gelişim tarihi sunulmaktadır. Konu tarihsel açıdan karşılaştırmalı olarak 

araştırılmış ve piyano sanatıyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar incelenmiştir. 

Azerbaycan piyano okulunun oluşumunda St.Petersburg, Moskova ve Viyana piyano okullarının büyük etkisi 

kaydedilmiştir, bu okulların seçkin müzisyenleri ve öğretmenlerinin bilimsel yöntemsel ve icra uygulamaları 

nesilden nesile aktarılmış ve günümüze kadar geliştirilmiştir. Çalışmalar, bu köklerin, varislik ilkesi ile Viyana 

klasik okuluna gittiğini göstermektedir. 

Bu nedenle, Rus ve Avrupa geleneklerinin etkisi ve Azerbaycan'ın aşağıdaki alanlarda ulusal kültür ile etkileşimi 

ve uygulanması sonucu erken aşamalarda geliştiği bilinmektedir: 

1. Klasik Avrupa piyano geleneğinin devamı. (Klasik eserlerin incelenmesi) 

2. Rus piyanistler ve öğretmenler tarafından kullanılan yöntemler. 

3. Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin repertuarı ile ulusal bir piyano okulu kurulması için bir temel 

oluşturulması. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan piyano sanatı, Uzeyir Hacibeyli, Avrupa ve Rus sanatsal gelenekleri, Viyana 

klasik okulu, yöntemler, piyano, ulusal piyano yorumculuğu. 

 

HISTORY OF PIANO INSTRUMENT, FORMATION OF EUROPEAN AND 

RUSSIAN PERFORMING TRADITIONS AND ITS APPLICATION IN 

AZERBAIJANI PIANO ART 

ABSTRACT 

This article explores the performing traditions of European and Russian piano schools at an early stage, 

important for the creation and development of piano art in Azerbaijan. The history of creation of the instrument, 

and also the history of development of piano art in the European countries and in Russia is presented. This topic 

was researched comparatively from the historical point of view, and scientific research in the field of piano art 

was considered.  

Great influence of piano schools of St. Petersburg, Moscow and Vienna was noted on formation of Azerbaijani 

piano school. Scientific-methodical and performing practices of outstanding musicians and teachers of these 

schools were passed from generation to generation and developed, developed and improved till nowadays. 

Researches show that these roots, on a principle of continuity, have gone to the Vienna classical school. 

Thus, it is known that development of Azerbaijani piano at early stages is conditioned by influence of Russian 

and European traditions and their interaction and application with national culture in the following areas: 

1. Continuation of the classical European piano tradition. (Study of classical works) 

2. Methods used by Russian pianists and teachers. 

3. Creation of basis for creation of national piano school with repertoire of works by Azerbaijani composers. 

Key Words: Azerbaijani piano art, Uzeyir gajibeyli, European and Russian performing traditions, Vienna 

classical school, technique, piano. 
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Avropa mənşəli simli-klavişli fortepiano aləti XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda cəmiyyətin kübar, ziyalı,  maarifpərvər, bir sözlə yüksək təbəqəsi tərəfindən 

böyük maraqla qarşılana qədər çox uzun və maraqlı yaranma tarixi keçmişdir. 

İlk simli musiqi alətləri hələ eramızdan əvvəl Qədim Misirdə, Yunanıstanda yaranmışdır. 

Onlardan arfa, kifara, lira və digərlərinin adlarını çəkmək olar. 

P.Ziminin fortepiano alətinin yaranması haqqında kitabından məlumat alırıq ki, [Zimin. 1968: 

9-10] Yunanıstanın İsgəndəriyyə şəhərində Ktezibiy adlı mexanik və mühəndis mürəkkəb alət 

– hidravlos (su orqanı da deyilir) alətini ixtira etmişdir. Bu alət bəşər tarixində ilk klavişli 

çoxsəsli alət idi. Sonralar bu alət təmkinləşdirilir, Roma imperiyasında yayılmağa başlayır.  

Ilk simli musiqi alətlərinin əcdadlarından biri isə Qədim Yunanıstanda yaranmış monoxord 

aləti sayılır. Onun Pifaqor tərəfindən ixtira olunduğu təxmin edilir (e.ə. 571-497). 

Təkmilləşdirilmiş forması kimi qelikon adlı alət Romada (bizim eranın II əsri) istifadə 

olunurdu. Bu aləti Roma nəzəriyyəçisi Aristid Kvintilian təsvir etmişdir. Monoxord və 

qelikon XIII-XIV əsrlərə qədər istifadə olunurdu. [Zimin. 1968: 10] 

Tarixdən məlumdur ki, Şərqdə yayılmış ərəb mənşəli ud (lütniya) aləti X əsrdə Avropada 

geniş tətbiq edilirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, orqan və ud alətinin klavir sənətinə böyük təsiri olmuşdur. Bu 

alətlərin bəzi priyomları, üslubları əvvəlcə klavir musiqisinə, daha sonralar isə fortepianoya 

keçmişdir.  

Alekseyev yazır ki, [Alekseyev. 1988: 5-7] ilk klavişli-simli alətlər İntibah dövründə 

yaranmışdır. O dövrün musiqiçiləri (XVI-XVIII əsrlər) hərtərəfli xüsusiyyət daşıyırdılar. 

Onlar müxtəlif alətlərdə ifa etməyi bacarır, bəstəkarlıqla məşğul olur, müəllim kimi fəaliyyət 

göstərir, musiqi nəzəriyyəsini mükəmməl bilirdilər. XVI-XVIII əsrlərdə ifaçı, müəllif və 

dinləyici arasında vasitəçi kimi baxılmırdı. İfaçılıq, o dövrün dünya görüşünə görə musiqi 

bəstələnməsindən ayrılmırdı və onunla birlikdə vahid təşkil edirdi. Bu sintez improvizə ilə 

həyata keçirilirdi və ifaçılıq incəsənətinin əsasını təşkil edirdi. İmprovizə etmək bacarığı isə 

hər bir ifaçının ən yüksək nailiyyəti hesab edilirdi.  

Fortepiano alətinin yaranmasına qədər daha iki alətin – klavesin və klavikordun geniş 

yayıldığı bizə məlumdur. Hər iki alət fortepianonun “əcdadları” sayılır.  

Klavesin (latın sözü olub, “açar” deməkdir) klavişlərdə barmaqla ifa olunan musiqi alətidir. 

Bu alətin səsi parlaq, az oxunaqlıdır və dinamik dəyişikliklərə məruz qalmır. Bu alətdə 

klavişlərə toxunmanın gücü səslənmənin gücündə çox az əks olunur. Burada əsas dinamik 

çalarlar forte və pianonun növbələşməsidir. Bir qədər təkmilləşdirilmiş klavesində orqanda 

olduğu kimi xüsusi registrlər əlavə edilmişdir ki, onlar səslənməyə müxtəlif tembr çalarları 

verirdilər. XVIII əsrdə klavesinlərin müasir fortepianodan fərqli klaviatura rəngi tətbiq 

edilməsi də diqqəti cəlb edir. Belə ki, aşağı klavişlər qara, yuxarı klavişlər ağ rəngə 

boyanmışdır. Bəzi tədqiqatçıların, musiqi nəzəriyyəçilərinin fikrincə, tünd klaviatura 

klavesinçilərin ağ əllərini daha yaxşı əks etdirirdi.[Alekseyev. 1988:9-10]  

Klavikord isə klavesindən quruluşuna görə fərqlənirdi. Bu alətdə metaldan hazırlanmış 

tanqent adlanan plastinkanın simə toxunması vasitəsi ilə səs çıxarılırdı, hansı ki, trapesiya 

formasında olub, klavişin arxasına bərkidilmişdir. Bu alətin səslənməsi klavesindən fərqli 

olaraq dinamik cəhətdən daha rəngarəng idi və ifa zamanı legato çalğı üsulu daha yaxşı 

alınırdı. Klavikord yalnız səsin gücü baxımından klavesindən geri qalırdı. Ona görə də 
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konsert salonlarında klavesindən, məişət musiqisində isə klavikorddan istifadə 

olunurdu.[Alekseyev. 1988: s.10]  

Klavikord alətinin ilk rəsminə 1440-cı ildə nəşr edilmiş “Veymar Möcüzələr kitabı”nda rast 

gəlinir. Öz dövrünün ən görkəmli klavikord ifaçısı isə Filip Emanuel Bax olmuşdur. Ilk dəfə 

olaraq mordent, ikili trel, qrupetto kimi melizmləri klavir musiqisində o tətbiq etmişdir. 

F.E.Baxın “Klavirdə ifaçılığın həqiqi incəsənəti haqqında təcrübə” adlı elmi əsəri isə klavir 

ifaçılığı haqqında ilk əhatəli kitabdır. Bundan əlavə bu əsər müasir fortepiano ifaçılığının 

əsasını təşkil edən baş barmaq texnikasının işlənməsinə dair ən qiymətli kitablardan biridir. 

Haydn, Motsart, Bethoven onun bu elmi əsərindən çox faydalanmış və öz fəaliyyətlərində 

tətbiq etmişlər. [Zeynalova. 2017: 10] 

A.Alekseyevin dərsliyindən aldığımız məlumatlara görə o dövrdə klavesinin müxtəlif növləri 

Avropa ölkələrində müxtəlif cür adlanırdı. Məsələn, Fransada – klavesin, İtaliyada – 

klaviçembalo və yaxud çembalo, Almaniyada – flügel. Fransada kiçik klavesinlər epinet, 

İtaliyada spinet, İngiltərədə isə vörcinal adlanırdı. Rusiyada isə hər iki növdə olan alətlər 

klavesin adlanırdı. 

XVI – XVIII əsrlərdə ifaçılıq hələ xüsusi sənət kimi baxılmırdı və musiqi traktarlarının 

müəllifləri öz işlərini ən əvvəl bəstəkarlıq, musiqi nəzəriyyəsi, improvizə incəsənəti və musiqi 

əsərlərinin klavir üçün işləmələrinə həsr edirdilər. [Nikolayev. 1980: 5] 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu dövrdə yazılan elmi işlərdə araşdırılan problemlərə ümumi 

aspektdən yanaşılırdı. Yəni, yaradıcı bəstəkarın ifaçı, pedaqoq kimi müxtəlif cəhətləri ümumi 

istiqamət kimi baxılırdı. Lakin XVII əsrin I yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində artıq fransız 

klavesinistlərinin əsərlərində ifaçılıqla bağlı məsələlər, araşdırmalar da meydana çıxmışdır. 

M.Sen-Lamber, J.F.Ramo, F.Kuperenin işləri bu cəhətdən böyük praktiki əhəmiyyətə 

malikdir.  Nikolayev yazır ki, onların traktatları təkcə klavesində çalğı qaydaları ilə tanış 

etdiklərinə görə maraq doğurmur. Müəlliflər alət arxasında oturuş qaydaları, applikatura və 

ifanın əl hərəkətləri haqqında öz baxışlarını izah edərək, öz metodiki tövsiyələrini estetika ilə, 

ifa olunan əsərlərin xarakteri və stilistik özünəməxsusluğu, ifadə vasitələri ilə 

əlaqələndirirdilər. 

XVIII əsrin II yarısında Filip Emanuel Baxın “Klavir ifaçılıq sənətinin həqiqi təcrübəsi” adlı 

traktatı əhəmiyyətinə görə mühümdür. Traktat iki hissədən ibarətdir. Burada müxtəlif 

məsələlər – musiqi nəzəriyyəsi, yaradıcılığı, improvizasiya incəsənəti, ifaçılıq məsələləri və 

klavirdə çalğı qaydaları əks olunmuşdur. 

Fortepiano alətinin yaranma tarixinə nəzər salsaq görürük ki, bu alət Avropanın üç ölkəsində 

bir-birindən xəbərsiz üç ustanın klavişli mexanizminin ixtira edilməsi ilə yaranmışdır. 

Çəkicli fortepiano – öz xarakterinə görə musiqiçinin istəyindən və gücündən asılı olaraq, 

fərqli səslərin hasil edilməsi mümkün olan bir alət idi. Bu alətin ixtiraçısı İtaliyalı Bartolomeo 

Kristofori (1655-1731) sayılır. Tarixi tədqiqatlar göstərir ki, çəkic zərb mexanizmini 

Kristoforidən savayı, eyni dövrdə yaşayan Fransa klavir ustası Jan Marius (1713-1719) və 

Drezden şəhərində yaşayan alman musiqi müəllimi Kristof Qotlib Şröter (1717-1721) ixtira 

ediblər. [İbrahimova. 2014: 20-21] 

1758-ci ildə Xristian Ernst Frederitsinin yaratdığı piramidavari şaquli fortepiano aləti müasir 

fortepianonun prototipi hesab oluna bilər: Daha sonra o, dördbucaqlı fortepiano 

konstruksiyasını yaradır və onu “Fortbien” adlandırır. Güman etmək olar ki, “fortbien” adı 

sonralar təhrif olunmuş, alətə rus həyatı və ədəbiyyatında kök salmış “fortepiano” adı 

verilmişdir. [İbrahimova. 2014: 21] 
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Alekseyev yazır ki [İbrahimova. 2014: 21], XVIII əsrin əvvəllərində fortepiano incəsənəti 

daha fəal inkişaf etmişdir. Fortepiano aləti daha geniş vüsət alır və sevimli konsert alətinə 

çevrilir. Eyni zamanda ev şəraitində musiqi təhsili almaq üçün də istifadə olunur. Bu cür 

marağa səbəb isə ff-dən tutmuş, pp-yə qədər, oxunaqlı melodiyaları çətin harmoniyaları və 

polifoniyanı səsləndirmək imkanına malik olması idi. Virtuoz xüsusiyyətlərə malik fortepiano 

aləti o dövrün Avropa musiqisini ifa etmək üçün tələb olunan bütün xüsusiyyətlərə malik idi.  

Tədricən fortepianonun musiqi alətləri sırasında geniş istifadə olunması və universallığına 

görə birinci yer tutur. Fortepianonun ümumdünya istehsalı da böyükdür. Güman etmək olar 

ki, fortepiano, dünya fabriklərinin ümumi məhsulunun ən azı 85-90%-ni təşkil edir. 

[İbrahimova. 2014: 23] 

Fortepianoya qarşı yaranmış maraq alətin istehsalının intensiv inkişafına səbəb oldu. XVIII-

XIX əsrlərdə xüsusilə Şteyn və Şreyherin Avstriyada, Brodvudun İngiltərədə fabrikləri 

xüsusilə məşhur idi. Vyana və ingilis mexanikalı alətlər o dövrlərdə dünyada ən yaxşı alətlər 

kimi bir-biri ilə rəqabət aparırdılar. [Alekseyev. 1988: 113] 

Fortepiano aləti getdikcə təkmilləşdirilmiş, müxtəlif konstruksiyalar əlavə edilmişdir. 

Məsələn, Alekseyevin dərsliyindən aldığımız məlumatlara əsasən, Fransız ustası S.Erar 1821-

ci ildə ikiqat repitisiyanı ixtira etmişdir. Bu ixtira fortepiano alətində klavişi tamamilə yuxarı 

buraxmadan təkrar səsləri ifa etməyə imkan verir ki, bu da alətdə çalğını xeyli yüngülləşdirir. 

Alətin təkmilləşdirilməsində dempfer pedalın (sağ pedal) ixtirası sayılır. Guman edilir ki, 

A.Beyer sağ pedalı ixtira etmişdir. 1782-ci ildə isə C.Brodvud sol pedalı tətbiq edərək hər iki 

pedaldan istifadəni həyata keçirir. [Alekseyev. 1988: 114] 

Bildiyimiz kimi fortepiano alətində pedalların istifadəsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Pedal vasitəsilə müxtəlif çalarlar yaratmaq, fakturanı daha da zənginləşdirmək, müxtəlif 

registrlərin birlikdə səslənməsini, melodiyanı daha da oxunaqlı etmək, rəngarəng koloristik 

effektlər və s. yaratmaq olar.  

Müasir dövrümüzdə bəstəkarlar pedalın ən müxtəlif imkanlarından istifadə edərək fortepiano 

musiqisinin yeni çalarlarını üzə çıxararaq dinləyiciləri təəcübləndirirlər. Ona gorə də istər 

klassik, istər romantik, istərsə də müasir musiqini ifa edərkən pedaldan istifadə etməmək 

qeyri-mümkündür. 

Əgər XIX əsrdə fortepiano istehsalında hegemonluq İngiltərə və Avstriyaya məxsus idisə, 

XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəlləri fortepiano istehsalının mərkəzi Almaniyaya 

köçürülür. Ən qədim piano fabriki Barmendə Rudolf İ.Baxa (1794-1932), Ştutqartda 

Şidmaterə (1809) məxsus idi. 1853-cü ildə Şidmayerlərin nəhəng fabriki haçalandı. 1835-ci 

ildə Braunşveyqe şəhərində Şteynverq tərəfindən təsis olunan nəhəng fabrik yarandı. Hazırda 

fabrik “Grotrian Şteynverqin varisi” adı altında mövcuddur. Fransada isə XVIII əsrdə 

S.Ürarın fabriki, L.Pleyelin, XIX əsrin I yarısında Henri Papanın, Henri Hertsin fabrikləri 

təsis olundu. [İbrahimova. 2014: 24] 

ABŞ-da fortepiano istehsal edən fabriklərdən ən məşhuru Nyu-York şəhərində fəaliyyət 

göstərən “Seinway and Sons” fabriki sayılır. Bu fabrik 1853-cü ildə təsis olunmuşdur. Bu gün 

Steinway royalları praktiki olaraq dünyanın əsas səhnələrində istifadə olunur, 1300 pianoçu 

isə “Steinway Artisti” adına layiq görülmüşdür. Onlardan “ölməz sənətkarlar” – Anton 

Rubinşteyn, İqor Stravinski, Sergey Raxmaninov, Sergey Prokofyev, Vladimir Qoroviç, 

müasir konsert ifaçılarından – Vladimir Aşkenazi, Qriqoriy Sokolov, Yevgeniy Kisin və 

başqalarının adlarını çəkmək olar. [Classical Music News.ru] 
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Beləliklə, demək olar ki, Avropa fortepiano incəsənətinin formalaşmasında Vyana, London və 

Paris məktəbləri aparıcı rol oynayaraq gələcəkdə bu aləti təkmilləşdirmiş, ifaçılıq və 

pedaqogikada müəyyən məsələlərin inkişafına böyük təkan vermişdir. Romantiklərin 

yaradıcılığında isə fortepiano aləti başlıca yer tutmaqla fortepiano incəsənətində yeni 

fortepiano stili yarandı. Şopen, List, Şumanın yaradıcılığında fortepiano musiqisi özünün 

yüksək səviyyəsinə çatdı. Yeni fortepiano səslənməsi, fortepiano fakturası, yeni janrlar, 

formalar meydana gəldi. 

 Rusiyada fortepiano incəsənəti tarixinə nəzər salsaq görürük ki, Rusiya  milli musiqi 

incəsənətinin formalaşması XVIII əsrin son onilliklərinə təsadüf edir. Bu illərdə rus musiqi 

folklorunun toplanması, mahnıların klavişli alətlər üçün primitiv işləmələr, məcmuələrin 

meydana gəlməsi, xüsusən də mahnı janrına maraq bu dövrdə ifaçılıq yaradıcılığının 

inkişafına yol açırdı. 

Klavir alətinin, hələ XVI əsrdə Rusiyanın musiqi həyatına daxil olmasına baxmayaraq, bu alət 

o qədər də geniş vüsət almamışdır. Buna əsab səbəb kimi göstərilir ki, o dövrdə Rusiyanın 

milli aləti olan stolüstü qusli aləti musiqi məişətində daha çox tətbiq olunurdu və bu alət az 

oxunaqlı, ifadəli imkanlarına görə klavir alətini sıxışdırırdı. Çünki, o vaxtlar rus dinləyiciləri, 

ifaçıları daha çox vokal janra üstünlük verirdilər və qusli və bir çox digər alətlər mahnı və 

rəqsləri müşayət etmək üçün istifadə olunurdu.  

Musiqi təhsilinə gəldikdə isə o, şəxsi xarakter daşıyırdı və bütün tədris ocaqlarında musiqi 

sinifləri fəaliyyət göstərirdi: universitetlərdə, Rəssamlıq Akademiyasında, Peterburq və 

Moskva teatr texnikumlarında, gimnaziyalarda və s. Artıq bu tədris ocaqlarından təkcə 

həvəskar yox, həm də peşəkar musiqiçilər də yetişirdilər. Peterburqda, Moskvada, bir çox 

digər şəhərlərdə də şəxsi məktəblər açılmışdı.  

Bu dövrdə bir çox metodiki tövsiyələr,  elmi-metodiki işlər, dərsliklər, vəsaitlər çap 

olunmuşdur ki, onların da əksəriyyəti alman, fransız, italyan dillərindən rus dilinə tərcümə 

olunmuşdur. Məsələn, Rus dilinə tərcümə olunmuş Simon Leleynin “Klavikord məktəbi”, 

Daniel Qotlib Tyurkun “Klavir məktəbi”ndən bəzi çıxarışlar, və s. 

XIX əsrdə isə rus dilində M.Klementinin “Fortepiano ifaçılıq məktəbi”(1816), D.Şteybeltin 

“Fortepiano üçün tam praktik məktəb”(1830), F.Güntenin “Məktəb”(1838), İ.Qraçın 

“məktəb” və digər dərsliklər çap olunaraq istifadə olunurdu. Əvvəllər çap olunan vəsaitlərdən 

fərqli olaraq bu dərsliklərdə məşğələlər, tapşırıqların daha çox maraq  oyatması üçün rus xalq 

mahnı və rəqs işləmələri də daxil edilmişdir. 

Göründüyü kimi, XIX əsrin II yarısında Rusiyada istifadə olunan, ifaçılıq məsələlərinə həsr 

olunan dərsliklər, tədris metodları, klassik avropa ənənələrinə əsaslanırdı və rus milli 

fortepiano incəsənətinin yaranması üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Eyni zamanda onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, fortepiano ifaçılıq sənətini Rusiyada tədris edən müəllimlər 

avropanın ən yaxşı musiqiçi-ifaçıları, pianoçu-pedaqoqları idilər. 

A.Alekseyevin dərsliyindən aldığımız məlumatlara əsasən, [Alekseyev. 1988: 119] rus 

fortepiano ifaçılığının formalaşmasında əsas rol oynayan musiqi xadimi Con Fildin adını 

çəkmək olar. Onun pedaqoji baxışları mahiyyət etibarilə müəllimi M.Klementinin pedaqoji 

prinsiplərini əks etdirirdi. O da öz müəllimi kimi barmaqların texnikasının inkişafına xüsusilə 

fikir verirdi. Lakin o dövrün bravuralı virtuoz ifaçılarından fərqli olaraq, klassik prinsiplərə 

əsaslanan çox incə ustalıqla ifadəli çalğıya nail olurdu.  

XIX əsrin 40-cı illərində alman pianoçusu, pedaqoqu Adolf Lvoviç Genzeltin də adını 

çəkmək olar. O, Peterburq konservatoriyası açılarkən ilk professorlardan biri olmuşdur. Onun 
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1868-ci ildə çap olunmuş metodiki işi  - təcrübəçi-pedaqoqların tərbiyəsində çox mühüm 

əhəmiyyətə malik idi. 

Xarici pedaqoqlarla yanaşı, rus pianoçu-müəllimlərdən A.A.Qerke, A.İ.Villuan və 

A.İ.Dyubyukun da adlarını çəkmək olar.  

XIX əsrin son rübündə artıq fortepiano aləti Rusiyada məşhur alətə çevrilir. Xarici musiqiçi-

pianoçulardan – List, Talberq, Klara Şuman, Gerç və digərləri Rusiyada genış konsert 

proqramları ilə çıxış edirdilər. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Qlinka tərəfindən başlanmış bəstəkarlıq yolunu 

Musorqski, Balakirev, Rimskiy-Korsakov, Borodin, Çaykovski və digər bəstəkarlar rus milli 

musiqi incəsənətinin klassik əsərlərini yaratdılar. 

Rus Musiqi Cəmiyyətinin, Peterburq və Moskva konservatoriyalarının açılması ilə rus musiqi 

mədəniyyətində yeni mərhələ başlanır. Rus fortepiano məktəbinin metodikasının əsası 

qoyulması isə Rubinşteyn qardaşlarının adı ilə bağlıdır. 

Nikolayev yazır: “Rubinşteyn qardaşları rus fortepiano pedaqogikasının ən yaxşı ənənələrinin 

əsasını qoymuşlar. Onların hər ikisi, sözün əsil mənasında musiqinin müəllimləri idilər. Alətə 

yiyələnmə ustalığına böyük əhəmiyyət verərək ifanın texniki məsələlərini musiqi 

məsələlərindən ayırmırdılar, barmaqların mexaniki məşqini qəbul etmirdilər, şagirdlərdə 

interpretasiyanın bədii məsələlərinin başa düşülməsinin inkişafına can atırdılar. Bu prinsiplər 

XIX əsrin son onilliyi və XX əsrin əvvəllərində Moskva və Peterburq konservatoriyalarının 

görkəmli pedaqoqlarının pedaqoji fəaliyyətində öz davamını və inkişafını tapmışdır. Belə 

pedaqoqlardan – Peterburqda T.Leşetiski və A.Yesipova, Moskvada – V.Safonov, S.Taneyev 

və onların ardıcılları idi”. [Nikolayev. 1980: 31] 

Qeyd etməliyik ki, K.Çerninin tələbəsi olmuş Teodor Osipoviç Leşitiskiy də o dövrlərdə 

Peterburq konservatoriyasının aparıcı professorlarından biri idi. Onun tələbələri arasında 

A.Yesipova, V.Puxalskiy, K.K.Fan-Ark, İ.Borovka, D.Klimovun və başqalarının da adlarını 

çəkmək olar. Burada qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycana dəvət olunmuş G.G.Şaroyev də 

A.Yesipovanın yetirməsi olmuşdur. Leşitiski Vyanada fəaliyyətini davam etdirərkən onun 

tələbələri arasında A.Şnabel, İ.Paderevski, O.Qabriloviç, Q.Qalston, İ.Fridmanın adlarını çəkə 

bilərik. O, öz metodikasında K.Çerninin applikatura sistemindən istifadə edirdi. Bilənglərin 

daha yumşaq, barmaqların möhkəm olmasını tələb edirdi. Texnika üzərində işləyərkən texniki 

çətinlikləri konkret musiqi məsələlərindən ayırmayaraq aradan qaldırmağı tələb edirdi və 

pianoçunun rasional işinə diqqət yetirirdi. Texnikanı bədii nəticə əldə etmək üçün inkişaf 

etdirirdi.  

Hofmandan çox əvvəl Leşitiski öz pedaqoji praktikasında belə nəticəyə gəlmişdir ki, 

pianoçunun işində şüur əsas rol oynayır, hansı ki, qarşıya qoyulan musiqi məsələlərinin başa 

düşülməsi, fiziki hərəkətlər ona tabe olur. [Nikolayev. 1980: 34] 

Vasiliy İliç Safonovun da Moskva fortepiano məktəbinin formalaşmasında böyük rolu 

olmuşdur. O, Peterburq konservatoriyasının yetirməsi olub, pedaqoji fəaliyyətə burada 

başlamış, daha sonra Moskva konservatoriyasında fəaliyyətini davam etdirmişdir. Onun 

tələbələri arasında A.N.Skryabin, N.K.Metner, A.F.Nikolayev, Yelena Qnesina və bir 

çoxlarının adlarını çəkmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda professional musiqi 

kadrlarının hazırlanması prosesində aktiv rol oynayan, klassik rus musiqi pedaqogikası 

ənənələri əsasında yüksək təhsil almış, 1921-1923-cü illər ərzində Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasının rektoru və fortepiano sinfinin rəhbəri olmuş Matvey Leontyeviç Presman 

da Safonovun tələbəsi olmuşdur.  
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Nikolayev yazır ki, o, əsası Rubinşteyn qardaşları tərəfindən qoyulan ənənələrə əsaslanaraq öz 

prinsiplərini irəli sürürdü. O, dərslərində musiqinin, müxtəlif əsərlərin stil xüsusiyyətlərinin 

başa düşülməsinə, forma və harmoniyanın analizinə, səsin keyfiyyəti üçün eşitmənin 

kontroluna, musiqi obrazlarının ifadəliliyinə əsas yer ayırırdı. Konservatoriyanın yuxarı kurs 

tələbələri ilə Baxın invensiyaları, Motsartın sonataları, pyeslər və orta çətinlikli etüdlərlə işə 

başlayırdı. Baxı ifa edərkən o, səslərlə öyrənməyə məcbur edirdi və tələb edirdi ki, tələbələr 

invensiyanı iki fortepianoda elə ifa etsinlər ki, hər biri səslərdən birini əzbər çala bilsin. 

[Alekseyev. 1988: 34] 

Safonov bəzi pedaqoji prinsiplərini Fortepianoda öyrənən və öyrədənlər üçün “Yeni formula” 

adlanan işində təqdim edir. Bu metodiki iş 1915-ci ildə Londonda, 1916-cı ildə isə Moskvada 

nəşr olunmuşdur. “Yeni formula”nın birinci bölməsi barmaqların müstəqilliyinə həsr 

olunmuşdur. Burada beş barmaqlı məşğələlər müxtəlif applikatura kombinasiyaları ilə təklif 

edilmişdir. İkinci bölmə isə “Zərbənin dəqiqliyi” adlanır. Burada səssiz çalınan ikili notlarla 

(tersiya, kvarta, sekstalarda) məşğələlər verilmişdir. Üçüncü bölmə isə barmaqların sürətli 

qaçışına həsr olunub. O, qammaların ifasının mexanikiliyinə qarşı çıxaraq hər hansı qammanı 

ifa edərkən müxtəlif ritmik kombinasiyalarla ifa etməyi tövsiyə edir. Safonov məşğələlərdə 

həm də akkordlara böyük yer ayıraraq dəyərli tövsiyələr də verir. Bu məcmuənin tamamlayıcı 

hissəsində isə “Öyrənənin 5 tapşırığı” verilmişdir. Burada isə o, passajların öyrənilməsi, 

məşqlərin ifa edilməsinə aid məsləhətlər verir, əsas diqqətin səslənməyə yönəlməli olduğunu 

irəli sürür, mexaniki çalğını rədd edərək səsin keyfiyyətinin ön plana çıxarılmasını əsas 

olduğunu vurğulayır. Burada ifaçının gündəlik ev məşğuliyyətinin qurulması məsələlərindən, 

prinsiplərindən danışılır. 

Rubinşteyn qardaşları, Leşitiski və Safonovun metodiki prinsipləri XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində rus pianoçuluq məktəbinin əsasını təşkil edirdi. Bu pedaqoqlardan hər birinin 

özünəməxsus cəhətləri olsa da, onların pianoçuluq tərbiyəsi və ifaçılıq ustalığının inkişafına 

baxışlarında oxşarlıq vardır. [Alekseyev. 1988: 37] 

Bu pedaqoji prinsiplər o dövr üçün çox proqressiv idi və rus fortepiano incəsənətinə dünya 

şöhrəti gətirmişdir. Bu prinsiplər qərbi-avropa pianizmində “psixotexnik istiqamət” adlanan 

cərəyanın meydana gəlməsindən çox əvvəl yaranmışdır.  

Tarixə nəzər salsaq görürük ki, musiqi haqqında ilk məlumatlar Şərq ölkələrinə aiddir. Şərq 

mədəniyyəti ən qədim sayıldığından musiqi tarixinin öyrənilməsinə də onunla başlayırıq. 

Musiqi mədəniyyəti haqqında ilk məlumatlarla qədim Şərq ölkələrinin tarixini araşdırarkən 

tanış oluruq. Bu məlumatlar daha çox Şərq ölkələrindən olan Misir və Mesapotamiyaya 

aiddir. Babilistanda arfa, lütniya, fleyta və qoboyun müəyyən növləri, sistr adlanan alətlər 

yaranmışdır. 

Ümumiyyətlə bütün Şərq ölkələrində musiqinin poeziya və rəqs ilə bağlılığı səciyyəvidir. 

Şərq mədəniyyətinin bir sıra elementləri, bir çox xüsusiyyətləri gələcəkdə Yunanıstan 

vasitəsilə Avropada da mənimsənilmişdi. Avropa məhz Şərq musiqi mədəniyyətini davam 

etdirərək, onun əsasında tamamilə yeni xüsusiyyətli, tam mənada sərbəst bir incəsənət 

yaratmışdır.  

Azərbaycan isə əlverişli coğrafi mövqeyinə görə, Şərq və Qərb mədəniyyətləri qovşağında 

yerləşdiyi üçün onların ənənələrini mənimsəyərək özünəməxsus mədəniyyət yaratmışdır. 

Azərbaycan xalq musiqisi də çox böyük bir inkişaf yolu keçərək əsrlər boyu inkişaf etmiş və 

cilalanmışdır. 
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XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində avropa mənşəli fortepiano alətinin mədəniyyətimizə 

daxil olması böyük maraqla qarşılandı. O dövrün tarixi məlumatlarına nəzər salsaq görürük 

ki, Bakının musiqi həyatında buraya qastrol səfərlərinə gələn avropa və rus musiqiçilərinin 

çıxışları çox böyük canlanma yaratdı. Eyni zamanda Azərbaycanda musiqi təhsilinin əsasının 

qoyulmasında, inkişafında, milli kadrların hazırlanmasında rus fortepiano pedaqogikası və 

avropa ənənələri əsasında təhsil almış müəllimlərin rolu çox böyük olmuşdur. Tədris olunan 

dərs vəsaitləri də avropa ənənələri əsasında tərtib olunmuş, rus dilinə tərcümə edilmiş 

məcmuələr idi. Bundan başqa, artıq Avropada və Rusiyada neçə yüzilliklər boyu formalaşmış, 

inkişaf etmiş fortepiano ifaçılığına aid repertuarın genışliyi, fortepiano aləti üçün bəstələnmiş 

əsərlərin, fortepiano musiqisinə aid materialların, elmi-metodiki işlərin çoxluğu da 

Azərbaycan fortepiano ifaçılığı, metodikası və bəstəkar yaradıcılığına öz böyük təsirini 

göstərmişdir.  

Lakin T.Seyidovun qeyd etdiyi kimi [Seyidov. 2016: 12] bu elə bir dövr idi ki, Azərbaycanda 

geniş müzakirələr keçirilir, diskussiyalar açılırdı. Bunun nəticəsində Azərbaycan musiqi 

mədəniyyətinin inkişafı məsələsində əsas iki istiqamət özünü qabarıq göstərirdi. Bir 

istiqamətin tərəfdarları (xüsusilə də Xədicə Qayıbova) milli musiqimizin, xalq musiqi 

yaradıcılığının toxunulmaz qalmasını tələb edir, bizə yabançı olan avropa-rus musiqi 

ənənələrindən qorunmasını irəli sürürdülər. Digər istiqamət isə ümumi avropa ənənələrinin 

istifadəsini və milli musiqimizın inkişafında tətbiq edilməsinin tərəfdarı idi və bu istiqamət 

Ü.Hacıbəyovun fəaliyyəti və yaradıcılığında öz təsdiqini tapmışdır.  

Bəstəkar yaradıcılığında ilk dəfə olaraq Ü.Hacıbəyov klassik ənənələri milli musiqimizin 

ənənələri ilə əlaqələndirərək, klassik rus və avropa ənənələrini öz yaradıcılığında tətbiq 

edərək Şərq musiqisini məişət musiqisi səviyyəsindən yüksəkliklərə qaldıraraq dünya musiqi 

mədəniyyətinə daxil olmasına ideal şərait yaratdı. O, buna öz yaradıcılığında avropa musiqi 

janrları, musiqi formalarını, ifadə vasitələrini azərbaycan xalq musiqisinin əsasları – ladları, 

muğamları, xalq mahnı və rəqsləri, bir sözlə, əsas xüsusiyyyətləri ilə sintez edərək nail oldu.  

Beləliklə, buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda fortepiano ifaçılığının 

yaranmasına rus fortepiano ifaçılığı pedaqogikasının görkəmli müəllimləri vasitəsilə avropa 

ənənələrinə əsaslanaraq yaranmış, daha sonra burada fortepiano ifaçılıq sənəti inkişaf edərək 

milli pianoçuluq məktəbinin formalaşmasına zəmin yaranmışdır. 

Azərbaycan fortepiano ifaçılıq məktəbi bir neçə musiqiçi nəsillərinin səyi nəticəsində 

yaranmışdır. Buna sübut olaraq, A.Mailovanın K.K.Səfərəliyevanın musiqi-ifaçılıq 

yaradıcılığına həsr etdiyi kitabında Şaroyev və Səfərəliyevanın pedaqoji əsaslarının 

qaynaqlandığı sxemi göstərmək olar. [Mailova. 2003: 127] 

Başqa bir sxemlə K.Hüseynovanın “Musiqimizin Fərhadı” adlı kitabında rastlaşırıq. Burada 

F.Bədəlbəylinin bir pianoçu kimi formalaşmasında xidmətləri olan fortepiano məktəblərinin 

adlarını aydın şəkildə görürük. [Hüseynova. 2007: 82] 

Hər iki sxemi tədqiq etsək görürük ki, Azərbaycan fortepiano məktəbinin formalaşmasında 

Peterburq, Moskva və Vyana fortepiano məktəblərinin böyük təsiri olmuşdur. Məhz bu 

məktəblərin görkəmli musiqiçiləri və müəllimlərinin elmi-metodik və ifaçılıq təcrübələri illər 

boyu nəsildən-nəslə ötürülərək, inkişaf etmiş, təkmilləşmiş, müasir dövrümüzə qədər gəlib 

çatmışdır.   

Beləliklə, buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, araşdırmalar bu köklərin, varislik prinsipi 

ilə, Vyana klassik məktəbinə qədər gedib çıxdığını göstərir.  
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Vyana klassik məktəbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Göründüyü kimi, bizim müəllimlərimiz öz tələbələri olduqları müəllimlərin, pedaqoqların 

ənənələrini davam etdirərək milli fortepiano məktəbini yaratmışdırlar. Bu yolda Moskva və 

Peteburq konservatoriyasının görkəmli musiqiçi-müəllimləri, Rubinşteyn qardaşları, 

T.O.Leşitiski, A.N.Yesipova, V.İ.Safonov, L.V.Nikolayev, K.N.İqumnov və digərlərinin 

böyük xidmətləri olmuşdur. Onların ənənələri azərbaycan musiqiçi-pianoçularının, 

müəllimlərinin fəaliyyətində, proqressiv ideyalarında əks olunmuşdur və bu gün də bu proses 

inkişaf edərək qarşılıqlı əlaqələr və zənginləşmələr nəticəsində musiqi-ifaçılıq 

tendensiyalarında özünü büruzə verir. 

Başlanğıc mərhələdə, eləcə də müasir dövrümüzdə Azərbaycan fortepiano ifaçılığı 

pedaqogikasında köklü surətdə ayrılan fikirlər, elə də fərqli cəhətlər yoxdur. Bu, çox müsbət 

bir haldır. Çünki biz nəticədə avropaya məxsus olan fortepiano alətini öyrənir, avropa 

fortepiano ifaçılığını tədris edirik. Azərbaycan ifaçıları, pianoçuları heç də avropa və rus 

pianoçuluq məktəbindən geri qalmayaraq inkişaf etmiş, yüksək səviyyəyə gəlib çatmışdır.  

Özünəməxsus cəhətlər bəstəkar yaradıcılığında özünü büruzə vermişdir. Milli pianoçuluq 

məktəbinin yaranması isə Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano yaradıcılığı ilə bağlı 

olmuşdur. Ü.Hacıbəyov özünün “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” adlı elmi-

fundamental əsəri ilə yüksək ixtisaslı musiqi kadrlarının, milli musiqinin 

qanunauyğunluqlarına bələd olan bəstəkarların, musiqişünasların, musiqi ifaçılarının 

yetişdirilməsində və inkişafında böyük rol oynadı və hal-hazırda da böyük praktiki 

əhəmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə bu əsərin Azərbaycan musiqisinin dünyada tanınması, 

təbliği və öyrənilməsi istiqamətində analoqu yoxdur. Ü.Hacıbəyov burada milli məqamlarda 

musiqi bəstələmək qaydaları, Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik məsələləri, ladların 

əmələgəlmə qaydalarını tədqiq edərək xalq musiqi nümunələri ilə isbat etmişdir. Əlbəttə ki, 

L.V.Bethoven 

 

K.Çerni 

 

T.O.Leşitiski 

 

M.Presman 

V.İ.Safonov G.G.Şaroyev 

L.Nikolayev 

M.Brener 

K.Səfərəliyeva 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

331 

bu bünövrə əsasında yaranmış bəstəkarlıq məktəbinin milli və avropa ənənələri əsasında 

inkişaf edərək dünya musiqi mədəniyyətinə daxil oldu. Azərbaycan bəstəkarlarının ilk 

fortepiano əsərlərinin yaranması, bu əsərlərdə avropa ənənələri ilə yanaşı, milli musiqimizə 

xas olan cəhətlərin – lad-tonallıq münasibətləri, milli məqamlar üzərində improvizasiyaların 

qurulması, artırılmış sekunda, kvarta-kvinta münasıbətləri, xalq mahnıları musiqisinə xas olan  

xırdalıqların – melizmlərin istifadə olunması, xalq instrumental ifaçılıq manerasının 

fortepiano musiqisi ifaçılığına tətbiqi, yəni müxtəlif xalq çalğı alətlərinin imitasiyası, 

melodiyalarda sekvensiyalar, milli musiqimizə xas olan metro-ritm, folklor musiqisinə xas 

olan elementlərin tətbiq olunması da milli fortepiano ifaçılığının yaranması üçün ideal şərait 

yaratdı. Əlbəttə ki, bu əsərlərin ifası, klassik rus-avropa əsərlərinin ifaçılığından fərqli üslub, 

fərqli yanaşma tərzi tələb edirdi. Məhz bu fərq nəticəsində də milli pianoçuluq, milli 

fortepiano ifaçılığının yaranması və inkişafı ilə onun dünya musiqi mədəniyyətinə daxil 

olması prosesi gerçəkləşdi. Hal-hazırda Azərbaycan fortepiano musiqisi dünya musiqi 

mədəniyyətində özünəməxsus yer tutmaqdadır. 

Beləliklə, başlanğıc mərhələdə rus və avropa ənənələrinin təsiri və milli mədəniyyətlə 

qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi nəticəsində Azərbaycan fortepiano ifaçılığı əsas aşağıdakı 

istiqamətlərlə yaranaraq inkişaf edirdi: 

1. Klassik avropa pianoçuluq ənənələrinin davam etdirilməsi. (Klassik əsərlərin 

öyrənilməsi) 

2. Rus pianoçu-pedaqoqlarının, müəllimlərinin tətbiq etdiyi metodlar. 

3. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin repertuara daxil olması ilə milli pianoçuluq 

məktəbinin yaradılması üçün zəmin yaradılması.  
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ÖZET 

Türk müziği terminolojisinin kaynağına ulaşmak istenildiğinde kendimizi, 1000 yılı aşkın bir zaman 

bölümünden günümüze ulaşan uzun bir yol içerisinde buluruz. Böyle köklü bir yapının da muhakkak zengin bir 

altyapısının olması gerekir. Ve bu altyapı da yüzyıllar içerisinde şekillenerek günümüze ulaşmıştır. Bu yapının 

temel taşları, uzun zaman içerisinde kademe kademe gelişerek bir bütünlüğe erişmiş değerler manzumesidir. 

Tarihte, ilimler bünyesindeki terminolojinin, dönemler içerisinde farklı ifade ediliş şekillerine şahit olunur. Bu 

durum, terminolojinin dönemlere göre de değişebileceğini ve hatta bir terimin çeşitli zaman dilimi içerisinde 

değişik anlamlarla ifade edildiğini de göstermiştir. Pek çok örnek arasında meselâ “îkâ’ ” terimine tarih 

içerisinde farklı anlamlar verildiğini ve Osmanlı Dönemi’nin sonu ile Cumhuriyet’in ortalarına kadar da 

“usûl”ün karşılığı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu durumda tarihî gelişimi göz önüne alınarak müzik 

terminolojisinde, ciddi araştırmaların yapılması gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu bildiride Türk Müziği 

terminolojisindeki sorunlar ve bunların çözümü ile ilgili öneriler sunulacaktır. Bu bildiride Türk Müziği 

terminolojisindeki sorunlar ve bunların çözümü ile ilgili öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Terminoloji Sorunları, Çözüm Önerileri. 

 

ON THE EXPRESSING PROBLEMS OF TURKISH MUSIC TERMINOLOGY 

ABSTRACT 

When we want to reach the source of Turkish music terminology, we find ourselves in a long way that has 

reached the present day from more than 1000 years. Such a well-established structure must have a rich 

infrastructure. And this infrastructure has reached the present day after being shaped over the centuries. The 

cornerstones of this building are a set of values that have gradually developed over a long period of time and 

reached a unity. In history, different expressions of the terminology within the sciences are witnessed in periods. 

This situation showed that the terminology can also change according to the periods and even that a term is 

expressed with different meanings in various time periods. Among many examples, for example, we see that the 

term "ikâ" has different meanings throughout history and it was used as the equivalent of "usûl" until the end of 

the Ottoman Period and the middle of the Republic. In this case, taking into account the historical development 

of music terminology, the reality of serious research is emerging. In this paper, problems in Turkish Music 

terminology and suggestions for their solutions will be presented. 

Key Words: Turkish Music, Terminology, Suggestions For Solutions. 

 

Türk müziği terminolojisinin ana kaynaklarına ulaşmak istenildiğinde kendimizi, 1000 yılı 

aşkın bir zaman bölümünden günümüze ulaşan uzun bir yol içerisinde buluruz. Böyle köklü 

bir yapının da muhakkak zengin bir altyapısının olması gerekir. Ve bu altyapı da yüzyıllar 

içerisinde şekillenerek günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu yapının temel taşları, uzun zaman 

içerisinde kademe kademe gelişerek bir bütünlüğe erişmiş değerler manzumesidir. Tarihte, 

ilimler bünyesindeki terminolojinin, dönemler içerisinde farklı ifade ediliş şekillerine şahit 
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olunmaktadır. Bu durum, terminolojinin dönemlere göre de değişebileceğini ve hatta bir 

terimin çeşitli zaman dilimi içerisinde değişik anlamlarla ifade edildiğini de göstermiştir. Pek 

çok örnek arasında meselâ “îkâ’ ” terimine tarih içerisinde farklı anlamlar verildiğini ve 

Osmanlı Dönemi’nin sonu ile Cumhuriyet’in ortalarına kadar da “usûl”ün karşılığı olarak 

kullanıldığını görmekteyiz12. Bu durumda tarihî gelişimi göz önüne alınarak Türk müziği 

terminolojinde, ciddi araştırmaların yapılması gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

Gerek Osmanlı döneminde gerekse onu takip eden Cumhuriyet döneminde tespit edilen 

müzik terimlerinin de bu anlamda yeniden gözden geçirilmesi, son derece önemli bir gündem 

maddesi olarak önümüzde bulunmaktadır. Ayrıca, bu konuya ilgi duyan ve konu üzerinde 

çalışan ve çalışacak olan müzik adamlarının da, bu süreç içerisindeki çalışmalar ve ortaya 

konan eserler hususunda, arşivcilik düzeyinde detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

Çünkü bu konu Kindî, Fârâbî, İbn-i Sînâ ile temeli atılan; ardından Safiyyüddîn Urmevî ile 

sistemleşen; Merâgî, Lâdikli Mehmed Çelebi ve Kantemiroğlu ile gelişen; Abdülbâkî Nâsır 

Dede’de yeni boyutlar bularak Rauf Yektâ Bey’e uzanan son derece uzun bir zincirdir. 

Cumhuriyet döneminde de bu zincirlere yeni halkalar eklenerek terminoloji çalışmaları yeni 

anlayışlar çerçevesinde devam etmiştir. Bu sahadaki çalışmalar, o günün şartları altında, 

içinde bulunulan atmosfer çerçevesinde gerçekten özverili çalışmalar olarak 

nitelendirilmektedir. Pek çok müzik araştırmacısının çalışmaları arasında özellikle Rauf Yektâ 

Bey’den sonra Hüseyin Sâdeddin Arel, Suphi Ezgi, Mahmud Râgıp Gâzimihal, Kâzım Uz’un 

kaleme aldıkları kitap ve makaleler bu sahaya ışık tutan, büyük katkı sağlayan 

araştırma/çalışmalar olmuştur.13 Geniş tarihi, zengin nazariyatı ve enstrümanlarının 

oluşturduğu büyük yapısıyla Türk Müziğinin terminolojisi de aynı zenginlikte olacaktır ve bu 

terminolojinin ifadeleri, kuvvetli ve seviyeli bilim adamlarının ortaya koydukları literatürle 

idrak edilecektir.  

Bu çalışmamızda yukarıda sözü edilen zincir ve onun halkalarının ifadesinde kullanılan “yazı 

dili” ve “imlâsı” üzerinde durmak istiyoruz. Osmanlı döneminde Osmanlı ülkesi dışındaki 

Müslüman-Türk coğrafyasında kaleme alınmış müzik teorisi eserlerinin çoğu Arapça ve 

Farsça olarak yazılmıştır. Osmanlı coğrafyasında ise Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça 

kelimelerin de harmanlandığı, Türkiye Türkçesi’nin tarihî bir dönemi olan ve adına “Osmanlı 

Türkçesi” denilen bir dilin kullanıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede, geçmiş dönemlerde 

konuşulan dilin yazıya geçirilişiyle zamanımızdaki konuşulan dilin yazıya geçirilmesi 

esnâsında bir değişim gözlenmektedir. Bu münasebetle de Türk müzik biliminin kaynaklarına 

ve buna bağlı olarak gelişen terminolojiye hâkim olmanın önemi bütün açıklığıyla kendini 

göstermektedir. Bunun için de terimlerin yaşadıkları, kullanıldıkları dönemler içerisinde 

taşıdıkları anlamlar iyi tespit edilerek, asıl anlamların dışına çıkılmamalı, bunu temin etmek 

için ise kelimelerin “orijinalitesi”ni hiçbir şekilde değişikliklere uğratmamaya gayret 

edilmelidir. Meselâ Türk müziğinde XV-XVI. yüzyıllarda kullanılan şu’be, terkîb, âvâze gibi 

                                                 
12 Cumhuriyet sonrası Dârülelhân Külliyâtı adı altında yapılan nota neşriyatında usûlün îkâ karşılığı olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 1970’li yıllarda TRT Ankara Radyosu’nda “İzahlı Türk Müziği” programları 
yapan İsmail Baha Sürelsan’ın  “…bugünkü programımızda ilk olarak dâhî bestekâr Hamâmîzâde İsmail Dede 
Efendi’nin düyek îkâ’ında ………………… mısrâı ile başlayan eserini takdim edeceğiz.” şeklindeki anonsu ile 
başlayan programları, hâfızalarda canlılığını yitirmemiştir.  
13 Hüseyin Sadettin Arel’in kaleme aldığı makalelerin (daha sonra bu makaleler çeşitli tarihlerde 
kitaplaştırılmıştır.) içerisinde özellikle Musiki Mecmuası’nda neşredilen iki makalesi (“Musiki Terimleri”, sy.8, 
s.3-5; sy.9, s.3-6) konunun önemini vurgulamaları bakımından önemlidir. Ayrıca Kâzım Uz’un neşrettiği Ta’lîm-i 
Mûsikî Yâhud Mûsikî Istılâhâtı (İstanbul 1310) adlı eseriyle Mahmud Râgıp Gâzimihal’in Musiki Sözlüğü (İstanbul 
1961) adlı eserleri konunun önemli kaynaklarıdır.  
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müzik terimleri başlıkları altında sıralanan isimlerin, daha sonraki dönemler içerisinde 

tamamen farklı başlıklar altında işlendiği gözlenmektedir. İlk dönemlerde “şu’be, terkîb, 

âvâze” başlıkları altındaki sınıflandırmada, sözü edilen meselâ “şehnâz, mâye, gerdâniye, 

yegâh, segâh, çârgâh, bestenigâr, aşîrân, nühüft” gibi isimlerin daha sonraki dönemlerde 

yazılan nazariyat eserleriyle günümüz nazariyatında “makam ve perde” isimleri olarak yer 

aldıkları görülecektir.  

Zengin Türk müziği terminolojisinin sadece bir bölümünü teşkil eden makamlar, usûller ve 

formlar isimlendirilirken, yazımda takip edilen imlâ sistemi günümüzde, kişilerin (tâbiri 

câizse) tamamen kendi tercihlerine bırakılmış ve herkes kendi doğruları çerçevesindeki imlâ 

anlayışını tercih etmiştir ve etmektedir. Günümüzde Türk müziği konulu kitap, makale, 

akademik çalışmalar çerçevesindeki lisansüstü tezler vb. yayımlarda bu konu gayet açıklıkla 

gözlenmektedir. Sadece bir örnek vermek gerekirse meselâ; “sûzidilârâ” makamının yazılışı 

farklı yerlerde “sûz-i dilârâ, sûz-i Dilârâ, suzidilara” şeklinde görülmektedir. Konu ele 

alındığında bunun pek çok örnekleri önümüze gelecektir. Müzik terminolojisindeki bu 

karmaşayı biraz hafifleteceği ümidiyle, müziğin değişik başlıkları içerisinde sadece makam, 

usûl ve formların yazılışlarında kullanılacak imlâ kuralları ve anlayışı çerçevesinde bazı 

teklifler sunmak istiyoruz. Bunları, ana başlıklar altında kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. Cumhuriyet döneminin başlangıcından bir süre sonra, “dil inkılâbı” çerçevesinde 

“Türkçe’yi Arapça ve Farsça kelimelerin tahakkümünden kurtarmak” gibi garip bir 

gerekçe ile, sesli harfler üzerindeki uzatma işaretleri ( ^ ) tamamen kaldırılmış, 

dolayısıyla kelimelerin asıl anlamları da anlamlaşmaktan uzaklaştırılmıştır. Meselâ: 

“aşîrân”, aşiran; “bayâtî”, bayati; “sûzidilârâ”, suzidilara vb. Böylece kelimeler, aslî 

anlamlarından uzaklaştırılarak, hiçbir anlamı olmayan tuhaf bir şekle büründürülmüş 

oluyorlar. Burada örnek olarak aldığımız sûzidilârâyı ele alırsak, kelimesinin tam anlamı, 

“gönül süsleyen ateş”tir. Sûz: ateş, dil: gönül, ârâ: süsleyen kelimelerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir.. Sesli harflerin üzerindeki uzatma işaretleri kaldırılırsa “suzidilara” 

gibi, anlamı olmayan garip bir kelime ortaya çıkmaktadır. Burada pek çok kelimenin 

arasından sadece bir örneğe yer verildi. Buna diğer bir örnek olarak da, müzik 

terminolojisiyle ilgili olmamasına rağmen, günümüzde çok kullanılmaya başlanan bir 

diğer kelimeyi verebiliriz: “bârân” kelimesi. Kelimenin aslı Farsça olup “yağmur” 

anlamına gelmektedir. Uzatma işaretleri konulmadığında ise, maalesef bugün kullanıldığı 

gibi anlamsız garip bir kelime ortaya çıkmaktadır: baran.  

2. Makam, perde, usûl ve form isimleri, her ne kadar özel isim olarak kabul edilse de, 

herhangi bir metin içerisinde kullanılırken, ilk harfleri küçük harf olarak yazılmalıdır. 

Makamla ilgili şöyle bir metni örnek olarak verebiliriz: “Hüseynî makamının en önemli 

ve karakteristik asma karar perdesi Çârgâh perdesidir. Acem’li Hüseynî dizisi ile yâni 

Eviç yerine Acem perdesi kullanılarak iniliyorsa, Çârgâh’daki karar, Çârgâh çeşnilidir. 

Bu Çârgâh’da yine Çargâh’lı kalış Hüseynî makâmı için çok karakteristiktir. Nâdiren 

Eviç perdesi ile inilirse, Çârgâh’da Pencgâh beşlisi ile kalıyor demektir.”14 Bu metinde 

makam ve perde isimlerinin cümle içerisinde büyük harflerle yazılımı görüntü 

bakımından iç açıcı olmamaktadır. Aynı şekilde cümle içerisinde usûl ve mûsiki formları 

isimlerinin baş harflerinin de büyük olarak yazılması bizlere aynı manzarayı 

göstermektedir. Ayrıca tamlama şeklindeki bazı form isimlerinde, tamlayan kelimenin 

baş harfinin büyük harflerle yazılması, hiçbir şekilde izah edilmesi mümkün olmayan bir 

                                                 
14 Cümleler, İsmail Hakkı Özkan’ın Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri adlı eserinden 
alınmıştır (İstanbul 1984, s.156).  

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

335 

yazım düzenidir. Meselâ “Kâr-ı Nâtık da bir çeşit Kâr’dır.” ifadesinde olduğu gibi 

“Nâtık” kelimesinin baş harfinin büyük harfle yazılışı nasıl izah edilebilir?    

3. Birleşik makamlar ifade edilirken, iki makam ismi arasına bir “ – “ işareti koymak uygun 

olacaktır. Böylece her bir makam isminin de ayrı ayrı belirtilmiş olduğu görülecektirr. 

Meselâ “hüseynî aşîrân”, hüseynî-aşîrân; “şehnâz bûselik”, şehnâz-bûselik şeklinde ifade 

edilmelidir.  

4. Aslı Arapça ve Farsça olup bir tamlama ifadesi olan kelimeler yazılırken,  Osmanlı 

Türkçesi’nin Lâtin harfleri ile ifade düzeni içerisindeki şekil kullanılmamalı, tamlanan ve 

tamlayan kelimeler arasındaki işaretler kaldırılarak tamlama, tek kelime halinde 

yazılmalıdır. Meselâ “râhatü’l-ervâh” adlı makam, ifade olarak “ruhların rahatlığı” 

anlamına gelmektedir. Ancak bu ifade bir makam ismi olarak kullanıldığında 

“râhatülervâh” şeklinde, bir kelime halinde yazılmalıdır.  

5. Makam adı olarak müzik literatürüne geçmiş bazı şehir, bölge ve ülke adları da 

yazılırken, normal imlâ çerçevesinde “baş harfinin büyük harf olarak yazılması” 

şeklindeki kâidenin artık burada tatbik edilmemesi gerekmektedir. Meselâ bir cümle 

içerisinde: “…rast, uşşâk, Hicaz, Irak, Nişâbur, nevâ, sabâ, Nihâvend…” gibi makam 

isimleri sıralanırken bu metinde olduğu gibi, Hicaz’ın artık bir bölge ismi olmadığı; 

Irak’ın artık bir devlet adı olmadığı, Nişâbur ve Nihâvend’in de artık bir şehir ismi 

olmadığı göz önüne alınmalı ve bu isimlerin baş harfleri küçük harf olarak yazılmalıdır.  

6. Cumhuriyet öncesinde toplumda kullanılan ve özellikle kişilerin tanımında önemli bir 

unsur olan “lâkaplar”, bazı müzik yayınlarında “sadeleştirme” adı altında “yepyeni bir 

şekilmiş gibi” ifade edilmektedir. Meselâ “Hamâmîzâde” lâkabının, “Hamamcıoğlu” 

şeklinde takdimi, örnek olarak verilebilir. Bu gibi uygulamalar, zamanla daha da değişik 

uygulamaları beraberinde getirecek ve kelimeler “aslî anlamlarını” yitirdiği gibi, 

bambaşka hüviyetlere bürüneceklerdir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında bazı 

müzikbilimcilerin bu konudaki yaklaşımları, sonraki dönemlerde pek taraftar 

bulamamıştır.  

 

Yukarıda ana başlıklarla, Türk müziği terminolojisinin bazı unsurlarının “yazımında” dikkat 

edilmesine inandığımız ve sonraki nesillere müzik ilminin aktarılması konusunda hassasiyet 

gösterilmesi gereken noktaları üzerinde birtakım tekliflerde bulunduk. Ancak, izah etmeye 

çalıştığımız bu özet tekliflerin gerekçeleri bizden sonraki dönemlerde dikkatlice 

yorumlanmalı, gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek yanlışlıklara meydan verilmemesi için 

çaba sarfedilmelidir. Zira “tarih ihmalleri affetmez”. Müziğimizin günümüzdeki 

“hercümercliği” konusunda yıllardır dillendirilen “Enstitü” gerçeği artık ciddiye alınmalı ve 

gereği için (zaten çok geç kalınmış) girişimlerin adımları atılmalıdır. Bizim öğrencilik 

yıllarımızda olduğu gibi “iğne ile kuyu kazmak” dönemi artık yerini “üstün teknoloji”ye 

bırakmış, imkânlar çoğalmıştır. Günümüzün ve geleceğin imkânlarından faydalanılarak 

yapılacak düzeyli çalışmalar muhakkak ciddiye alınacak ve müziğimiz ilimler arasında haklı 

yerini bulacaktır 

Teşekkür ederiz... 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN SENFONİK ESERLERİNDE  

ŞEHİTLİK KONUSU 

 

Nurlana BABAZADE 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, Doktor Öğrencisi, kerimli-nura@mail.ru 

 

ÖZET 

Azerbaycan bestecilerinin şehitliğinin tarihsel bağlamını, bağımsızlık döneminde müzik kültürü, tema ve tür 

özelliklerinin gelişimini araştırmak açısından incelemek önemlidir. Bağımsızlık mücadelesi, kanlı Ocak 1990 

olayları, Karabağ savaşı, Hocalı soykırımı ve diğerleri. Trajik olayların besteci yaratıcılığı üzerindeki etkisi, 

çeşitli türlerde şehitlik ifadesi ile ilgilidir. Azerbaycanlı bestecilerin bu konudaki çalışmalarının gözden 

geçirilmesi, ülkemizin modern tarihinin olaylarını yansıtan birçok eser arasında senfonik türün hakim olduğunu 

göstermektedir. 

Programlı senfonik müzik türleri (özellikle senfoniler) ulusal öneme sahip görüntüleri daha canlı bir şekilde 

somutlaştırabilir. Özellikle Cevdet Hajiyev'in 7.ci Senfonisi “Şehitlerin Hatırasına”,  Ramiz Mustafayev'in "20 

Ocak" Senfonisi, Azer Rzayev "Bakü-90", Tofig Bakikhanov'un "Garabagh Senfonisi",  Mamed Guliev 

“Senfoni-Rekviem”, Azer Dadaşov'un 11.ci Senfonisi "Şuşa", Nariman Mammadov'un "Hocalı Şehitleri" için 

7.ci Senfonisi, Elnara Dadaşova'nın "Hocalı Sahnesi" ve Yusuf Mirişli'nin "Hocalı - 613" büyük ilgi görüyor. 

Bu eserler örneğinde, besteciler çağdaş dönemin ağır sorunlarına, ülkemizde meydana gelen olaylara karşı 

tutumlarını ifade etmişlerdir ve dönemin özelliklerinin müzik dili ile vatandaşlık görevlerini ortaya koydukları 

açıktır. 

Şehitlik çalışmaları 1990'lı yıllardan sonra ortaya çıktı ve bugün de varlığını sürdürüyor. Şehitlik teması bugün 

müziğimizdeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan müziğinde bu konu üzerine 

yazılmış eserler, bestecilerin konuya yaklaşımını, algılarını ve yaratıcı hayal güçlerini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, besteci, senfoni, trajedi, figüratif sistem. 

 

THE MARTYRS’ THEME IN THE SYMPHONY CREATION OF AZERBAIJANI 

COMPOSERS  

ABSTRACT 

It is important to study the historical conditions of the martyrs' creativity in the works of Azerbaijani composers 

from the perspective of the development of music culture, the theme and the genre's features during 

independence.The struggle for independence, the 1990 bloody January events, the Karabakh war, the Khojaly 

genocide and others has the impact of the tragic events on the composer's creativity is related to the expression 

of martyrdom in various genres.A review of the works of Azerbaijani composers on this subject shows that 

symphonic genre prevails among the numerous works reflecting events in the modern history of our country. 

Programmed symphonic music genres (especially the symphonies) are capable of embodying images of national 

significance.Especially the symphonies devoted to the Martyrdom theme as SymphonyNo. 7“In the memory of 

Martyrs”by Jovdat Hajiyev, Symphony"January 20" byRamiz Mustafayev, Symphony "Baku-90" by Azer 

Rzayev,Symphony "Garabag scream" byTofig Bakikhanov, "Symphony-Recviyem" byMammad 

Guliyev,Symphony No. 11 "Shusha” byAzer Dadashov, Symphony No. 7 "Khojaly Martyrs" by Nariman 

Mammadov,"Khojaly lullaby" by Elnara Dadashova, symphonic poem "Khojaly - 613" by Yusuf Mirishli are of 

great interest because of its topic. 

In the example of these works, the composers have expressed their attitude to the urgent problems of modern 

times, the events taking place in our country, and it is clear that the specifics of the period were achieved through 

the use of music. 
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Works on martyrdom originated in the 1990s and later, and continue to exist today.The martyrdom theme 

remains one of the most important topics in our music today.Works written on these topics in Azerbaijani music 

reveal the different styles of composers' approach to the theme, their perception and creative imagination. 

Key Words: Azerbaijan, composer, symphony, tragedy, figurative system. 

 

Azərbaycan xalqının Ulu öndəri Heydər Əliyev daim bəstəkar yaradıcılığını diqqət 

mərkəzində saxlayaraq, tövsiyə edirdi ki, “proqramlı musiqi əsərləri”nə xüsusilə müharibə 

vəziyyətində olan ölkədə böyük ehtiyac vardır. Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik 

yaradıcılığı məhz müharibə və şəhidlik mövzusunu təcəssüm etdirən olduqca maraqlı əsərlərlə 

zənginləşmişdir. 

Musiqidə şəhidlik mövzusundan danışarkən, ilk növbədə, faciəvilik və qəhrəmanlıq 

hisslərinin tərənnümü qeyd olunmalıdır.  

Zəmanəmizin görkəmli bəstəkarı Qara Qarayev “Musiqidə faciəviliyə dair bir neçə fikir” 

məqaləsində bu xüsusiyyəti belə şərh etmişdir: “Bizim təsəvvürümüzdə faciə - köhnənin və 

yeninin dialektik mübarizəsinin təzahürlərindən biri kimi anlaşılır, faciəvi toqquşmalar 

inqilabi mübarizədə meydana gələrək, çox zaman xalqın səadəti uğrunda, ədalət və tərəqqi 

naminə qəhrəmani hünər cizgiləri kəsb edir” [Qarayev, 1988: 65]. Hələ sovet dövründə 

deyilmiş bu fikir müasir dövrdə də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Belə ki, həmin 

dövrdə faciə və qəhrəmanlıq mövzusunun qarşılıqlı əlaqələri bəstəkarın diqqətini cəlb etmiş 

və o, öz fikirlərini dünya musiqi irsindən gətirdiyi nümunələrlə sübuta yetirmişdir.  

Q.Qarayev yazır: “Böyük klassiklər faciə janrına tez-tez müraciət etmişlər. Onlar bunda öz 

müasir dövrünün təzadlarını açmaq üçün, onları həyəcanlandıran kəckin problemlləri üzə 

çıxarmaq üçün təsirli ifadə vasitələri əldə edirdilər. Mən düşünürəm ki, klassiklərin bir çox 

əsərlərinin konflikliyi məhz faciəvi motivlər sayəsində böyük inandırıcı qüvvə kəsb etmişdir” 

[Qarayev, 1988: 67].  

Mahiyyət etibarilə, müəyyən dövrlərdə baş verən hadisələrin – inqilabların, müharibələrin 

məzmunu dəyişsə də, onların musiqidə inikası bilavasitə faciəvi-qəhrəmani mövzulu əsərlərin 

yaranmasına təkan vermişdir. 

Q.Qarayevin fikrincə, “hər bir bəstəkar faciəvi başlanğıcı çox fərdi surətdə, öz yaradıcılıq 

metoduna uyğun olaraq açır. Faciə janrında, incəsənətin digər janrlarında olduğu kimi, yeganə 

həll yolları, yeganə düzgün yol olmur. Burada sənətkarın fərdi meyllərinin təzahürü üçün 

geniş meydan açılır” [Qarayev, 1988: 66].  

Bu baxımdan yanaşsaq, Azərbaycan musiqi mədəniyyətində 1990-cı il 20 yanvar hadisələri – 

xalqın azadlıq mübarizəsi, günahsız insanların şəhid olması, Qarabağın işğalı və qanlı 

müharibə, soyqırım tarixi mövzu əsasına çevrilərək, məhz faciəvi-qəhrəmani əsərlərdə təzahür 

etmişdir. Bilavasitə 1990-cı il 20 yanvar hadisələri musiqimizə yeni mövzunu – şəhidlik 

mövzusunu gətirmişdir və bir sıra əsərlərin proqram əsasına çevrilmişdir.    

Bu mövzuda ilk simfoniya Azər Rzayevin “Bakı - 90” simfoniyası olmuşdur. Bəstəkarın 

Qanlı Yanvar hadisələrinə, şəhidlərimizə həsr etdiyi “Bakı-90” simfoniyası onun 

yaradıcılığının monumental əsərlərindən biri kimi qiymətləndirilir.  

A.Rzayevin simfoniyası 1990-cı il yanvarın 20-də baş vermiş Azərbaycan tarixinin ən qanlı 

hadisəsinə bəstəkarın münasibətini əks etdirirdi. A.Rzayev bu faciəyə etiraz səsini məhz 

simfoniya vasitəsilə ifadə etmişdir. Simfoniyada bəstəkar xalqın faciəsini öz faciəsi bilərək, 

qəlbinin dərinliklərindən gələn kədər və həyəcanla təsvir etmişdir. Eyni zamanda, bəstəkar bu 
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faciə fonunda xalqın yenilmməz ruhunu, sabaha ümidini, azadlıq arzusunu, qələbəyə inamını 

tərənnüm etmişdir.  

Simfoniyada bəstəkar yaşadığı hissləri, həyəcan və kədəri, həyat haqqında fikirləri, dəqiqliklə 

və peşəkarlıqla çatdıra bilmişdir. “Əsərin 2010-cu ildə xalq artisti, dirijor Rauf Abdullayevin 

rəhbərliyi altında Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında 

səsləndirilməsi bəstəkarın yaradıcılıq üslubunun parlaq ifadəsi olmuşdur” [Quliyeva. 2011: 

18-19].    

A.Rzayev faciəvi hadisələrin daha real təcəssümü üçün, əsərin faciəvi məzmununu daha 

dərindən təsvir etmək üçün, ifadə vasitələrinin seçimində maraqlı üsullardan istifadə etmişdir. 

Məsələn, orkestr partiturasında insanların təşvişi, qaranlıq gecənin vahiməsi, atılan güllələrin 

vıyıltısı özünəməxsus təsviri vasitələr kimi qeyd olunmalıdır. Bəstəkar, həmçinin, anaların 

göz yaşlarını, ah-naləsini qabarıq ifadə etmək üçün orkestrin imkanlarına müraciət etmişdir. 

Partiturada  orkestrin xanəndə səsi ilə uzlaşdırılması da diqqətəlayiq cəhətlərdəndir.  

Xüsusilə A.Rzayev matəm səhnəsini canlandırmaq üçün Simfoniyanın Adajio bölməsində 

Azan verilməsini xatırladan səslənməni xanəndənin ifasında partituraya daxil etmişdir. 

Simfoniyada A.Rzayevin tətbiq etdiyi bu üsul simfonik musiqidə yeni bir cəhət idi. Lakin 

bəstəkar bu epizodda Azanı tam olaraq daxil etməyərək, Azan təəssüratı yaratmaq üçün dini 

mətndən - “Qurani-Kərim”in “Bəqərə” surəsindən beşinci ayənin oxunmasını istifadə 

etmişdir: “Allahu əkbər, Allahu əkbər, La ilahu illəllahu, Vallahu əkbər və lillahu həmd”. 

Həmin mətn “Bayatı-Qacar” muğamının “Zəmin-xara” şöbəsinin melodik-intonasiyaları 

əsasında oxunur.  

Xanəndənin oxuması zərb alətlərinin “ad libitum” ifası fonunda səslənərək, İlahi qüvvənin 

varlığını təsdiqləyən işarə təsiri bağışlayır. Orkestr fakturası tədricən dolğunlaşır. Zərb 

alətlərinin partiyasında dəqiq zərbələr növbələşir. Simli alətlər partiyasında violinlərdə keçən 

melodik xətt xanəndə partiyası ilə dialoq kimi səslənir. Bu epizod çox ağır, üzücü bir əhval-

ruhiyyə aşılayır. 

Simfoniya maraqlı melodik dilinə və metroritmik quruluşa malikdir, partituradakı çoxsəslilik 

elementləri mövzunun şərhinə xidmət edir. Eyni zamanda, melodikanın zənginliyi, orkestrin 

geniş imkanlarından istifadə edilməsi sayəsində bəstəkar masştablı əsərdə böyük bir faciənin 

musiqi tablosunu yarada bilmişdir.  

Azərbaycan musiqisində 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə bağlı əsərlər sırasında Azər 

Dadaşovun “20 yanvar” adlanan Doqquzuncu simfoniyasını qeyd edə bilərik. Bu simfoniya 

solistlər – soprano və xanəndə, qadın xoru və böyük simfonik orkestr üçün bəstələnmişdir, bir 

hissəli əsərdir. Simfoniyanın ilk ifası 2003-cü ildə, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 

Simfonik Orkestrinin ifasında, dirijor R.Abdullayevin rəhbərliyi ilə (solistlər N.Babayev, 

F.Məmmədova, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası xorunun iştirakı ilə) olmuşdur. 

Bu əsər 1990-cı il 20 yanvar hadisələrinin təsiri altında yazılmış faciəvi əsər olub, şəhidlik 

mövzusunun təcəssümü ilə bağlıdır. Musiqişünas N.Dadaşova bu əsəri bəzi xüsusiyyətlərinə 

görə “Simfoniya – Rekviyem” adlandırır. Bir tərəfdən, bu, Simfoniyada qəmli, sakit, pafosdan 

uzaq, dərin faciəvi ifadələr müəllifin mövqeyinin, kədərli hekayəsinin əks olunması ilə 

bağlıdır. Digər tərəfdən, Simfoniyanın ifaçılıq tərkibi bunu deməyə əsas verir [Dadaşova. 

2012: 56]. Lakin bu, şərti xarakter daşıyır, çünki əsərin “rekviyem” kimi təfsiri onun strukturu 

baxımından deyil, yalnız xarakteri baxımından özünü göstərərək, matəm ruhlu bir əsər kimi 

qavranılır.  
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Simfoniyada qadın xoru vokaliz oxuyaraq, sanki orkestrin bir üzvünə çevrilir. Xanəndənin 

partiyasında muğam oxunması isə onu rəvayətçiyə bənzədir. Əsər boyu xanəndə partiyası üç 

dəfə (əsərin başlanğıcında, ortada və sonda) səsləndirilir.  

Maraqlı cəhətlərdən biri də budur ki, A.Dadaşovun Doqquzuncu Simfoniyasında faciəvi 

hadisələr, toqquşmalar, qarşıdurmalar sanki əsərdən kənarda qalır. Simfoniyanın musiqisi 

artıq baş vermiş hadisələrə bəstəkarın emosional münasibətini əks etdirir. Buna görə də 

meditasiyalı, lirik xarakterli dramaturgiya önə çıxır. Burada qarşıdurma qüvvələri, təzadlı 

inkişaf prinsipi özünü göstərmir, əksinə, bir-birini əvəz edən dərin məntiqli lövhələr 

musiqinin məzmununu təşkil edir. Simfoniyada ağır surətdə açıqlanan, varintlı inkişaf 

metoduna əsaslanan ifadə tərzi hökm sürür. Bəstəkar müəyyən intonasiya materialını 

götürərək, sanki uzun müddət onu dinləyir və səslənməyə cəlb edir. Əsərin temp 

göstəricisində “Religiozo con tristezza” yazılması da simfoniyanın musiqisinin obrazlı-

emosional məzmunu ilə bağlıdır. 

Simfoniyada səslənmə və ritmik baxımından bəzən qeyri-müəyyənlik, tembr təbəqələrində 

aleatorikadan istifadə ilə yanaşı, aparıcı mövzu kimi “Heyratı” zərbi muğamının əsasını təşkil 

edən mövzunun cizgiləri özünü göstərir, kvarta həcmli gedişlərə əsaslanan dəqiq metroritmli 

bu mövzu əsərin daxilində oyanan xalqın haqq səsinin, mübarizə əzminin rəmzinə çevrilir. 

Əsərin gərgin meditasiyalı mövzularının işlənilməsində yürüş, xoral, marş cizgiləri özünü 

göstərir.  

A.Dadaşovun “20 yanvar” simfoniyası böyük emosional təsir gücünə malik lirik-faciəvi 

əsərdir. Bəstəkarın yüksək vətəndaşlıq hisslərinin təcəssümü sakit axarda özünü göstərir. 

Simfoniyanın özünəməxsus dramaturgiyasında musiqi materialının uzunmüddətli meditasiya 

xarakterli ifadəsi sonsuz davam edən zamanı xatırladır, kompozisiyanın strukturunda 

sərhədlərin silinməsi təəssüratını yaradır. Bəstəkar simfoniyanın quruluşunu birhissəli poema 

janrına yaxınlaşdırır. Bununla belə, əsərin mərhələli inkişafında simfonik silsiləyə xas olan 

müəyyən ardıcıllığı da izləmək olar.     

Azər Dadaşovun simfonik yaradıcılığında Şəhidlik mövzusu aparıcı xətt kimi keçir və 

bəstəkarın “Katarsis” X Simfoniyası, “Apokalipsis” XI Simfoniyası, “Xocalıya ədalət” 

simfonik plakatı, eləcə də bir sıra kamera-instrumental və    vokal əsərlərində [Azərbaycan 

Bəstəkarlar İttifaqı. 2019] bu mövzunun davamını və maraqlı musiqi həllini görürük.  

Şəhidlik mövzusu Polad Bülbüloğlunun “Şəhidlər” simfoniyasında da öz əksini tapmışdır. Bu 

əsər də bilavasitə 1990-cı il il 20 yanvar hadisələrindən sonra qələmə alınmışdır. 

Simfoniyanın əsasını bəstəkarın “Bayatı-Şiraz” muğamına müraciəti təşkil edir. Bəstəkar 

muğamın mövzularından istifadə edərək, faciəvi mövzunu hərtərəfli açmağa çalışmışdır.  

Simfoniya bir hissəlidir. Lakin onun daxilində mərhələli inkişaf özünü göstərir. Simfoniyada 

muğamın musiqi materialı maraqlı cəhətlərlə diqqəti cəlb edir. Bəstəkar ilk dəfə olaraq, solo 

kamança alətinin ifasında muğam improvizasiyasını simfonik əsərin mətninə daxil etmişdir. 

Kamança “Bayatı-Şiraz” muğamının “Mayə” və “Nişibi-fəraz” şöbələrini ifa edir. Lakin onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, bu alət simfonik partiturada solo alət kimi özünü göstərərək, 

orkestrin tərkibinə daxil edilmir. Kamançanın təsirli tembrindən bəstəkar ümumxalq kədərinin 

ifadəsi üçün istifadə etmişdir.   

Simfoniyanın əsas mövzusu – “Bayatı-Şiraz” muğamının başlanğıc tanıdıcı mövzusu 

(“Bərdaşt” şöbəsinin mövzusu) orkestrin ifasında səslənərək, əsər boyu müəyyən 

transformasiyalara uğrayır, gah kədərli, gah dramatik, gah mübariz xarakter kəsb edir. 
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Mövzunun bu cür dəyişilmələri əsərin faciəvi-qəhrəmani konsepsiyasının açılmasında böyük 

rol oynayır.   

Şəhidlik mövzusu ilə bağlı əsərlər Qarabağ müharibəsi dövründə ardıcıl olaraq meydana 

gəlmişdir. Bu irimiqyaslı əsərlər faciəvi-qəhrəmani mövzunun müxtəlif cəhətlərdən 

açılmasına rəvac vermişdir.  

1990-cı illərin faciəsi olan Xocalı soyqırımına münasibətini Tofiq Bakıxanov 

S.Məmmədzadənin mətnindən istifadə edərək “Qarabağ harayı” (simfoniya № 7) və 

“Humayun” simfonik muğamını bəstələyərək bildirmişdir. Xocalı faciəsinə Bakıxanov - 

sənətkar və vətəndaş simfonik muğam “Humayun” ilə hay verdi və əsər rekviyem-muğam 

kimi səsləndi ki, bu da simfonik muğam janrında qeyri-adi bir yenilik idi. 

Xocalı soyqırımının daha bir musiqi təcəssümü ilə bağlı Nəriman Məmmədovun “Xocalı 

şəhidlərinə” adlanan Yeddinci simfoniyasını qeyd edə bilərik. N.Məmmədovun Yeddinci 

simfoniyasında musiqinin məzmunu həyati münaqişəli vəziyyətlərlə, dinamik səhnələrlə, 

xarakterlərlə zəngindir, burada hadisələrin mahiyyətini dərk etmək cəhdi özünü qabarıq 

surətdə büruzə verir. Simfoniyanın əsas qəhrəmanı xalqdır. Əsərdə xalqın mübarizə və qələbə 

yolu, ziddiyyətli obrazların emosionallığı, kəskin konfliktli vəziyyətlər, onların xüsusi təsir 

qüvvəsi musiqi dramaturgiyasının inkişafını müəyyən edir. Bəstəkar dörd hissəli kompozisiya 

daxilində simfonik silsilənin ənənəvi hissələrini özünəməxsus surətdə şərh edərək, onları 

əsərin vahid dramaturji xəttində birləşdirmişdir. Simfoniyanın hissələri: I hissə - Largo; II 

hissə - Allegretto; III hissə - Moderato; IV hissə - Allegro ansioso. Simfoniyanın hissələrinin 

ardıcıllığında simfonik silsilədən kənara çıxan cəhətlər özünü göstərir. Simfoniyanın hissələri 

onun proqramlı məzmunundan irəli gələrək, şərh oluna bilər. Bəstəkar əsərin hissələrinə 

xüsusi proqramlı adlar verməsə də onların musiqi məzmununu baş verən hadisələrlə 

əlaqələndirməyə və təsvir etməyə əsas verir.  

Azərbaycan bəstəkarlarının Şəhidlik mövzusuna həsr olunmuş əsərlərində faciəvi obrazların 

açılmasında musiqi dilinin demək olar ki, bütün komponentləri mühüm rol oynayır. Müxtəlif 

janrlı və müxtəlif ifaçılıq tərkibi üçün nəzərdə tutulmuş əsərlərin quruluşunda mövzuların 

xarakterinə, melodik, harmonik, faktura və s. fərqlər özünü qabarıq büruzə verir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, haqqında danışdığımız əsərlərdə xalqın faciəsilə və azadlıq 

mübarizəsi ilə qırılmaz surətdə bağlı bağlı olan obrazlar sistemi formalaşmışdır. Faciəvi 

mövzu çərçivəsində obrazlar həm psixoloji dərinliyə, həm də ümumiləşdirməyə malikdir.  

Şəhidlik mövzusunun təcəssümü ilə bağlı obrazlar sistemi bilavasitə faciəni səciyyələndirən 

bədii ifadə vasitələrilə müəyyən olunur. Lakin bunlar mənalandırılan zaman dəyişikliyə 

uğrayaraq, müxtəlif psixoloji nüanslarla dolğunlaşdırılır, müxtəlif assosiasiyalar doğurur. 

Bununla yanaşı, faciəli kontekst dəyişməz olaraq qalır, musiqi vasitələrinin ifadəli mənası bu 

və ya digər tərzdə əsərin süyet xəttində öz əksini tapır.  

Şəhidlik mövzusuna müraciət edən bəstəkarlar Azərbaycan professional musiqisində yeni 

obrazlar yaratmışlar. Bu zaman çox müxtəlif üsullar tətbiq olunmuşdur. Azərbaycan xalq 

musiqisindən tutmuş müasir bəstəkarlıq texnikasına qədər, oxunaqlı, axıcı melodik 

kantilenadan – deklamasiyaya qədər, janr xüsusiyyətlərindən – poliharmonik birləşmələrə 

qədər, melodik solodan – böyük ansambla qədər ən müxtəlif vasitələrdən istifadə qeyd 

olunmalıdır. Bəstəkarların simfonik orkestrin imkanlarından parlaq şəkildə, bacarıqla istifadə 

etməsi də xüsusilə diqqəti çəkən cəhətlərdən biridir.  

Bu əsərlərdə xalq musiqisindən, xüsusilə muğamdan istifadə özünəməxsus  məna yükünə 

malikdir. Məhz muğam azərbaycanlıların soy-kökünün rüşeymlərini özündə daşımaqla, 
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həmçinin, xalqın təfəkküründə möhkəm yer tutmuş, onun duyğularının ifadəçisinə 

çevrilmişdir.  

Sonuç 

Beləliklə, Şəhidlik mövzusuna həsr olunmuş əsərlər müxtəlif fərdi cəhətlərlə təcəssüm 

olunmuşdur. Onun dərk olunması nostalji həyəcanlar çərçivəsində, Azərbaycan xalqının 

faciəsindən doğan kədər və hüzn şəraitində baş vermişdir. Bu əsərlərdə Azərbaycan 

professional musiqisinin nailiyyətləri və ənənələri öz əksini tapmışdır. Həmin əsərlər 

Azərbaycan musiqisinin obrazlı məzmununu zənginlşdirməklə yanaşı, musiqi tariximizin 

təkrarolunmaz səhifələrini təşkil edir. 
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BESTECİ TELMAN HAJİYEV'İN ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

Nüşabe SEYFULLAYEVA 

Dr. Gence Devlet Üniversitesi, seyfullayevanushaba@mail.ru 

 

ÖZET 

20. yüzyılda büyük Azerbaycan bestecisi Uzeyir Hajibeyli tarafından kurulan Azerbaycan profesyonel besteci 

okulunun tanınmış temsilcisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Telman Haciyev (1930, Gence-1991, 

Bakü) ulusal müzik kültüründe özel bir yer tutur. 

Hangi tür ya da konu yazıyor olursa olsun, tüm eserlerinde T.Hajiyev'in ülkeye olan sevgisi, vatandaşlık 

duyguları ve çocukluktan yetişkinliğe kadar insanlara karşı samimi duyguları kabarık şekilde yer alıyor. Bu, 

bestecinin müziğinin daha derin anlamını ve etkisini de arttırır. 

Bir besteci olarak Telman Hajiyev farklı türlere hitap ediyor, ancak şarkı türü çalışmalarında büyük önem 

taşıyor. 

T. Hajiyev'in yaratıcı başarıları, Azerbaycanlı bestecilerin en güzel geleneklerini yansıtıyor. 

Anavatanla ilgili şarkılar, arkadaşlıkla ilgili şarkılar, gençlik, emek şarkıları, lirik şarkılar, çocuk şarkıları 

bestecinin vokal yaratıcılığında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

T. Hajiyev birçok çağdaş Azerbaycan şairiyle işbirliği yaptı ve Rasul Rza, Nabi Khazri, Aslan Aslanov, Geray 

Fazli, Cabir Novruz, Rafig Zeka ve diğerlerinin şiirlerine  200'den fazla şarkı besteledi. Besteci Fikret Goca ve 

Baba Veziroğlu`nun  şiirlerine  yazılan şarkılar daha çok popülerite kazandı. 

T. Hajiyev'in "Gence" (Rasul Rza'dan), "Laleler" (Aslan Aslanov'un sözleri), "Öğrencilik yılları" (Cabir 

Novruz`dan) "Barışa gelelim", "Bekleyenim var", "Khalida", "Eğlenceli şarkı" ( Fikrat Goca), "Güzel Dünya", 

"Senin İçin", "Kalbimi Okuyorum" (Baba Vaziroğlu'nun), "Kalbin Kalbi" (Rafig Zeka), "Hatıra" (Geray 

Fazli'nin) ve diğerler şarkılar bugün de unutulmuyor. 

T. Hajiyev'in şarkılarının müziği çok etkileyici ve ulusal renk, melodi, samimiyet ve yüksek profesyonelliği ile 

ilgi çekiyor. 

En tanınmış sanatçıların repertuarını Telman Hajiyev'in şarkıları süslemektedir. 

Azerbaycan halk müziği, aşık sanatı ve muğamın kullanımı, özellikle melodik ve melodik gelişimin özellikleri, 

formun sadeliği ve formun netliği, bestecinin yaratıcı tarzının önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, besteci, şarkı, yaratıcılık, halk. 

 

FEATURES OF THE WORKS OF COMPOSER TELMAN HAJIYEV 

ABSTRACT 

The well-known representative of the Azerbaijani professional composer school, founded by the great 

Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyli in the 20th century, Telman Haciyev (1930, Ganja-1991, Baku) holds a 

special place in the national music culture. 

Regardless of what type or subject he writes, all his works include the fluence of T. Hajiyev's love for the 

country, his sense of citizenship and his sincere feelings towards people from childhood to adulthood. This 

increases the deeper meaning and effect of the composer's music. 

As a composer, Telman Hajiyev appeals to different genres but is of great importance in song genres. 

The creative achievements of T. Hajiyev reflect the most beautiful traditions of Azerbaijani composers 

Motherland songs, friendship songs, youth, labor songs, lyrical songs, children's songs are widely used in the 

vocal creativity of the composer. 
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T. Hajiyev collaborated with many contemporary Azerbaijani poets and composed more than 200 songs for 

Rasul Rza, Nabi Khazri, Aslan Aslanov, Garay Fazli, Cabir Novruz, Rafig Zeka, and others. The songs written 

in the poems of composer Fikret Goca and Baba Veziroğlu gained more popularity. 

T. Hajiyev's "Ganja" (from Rasul Rza), "Tulips" (words of Aslan Aslanov), "Years of learning" (from Jabir 

Novruz) "Let's come to peace", "I am waiting", "Khalida", "Fun song" (Fikrat Goca), "Beautiful World", "For 

You", "I Read My Heart" (Baba Vaziroğlu), "The Heart of the Heart" (Rafig Zeka), "Souvenir" (Geray Fazli) 

and others songs are still not forgotten today. 

The music of T. Hajiyev's songs is very impressive and attracts attention with its national color, melody, 

sincerity and high professionalism. 

 The songs of Telman Hajiyev decorate the repertoire of the most famous artists. 

The use of Azerbaijani folk music, ashug and mug, especially the features of melodic and melodic development, 

the simplicity of the form and the clarity of the form have become an important part of the composer's creative 

style. 

Key Words: Azerbaijan, composer, song, creativity, people. 

 

Bünövrəsi XX əsrdə dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulan 

Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Telman Hacı oğlu Hacıyev (1930, Gəncə-1991, 

Bakı) öz yaradıcılığı ilə milli musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yer tutur.  

Bütün əsərlərində, hansı janrda, hansı mövzuda yazmağından asılı olmayaraq, T.Hacıyevin 

Vətən sevgisi, vətəndaşlıq hissləri, insanlara qarşı – uşaqdan böyüyə kimi, səmimi duyğuları 

öz əksini tapır. Bu da bəstəkarın musiqisinin dərin mənasını və təsir qüvvəsini artırır.   

Bir bəstəkar kimi Telman Hacıyev müxtəlif janrlara müraciət etsə də, onun yaradıcılığında 

mahnı janrı müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  

Professor İmruz xanım Əfəndiyeva haqlı olaraq qeyd edir: “İstedadlı bəstəkar müstəqil musiqi 

həyatına mahnı ilə daxil olmuşdur” [Əfəndiyeva. 1983: s.3]. 

T.Hacıyevin vokal musiqiyə diqqəti və sevgisi bəstəkarın bütün yaradıcılığı boyu davam 

etmişdir. O, musiqi xəzinəsini zənginləşdirən və xalq arasında  dillər əzbərinə çevrilən mahnı 

və romanslar bəstələmişdir.  

Т.Hacıyevin  əldə etdiyi yaradıcılıq nailiyyətləri Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı 

yaradıcılığına xas olan ən gözəl ənənələri tərənnüm edir. Т.Hacıyevin mövzusuna, obrazlı-

intonasiya quruluşuna, xarakterinə görə müxtəlif olan mahnıları həmişə aktualdır və buna 

görə də geniş dinləyici kütləsi tərəfindən sevilir, eyni zamanda onun mahnıları gözəl üslubu, 

ifadə zərifliyi, parlaq fərdiliyi və bədiiliyi ilə də fərqlənir.  

T.Hacıyevin yaradıcılığında mahnı janrında bəstələdiyi əsərlər  mövzu müxtəlifliyi ilə 

fərqlənir. Bəstəkarın mahnılarını mövzusuna görə bir neçə yerə bölmək olar: Vətən haqqında 

mahnılar, xalqlar dostluğunu tərənnüm edən mahnılar, əmək mahnıları, gəncliyə həsr olunmuş 

mahnılar, lirik məhəbbət mahnıları, uşaq mahnıları.  

Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcısı və mahnı janrını zirvəyə çatdırmış görkəmli 

bəstəkar Tofiq Quliyev Telman Hacıyevin mahnılarını yüksək qiymətləndirərək demişdir: 

“Onun istedadının özünəməxsusluğu nədədir? Melodiyanın qeyri-adi parlaqlığında, formanın 

aydınlığında, qavramanın rahatlığındadır. Onun mahnılarında düşüncənin obrazlılığı, 

ahəngdarlığı özünü göstərir, o, az ifadə vasitəsilə həcmli, yaddaqalan obrazlar yaratmağa 

müvəffəq olur. “Lalələr”, “Tələbəlik illəri”, “Abşeron nəğməsi” mahnıları çox gözəldir. İndi 
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bir çox bəstəkarlar mahnı yazırlar, lakin obrazlı və parlaq mahnılar çox azdır. Buna görə də 

T.Hacıyevin gözəl mahnıları yaddaşlarda uzun müddət yaşayır. T.Hacıyev kimi istedadlı 

bəstəkar mahnı janrında yaradıcılıq fəallığı göstərməlidirlər, çünki mahnı musiqi 

incəsənətinin xalq tərəfindən ən çox sevilən janrıdır” [Əfəndiyeva. 1983: s.28]. 

T.Hacıyev müasir Azərbaycan şairlərinin bir çoxu ilə yaradıcılıq əməkdaşlığı etmiş, Rəsul 

Rza, Nəbi Xəzri, Aslan Aslanov, Gəray Fəzli, Cabir Novruz, Rəfiq Zəka və digər şairlərin 

şeirlərinə 200-dən artıq  mahnı bəstələmişdir. Bəstəkar Fikrət Qoca və Baba Vəziroğlunun 

poeziyasına daha çox müraciət edərək yaddaqalan mahnılar yaratmışdır.  

Ayrı-ayrı mahnılarla yanaşı, T.Hacıyev müxtəlif şairlərin sözlərinə mahnı silsilələri də 

bəstələmişdir. Bunlardan Fikrət Qocanın və Baba Vəziroğlunun sözlərinə “Gənclik mahnıları” 

silsiləsini (15 mahnı), Nəbi Xəzrinin sözlərinə 4 romansdan ibarət silsilə, Fikrət Qocanın və 

Gəray Fəzlinin sözlərinə əmək qəhrəmanlarına həsr olunmuş romans silsiləsi, kosmonavtlara 

həsr olunmuş mahnılar silsiləsi və s. qeyd etmək olar.  

T.Hacıyevin “Gəncə” (sözləri Rəsul Rzanındır), “Lalələr” (sözləri Aslan Aslanovundur), 

“Tələbəlik illəri” (sözləri Cabir Novruzundur) “Gəl barışaq”, “Gözləyən var məni”, “Xalidə”, 

“Məzəli mahnı” (söz. Fikrət Qocanın), “Gözəl dünya”, “Sənin üçün”, “Ürəyini oxuyuram” 

(söz. Baba Vəziroğlunun), “Könlümün yadigarı” (söz. Rəfiq Zəkanın), “Xatirə” (söz. Gəray 

Fəzlinin) və s. mahnıları bu gün də dillər əzbəridir. 

Xüsusi olaraq T.Hacıyevin mahnılarının ifaçılarını da qeyd etmək lazımdır. Bəstəkar öz 

dövrünün ən məşhur və istedadlı müğənniləri ilə işləmişdir. Zeynəb Xanlarova, Rəşid 

Behbudov, Yaşar Səfərov, Elmira Rəhimova, Mirzə Babayev, Nisə Qasımova,Yalçın 

Rzazadə, Anatollu Qəniyev, Hüseynağa Hadıyev, “Qaya” və “Sevil” vokal qrupları... Bir 

sözlə, 1960-80-ci illərin ən tanınmış ifaçılarının repertuarını Telman Hacıyevin mahnıları 

bəzəmişdir. Bəstəkar hər bir müğənninin fərdi dəst-xəttinə, səs diapazonuna və imkanlarına 

uyğun mahnılar yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Məhz bu səbəbdən, onun mahnılarını oxuyan 

müğənnilər onları uzun illər davamlı olaraq ifa etmişlər.  

Bir bəstəkar kimi T.Hacıyevin ilk mahnısı “Neft daşları” (söz. A.Aslanovun) olub. 

Azərbaycanın şanlı neftçilərinə həsr edilən bu mahnı Respublikanın Xalq artisti Şövkət 

Ələkbərovanın ifasında səslənib və müğənni həlim, məxməri səs tembri ilə mahnının lirik-

qəhrəmanlıq məzmununu gözəl ifadə etməyə nail olub. Bu ilk mahnının uğuru T.Hacıyevin 

nəğməkar-bəstəkar kimi formalaşmasını şərtləndirdi. 

Musiqişünas Ceyran Mahmudova T.Hacıyevin mahnılarını xarakterizə edərək yazır: “T. 

Hacıyevin bir neçə ən populyar mahnısı var ki, onlar ilk ifa olunduqları andan bəstəkarın 

“vizit kartına” çevrilmişdir. Söhbət, əlbəttə ki, məşhur “Lalələr” (sözləri Aslan Aslanovundur) 

və “Tələbəlik illəri” (sözləri Cabir Novruzundur) mahnılarından gedir” [Mahmudova, 2013: 

s.158-159].  

Telman Hacıyevin “Lalələr” mahnısının tarixi əhəmiyyətindən danışarkən, qeyd etməliyik ki, 

“Lalələr” (sözləri Aslan Aslanovun) mahnısı Rəşid Behbudovun ifasında bütün dünyanı 

dolaşıb. Bu mahnı Gəncəyə həsr olunmuş mahnılardan biri kimi diqqətəlayiqdir. Burada 

poetik mətn lalə gülünün tərifi ilə bağlı olsa da, mərkəzdə Gəncə torpağı, onun dillər əzbəri 

olan guşələrinin adı səslənir ki, bu da vətənin gözəlliklərinin tərənnümünü önə çəkir.   

Mahnının tarixi əhəmiyyəti və bədii mənalandırılması ilə bağlı olaraq, 2018-ci ilin sentyabrın 

15-də Bakının bolşevik hərbi birləşmələri və erməni daşnaklarından azad edilməsinin 100 

iliyi münasibətilə Bakıda keçirilən möhtəşəm hərbi paradda Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsləndirdiyi sözləri xatırlatmaq  istərdim. “Lalələr” 
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mahnısını “Qafqaz İslam Ordusunun qəlblərdə yaratdığı sevinc hissinin ifadəsi” kimi 

qiymətləndirən cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qafqaz İslam Ordusunun əsgərlərinin qırmızı 

rəngli baş örtüklərinin lalə gülü ilə müqayisə edərək demişdir: “Gəncə bölgəsinə hərəkət edən 

minlərlə əsgər başlarındakı qırmızı fəsləri və qotazları ilə uzaqdan gəlincik çəmənzarına 

bənzər bir mənzərə yaradırdılar. Gəlincik Azərbaycan dilində lalə deməkdir. Bəstəkar Telman 

Hacıyevin lalə ilə bağlı mahnısında şair hisslərini bu cür ifadə edib: 

Yazın əvvəlində Gəncə çölündə, 

Çıxıblar yenə də dizə lalələr. 

Yağışdan islanan yarpaqlarını, 

Səriblər dərəyə, düzə lalələr. 

Meylim üzündəki qara xaldadir, 

Hicranın əlacı ilk vüsaldadır. 

Nə vaxtdır aşiqin gözü yoldadır, 

Bir qonaq gələsiz bizə lalələr. 

 

Nuru Paşanın və Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya və Gəncəyə gəlişi azərbaycanlı 

qardaşlarımız arasında belə böyük həyəcana, belə böyük bir ümidə səbəb olub” 

[https://president.az/]. 

Əlbəttə ki, sovet dövründə yazılmış bu mahnının məzmununun müstəqillik dövrümüzdə bu 

cür mənalandırılması onun dərinliyindən, tarixi əhəmiyyətindən və müəlliflərin Vətən 

sevgisindən, milli ruhundan xəbər verir.     

T.Hacıyevin kinofilmlərə yazdığı musiqi mahnılarla zəngindir və onların bir çoxu müstəqil 

olaraq, müğənnilərin repertuarına daxil olmuş və xalq arasında çox sevilmişdir. “50 yaşlı 

universitet” filmindən “Tələbəlik illəri”, “Nizaminin vətəni” filmindən “Gəncə” mahnıları bu 

qəbildəndir.  

Telman Hacıyevin Gəncə şəhərinə həsr etdiyi “Gəncəm”  (sözləri Rəsul Rzanın) mahnısı 

geniş şöhrət tapmışdır. Bu mahnının ilk ifaçısı görkəmli müğənnimiz Elmira Rəhimova olub.  

Mahnının yaranması 1960-cı illərə aiddir. Telman Hacıyevin “Gəncəm” mahnısıının özəlliyi 

onda idi ki, sovet dövründə Gəncənin “Kirovabad” adlandırıldığı bir vaxtda bəstəkar 

çəkinmədən öz vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirmiş və şəhərin qədim tarixi adı ilə bağlı 

mahnı bəstələmişdir. Telman Hacıyevin “Gəncən” mahnısı sovet dövründə Azərbaycanın 

tarixi şəhəri Gəncə haqqında yazılmış ilk bəstəkar mahnısı idi.    

T.Hacıyevin “Tələbəlik illəri” mahnısı isə hər bir insanın həyatında ən kövrək, unudulmaz 

xatirələrini canlandırır. Bu mahnını da ilk dəfə Elmira xanım Rəhimova ifa etmişdir. Bu gün 

də “Tələbəlik illəri” mahnısı hər bir tələbənin sevə-sevə ifa etdiyi mahnılardandır. 

T.Hacıyevin mahnıları yarandığı dövrdən bu günə kimi çox məşhurlaşaraq, yaddaşlara həkk 

olunmuşdur.    

T.Hacıyevin mahnı janrına tez-tez müraciət etməsi faktının özü onun geniş kütləyə  

yaxınlığının təsdiqidir. Eyni zamanda bir çox mahnılar bəstəkar tərəfindən mahnı janrının 

nəzərə çarpaçaq dərəcədə fərqləndirildiyini, ona psixoloji məna verildiyini göstərir.  
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T.Hacıyevin mahnılarının musiqisi çox təsirlidir, milli koloriti, melodikliyi, ifadə səmimiliyi, 

yüksək peşəkarlığı ilə diqqəti cəlb edir.  

Professor İ.Əfəndiyevanın yazdığı kimi: “T.Hacıyevin mahnı və romans yaradıcılığı 

Azərbaycan vokal musiqisinə yeni nəfəs gətirmişdir. Onların dəyərli cəhəti  Azərbaycan xalq 

musiqisi ilə qırılmaz əlaqəsində, ənənələrə yaradıcı münasibətində, məqam-intonasiya dilinin 

daim yenilənməsinə meyilli olması ilə bağlıdır” [Əfəndiyeva. 1983: s.28].  “Onun mahnıları 

həyata, işığa çağırır...” [Əfəndiyeva.1983: s. 35]. 

T.Hacıyevin mahnılaında Azərbaycan lad-məqamlarına istinad, milli ladların major-minor 

sistemi ilə uzlaşdırılması ən əsas cəhətlərdəndir. Bir neçə nümunə göstərək: Bəstəkarın 

“Abşeron nəğməsi” rast məqamına əsaslanır və Sol-majorun harmoniyaları ilə uzlaşır; “Gözəl  

dünya”  mahnısı “re” mayəli rast və  D-dur məqam-tonallıqlarına əsaslanır; “Sənin  üçün” 

mahnısı “re” mayəli rast məqamına əsaslanır, harmonik dili D-dur tonallığında qurulur; 

“Gözləyən var məni” mahnısı şur məqamına, “Lalələr” mahnısı segah məqamına, “Xatirə”, 

“Ürəyini oxuyuram”, “Gəl  barışaq” mahnıları bayatı-şiraz məqamına əsaslanır; “Neft daşları” 

mahnısının melodiyası mi mayəli çahargah məqamında qurulmuşdur və segah məqamına 

yönəlmə özünü göstərir. Mahnıların təhlili göstərir ki, bəstəkar Azərbaycan ladarından, daha 

çox rast, şur, segah, çahargah, bayatı-şiraz məqamlarından istifadə etmişdir.  

T.Hacıyevin vokal əsərlərin musiqi dilində Azərbaycan musiqisinin milli xüsusiyyətləri 

mеlоdik inkişaf səviyyəsində üzə çıxır. Bu baxımdan Azərbaycan milli musiqisinə xas olan 

inkişaf prinsiplərindən biri dayaq pillə ətrafında gəzişmə prinsipi qeyd olunmalıdır. 

Azərbaycan milli musiqisində mеlоdik hərəkət üçün yüksələn və еnən, dalğavari, pilləvari 

hərəkət növləri səciyyəvidir və bunlar T.Hacıyevin musiqi dilində özünü göstərir.  

T.Hacıyevin musiqi əsərlərində Azərbaycan milli musiqisi üçün səciyyəvi olan melodik 

inkişaf və fоrmaquruculuğunun əsas prinsipləri: təkrarlıq, variantlıq, sekvensiyalılıq prinsipi 

özünü qabarıq göstərir. Çох vaхt tеmatik inkişafın müхtəlif yоlları qarşılıqlı əlaqədə verilir.  

T.Hacıyevin  mahnılarının  harmonik  dili  çox  qənaitcil  və  sadə   funksional  əlaqələrin  

istifadəsindən  ibarətdir.  Mahnılarda  klassik harmonik əsasın milli məqam əsası ilə 

uzlaşdırılması səciyyəvi cəhətlərdəndir. 

T.Hacıyevin özünəməxsus musiqi dilində xalq musiqisinin metro-ritm xüsusiyyətləri özünü 

biruzə verir. Bəsətəkarın ən çox müraciət etdiyi Azərbaycan musiqisi üçün səciyyəvi olan 6/8 

ölçüsüdür. Sinkopalara, punktir ritmlərə müraciət edən bəstəkar geniş istifadə etdiyi sadə 

metrlər çərçivəsində özünəməxsus ritm rəngarəngliyi əldə edə bilir.   

  Bəstəkarın  mahnıları  bir qayda olaraq, instrumental girişlə başlanır. Girişdə mahnının həm 

əhval-ruhiyyəsi, həm melodik xüsusiyyətləri, həm məqam əsası, həm metroritmik 

xüsusiyyətləri öz əksini tapır.  

Əsasən  kuplet  formasında  qurulan   mahnıların  forma  aydınlığı  bəstəkarın mahnılarının  

əsas  xüsusiyyətlərindəndir.  

Beləliklə, obraz-məzmun zənginliyi, ritm rəngarəngliyi, Azərbaycan xalq musiqisindən, aşıq 

və muğam yaradıcılığından, xüsusilə məqam-intonasiya və melodik inkişaf 

xüsusiyyətlərindən istifadə,  musiqi  dilinin  sadəliyi,  forma  aydınlığı  T. Hacıyevin mahnı 

yaradıcılığını  səciyyələndirən cəhətlərdəndir. 
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ORTAÇAĞ DOĞU MÜZİĞİNİN BİLİMSEL BAĞLAMINDA MAKAMIN VE 

DOĞRUSAL OLMAYANLIK TEORİSİNİN İLKELERİ 

 

Pike AKHUNDOVA-TALIBLI 

Azerbaycan Kültür ve Sanat Üniversitesi Öğretmen ve Doktora Öğrencisi, 
pikeaxundova@gmail.com 

 

ÖZET 

Orta Çağ, Doğu müziği bilimine büyük katkılarda bulundu. O dönemin bulguları o kadar özgün ve zengin ki bu 

bilimsel başarılar günümüzde hala geçerlidir. 

Yirminci yüzyıl felsefesinin yeni bir dalı olan ve temel fikri doğrusal olmayanlık düşünce tarzı olan sinerjetik, 

ortaçağ müzik biliminin önemli bulgularını yeni bir metodolojik çerçeve aracılığıyla derinlemesine 

incelememize izin veriyor. Şöyle ki müzik biliminde sinerjetik kuramı yeni uygulansa da doğrusal olmayanlık 

teori Doğu düşünce biçiminde kendini açıkca gösteriyor. Bunun hakkında bilimsel hükümler mevcuttur. Bu 

hükümlere Sefiettin Urmevi, Abdulkadir Marağayi gibi düşünürlerin bilimsel eserlerinde bulunabilir.  

Doğrusal olmayanlık Doğu düşünce tarzının parlak örneği olan makam sanatında da oldukca yaygındır. Şöyle ki 

tek destgahtta muğam geçişleri yaparak daha zengin, daha gelişmiş bir kompozisyon yapmak mümkündür. Bu 

yaklaşım sanatçıya çok geniş ufuklar açıyor. Aynı zamanda özgür olduğu kadar sorumluluk talep eden ve zor bir 

şeydir. Yalnızca derin bilgi ve yüksek yaratıcılık yeteneğinin yanı sıra, makamın doğaçlama olanaklarını doğru 

bir şekilde kullanabilme yeteneği, makam – destgahlar arasında bir tür engelleri kaldırarak ona daha geniş 

prespektiften yaklaşma ve doğrusal olmayan doğasını ifade etme fırsatı veriyor. 

Türk müzikolog bilim adamı ve makam geçişlerini araştıran Erol Deran da kendi incelemelerinde özellikle 

makamın melodik temelinde geçiş için teşvik potensiyaline sahip motiflere dikkat çekerek olası seçenekleri 

sunmuştur. Bu araştıma da muğamların geçişlerle icra olunması deneyiminde çok önemlidir. 

Yirminci yüzyılın metodolojik yaklaşımı olarak, kökeni Doğu düşüncesine dayanan Sinerjetik, makam sanatının 

orijinal kökenlerinden yola çıkarak, içsel düzenlerini yeni, daha modern ilkeler temelinde restore etmeye de izin 

verir. Diğer taraftan da makamln doğasında var olan belli bir evrensel özellikleri ortaya çıkararak asrlar önce 

bilim adamları tarafından araştırılan bir çok hükümleri daha açık bir şekilde gözden geçirme imkanı yaratıyor. 

Anahtar Kelimeler: Doğu, Makam, doğrusal olmayanlık, Orta Çağ, araştırma, tez. 

 

PRINCIPLES OF MUGHAM AND NON-LINEAR THEORY IN THE SCIENTIFIC 

CONTEXT OF MEDIEVAL EASTERN MUSIC 

ABSTRACT 

The Middle Ages made great contributions to the science of Eastern music. The findings of that period are so 

unique and rich that these scientific achievements are still relevant today. 

Synergetics, which is a new branch of twentieth-century philosophy and whose fundamental idea is a non-linear 

way of thinking, allows us to study in- depth the important findings of medieval music through a new 

methodological framework. Thus, although the concept of synergetics is newly applied in musicology, this 

nonlinearity is very clear in the Eastern way of thinking. There are a number of scientific provisions in this 

regard. These provisions can be found in the scientific treatises of thinkers such as Safiaddin Urmavi and 

Abdulgadir Maragayi. 

Non-linearity is reflected in the art of mugam, which is a brilliant example of Eastern thinking. Thus, within one 

dastgah by developing transitions between mughams one can make it more developed and rich composition. This 

approach opens very wide horizons for the performer as well. Yet, as much as it is free its responsibility is also 

hard. Thus, only deep knowledge and high creative ability, as well as the ability to properly use the possibilities 

of improvisation of mugam, can raise a kind of barrier between mugam-dastgahs, allowing an approach to it 

from a broader perspective and letting to express its non-linear nature. 
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Erol Deran, a Turkish musicologist and researcher of mugham transitions, noted in his research the motives that 

have the potential to stimulate the transition on the melodic basis of mughams and suggested possible options. 

This research is very notable in the practice of performing mughams with transitions. 

As a methodological approach of the twentieth century, synergetics, which has its origins in the Eastern thought, 

allows to restore the immonent and internal regularities of mugham based on its original roots and by using more 

modern principles. On the other hand, by discovering certain universal features in the nature of mugham, it 

permits us to analyze more clearly the provisions that have been studied by scholars centuries ago. 

Key Words: East, middle ages, mugham, non-linearity, research, tractate. 

 

Giriş 

Orta əsrlərdə Şərq musiqi elmi olduqca inkişaf etmiş və bu dövrün alim və nəzəriyyəçiləri öz 

elmi traktatlarında bir sıra elmi yeniliklərə yol açmış, bununla da özlərindən sonra gələn 

böyük bir musiqişünas nəsli üçün çox dəyərli xəzinə buraxmışlar. Üstündən bir neçə əsr 

keçməsinə baxmayaraq bu elmi nailiyyətlət bugün də aktualdır, bugün də araşdırılır və tədqiq 

olunur. 

Çağdaş dövrün musiqişünasları tərəfindən öyrənilirək tədqiq olunan bu elmi kəşflər 

maraqlıdır ki, nəinki şərq təfəkkürünün parlaq nümunəsi olan muğam sənəti, o cümlədən 

qeyri-xəttilik prinsipləri ilə bir sıra paralellər daşıyır. 

Ümumilikdə qeyri-xətti düşüncə tərzi şərq təfəkküründən qaynaqlandığı üçün bilavasitə 

musiqi, memarlıq və s. incəsənət sahələrində özünü aydın şəkildə büruzə vermişdir. 

Şərq musiqi elmində də mövcüd olan qeyri-xətti yanaşma tərzi diqqətçəkən məsələlərdəndir.  

Bu baxımdan Orta əsr şərq musiqi elminin görkəmli nümayəndələrinin risalələrində bəzi 

qeyri-xətti xüsusiyyətləri muğam sənəti ilə paralel şəkildə nəzərdə keçirmək istərdik. 

Çağdaş musiqi elminin bu sahədə tədqiqatlar aparan ən dəyərli alimlərində biri Zemfira 

Səfərovadır. O, Səfiəddin Urməvi, Əbdülqadir Marağayi, Mir Möhsün Nəvvab kimi alimlərin 

traktatlarını hərtərəfli şəkildə tədqiq etmişdir. 

Lakin şərq musiqi elmi, muğam sənəti, ifaçılıq ənənələri o qədər zəngin bir xəzinədir ki, 

onları müasir elmi-fəlsəfi yanaşmalar vasitəsilə tamamilə yeni aspektlərdən tədqiq etmək 

mümkündür. 

Tədqim olunan yazıda bu elmi nailiyyətlərə sinergetik paradiqmanın tərkib hissələrindən olan 

bifurkasiya prizmasından baxılacaq.  

Bifurkasiya-təkamül prosesinin şaxələnmə nöqtəsindən mümkün yolayrıclarını ifadə edir. 

Muğam-dəstgahlarda bifurkasiyalar üçün imkan yaradan başlıca amil məhz onun improvizəli 

başlanğıcı və qeyri-sabit təbiətə malik olmasıdır. Başqa sözlə desək, bu muğam-dəstgahların 

digər muğamlara keçidlərlə ifa olunmasıdır ki, bunun da tarixi özü-özlüyündə bizi əsrlər 

öncəyə aparır. Beləliklə, yeni elmi tendensiyalar vasitəsilə muğam dəstgahlar orta əsr şərq 

alimlərinin traktatlarının əsasında təhlil olunacaqdır: 

Məlum olduğu kimi XIII əsrin görkəmli alimi, musiqi nəzəriyyəçisi Səfiəddin Urməvi özünün 

“Kitab əl-ədvar” risaləsində olduqca geniş aspektlərdən təhlilər aparmışdır. Lakin risalənin 

adından göründüyü kimi- “Kitab əl-Ədvar”- “Dairələr və ya dövrlər”- tədqiqatın prioritet 

istiqaməti və əsas mövzusu məqamlar və onların qarşılıqlı əlaqəsidir.  
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“Alim orta əsr Şərq musiqi nəzəriyyəsinə və elminə daur, dairə, dövr anlayışlarını gətirir ki, 

bu da daha sonralar işlədilən muğam, pərdə terminlərinə uyğun gəlir ” (Səfərova. 1998: 74) 

Buradan belə görünür ki, muğam anlayışı qədim mənbələrdə dairə anlayışı ilə sıx əlaqədar 

olmuş və onun istər əsas, ənənəvi quruluşunda, istərsə də daxili qatlarında bu prinsip müxtəlif 

formalarda özünü biruzə vermişdir. 

Ümumiyyətlə, risalənin VI fəslində tez-tez işlədilən “təbəqə” anlayışı və bu anlayışın dairələr 

arası qarşılıqlı əlaqə funksiyasına malik olması Şərq təfəkkürü və muğam sənətinin əsasında 

mövcud olan qeyri-xətti düşüncə tərzinin daha bir bariz nümunəsi kimi qavranıla bilər. 

Bundan əlavə, Urməvi  özü ilk dəfə olaraq hər hansı cinsin hər hansı digər cinsə birləşmənin 

zəruriliyində estetik hissin əhəmiyyətini vurğulamış və qeyd etmişdir ki, ayrı-ayrılıqda bir 

cinsin xoş təsir bağışlamasından asılı olmayaraq hər hansı musiqiçi özü hansı bir təbəqənin 

cinsini digər təbəqənin hansı bir cisminə birləşməsini seçməlidir. (Səfərova, 1998: 82) 

Risalənin 6-cı fəslində müəllif tərəfindən irəli sürülən bu fikrin üzərində durmaq istərdik, belə 

ki, burada bifurkasiyaya məxsus elementləri sezmək mümkündür: hər hansı bir təbəqənin 

cinsini digər təbəqənin hansı cinsinə birləşməsi seçimini musiqiçiyə həvalə edən S. Urməvi 

bununla olduqca geniş təfəkkür trayektoriyasına malik olan muğamlar arasında sərbəst 

keçidlər üçün imkan yaradır. Muğamların səs sıralarında oxşar tetraxord və interval 

ardıcıllıqları onlar arasında əlaqəni qoruyub saxlayaraq bir muğamdan digərinə keçid üçün 

mühüm bir potensial daşıyır. S.Urməvi də hər bir dairənin ayrı-ayrılıqda sxemini təqdim 

edərək  onlar arasında olan əlaqəni göstərir.  

Bu yanaşma ifaçı üçün olduqca geniş üfüqlər açır. Eyni zamanda sərbəst olduğu qədər 

məsuliyyətli və çətindir.  Belə ki, yalnız dərin bilik və yüksək yaradıcı qabiliyyət, eləcə də 

muğamın improvizə imkanlarından düzgün istifadə etmək bacarığı muğam-dəstgahlar 

arasında bir növ baryerləri qaldıraraq ona daha geniş aspektlərdən yanaşmağa və qeyri-xətti 

təbiətini ifadə etməyə imkan yaradır. Bu eyni zamanda ifa olunan muğam-dəstgahın hər bir 

qatında yeni keçidlər üçün mövcud olan qığılcımları daha dəqiq duymaq üçün zəruri 

şərtlətdəndir. 

Bunun açıqlamasını S. Urməvi Kitab əl-Ədvar” risaləsinin “ladların paralelliyinə həsr etdiyi 

X fəslində vermişdir. O yazır ki, “Əgər sən silsilələri (daurları) diqqətlə nəzərdən keçirsən 

görürsən ki Üşşaq, Nəva, Busəlik vahid dauru təşkil edir” (Səfərova, 1998: 95) Daha sonra bu 

halı Rast və Hüseyni muğamlarına da aid edir. Beləliklə muğamlarda keçidlər üçün əsas 

şaxələnmə nöqtələri onların səs sıralarında mövcud olan və bununla da muğamları bir-birinə 

yaxınlaşdıran interval quruluşudur. 

Məlum olduğu kimi Üşşaq, Nəva, Busəlik çağdaş dövrümüzdə az müraciət olunsa da digər 

Şərq ölkələrində hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. 

Türk musiqişünas-alim və muğam keçidlərini araşdıran Erol Deran da öz tədqiqatlarında 

məhz Üşşaq, Nəva, Busəlik muğamlarının melodik əsasında keçid üçün təkan potensialı 

daşıyan motivləri qeyd edərək mümkün variantları təqdim etmişdir. 

Göründüyü kimi, hələ XIII əsrdə Səfiəddin Urməvi tərəfindən tədqiq olunan dairələr 

arasındakı paralellik və bu paralelliyin yeni qatların yaranması üçün açdığı imkanlar bütün 

Şərq aləminin muğam sistemində mühüm bazaya çevrilmiş, əsrlər boyu muğamların bir-biri 

ilə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə inkişaf etməsinə zəmin yaratmışdır.  

XX əsrin metodoloji yanaşması olaraq öz qaynağını Şərq təfəkküründən almış Sinergetika da 

məhz yeni, daha müasir prinsiplər əsasında muğam sənətinin ilkin köklərinə dayaqlanaraq 
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onun immonent, daxili qanunauyğunluqlarını bərpa etməyə imkan yaradır. Digər tərəfdən də 

muğamın təbiətində mövcud olan müəyyən universal cəhətləri aşkarlayaraq əsrlər öncə 

alimlərimin tərəfindən araşdırılan bir çox müddəaları daha aydın şəkildə nəzərdən keçirməyə 

imkan yaradır. 

Qeyd olunduğu kimi muğamlar arası keçidlər üçün daha rahat, daha ənənəvi üsul qohumluq 

təşkil edən, yəni səs sıralarında, tetraxord quruluşunda bənzərlik olan muğamlar arasında 

bifurkasiya üçün əlverişli təkan pərdələrini taparaq düzgün, məntiqli və təbii keçidlər 

etməkdir. Lakin bu yalnız tədqiqatın aydın, görünən tərəfidir. Belə ki, daha dərin araşdırmalar 

bunu sübut edir ki, muğam sənətinin istər melodik, istərsə də tonal bazasında elə bir 

məqamlar, bir növ işarələr mövcuddur ki, onların hər biri yeni qatların yaranması üçün 

mühüm potensial daşıyır. Məsələn, Rast muğamının son şöbəsi olan Qərai qəhrəmai ruhda, 

cəngavər təbiətə malik, eyni zamanda böyük bir dəstgahın kuliminasiyasını ifadə edir. Avropa 

lad sismetindən yanaşaraq major boyalı Rast muğamını mayəni eyni saxlayaraq minora 

çevirsək Qərai şöbəsinin səs sırası Bayatı-Şiraz muğamının Bayatı-İsfahan şöbəsinin səs sırası 

ilə eyniləşəcək. Və beləliklə, 1 pillənin 2/1 ton bəmləşməsi nəticəsində eyni ailəyə mənsub 

olmayan iki muğam qarşılıqlı əlaqəsini sezmiş olacağıq. Daha sonra yenidən mayənin üst 

mediantası 2/1 ton zilləşərək Qərai şöbəsinə qayıdış baş verir və bununla da nəinki özünün 

melodik quruluşunda, eləcə də tonal, harmonik əsasında bir sıra qatları ehtiva edən muğam-

dəstgahların bifurkasiya dairəsi daha da genişlənir. 

Tədqiqatımızın bu məqamında yenidən Səfiəddin Urməvi irsinə müraciət edərək, bu dəfə 

“Şərəfiyyə” risaləsinin 4-cü bəhsinin (bu bəhs böyük intervallar təşkil edən kvarta 

cədvəlindəki növlərin tutduqları mövqelərdən, onlara verilən adlardan, sistemlərdən və 

onların tərkibindən, ud alətində simlərin köklənməsi və onlarda çalınan dairələrdən, 

melodiyada modulyasiya yaradan notların seriyasından və   onların üsullarından danışır  

(3,155) sonuncu bəndinə fikrimizi yönəltmək istərdik.  Belə ki, bu bəndi Səfiəddin Urməvi 

melodiyada modulyasiya yaradan notlara həsr etmiş və bir neçə istiqamətdə modulyasiya 

üçün çıxış və qayıdış nöqtələrinin izahını vermişdir.Urməviyə görə seriya dövrü eyni nota 

qayıdarsa siklik, müxtəlif notlara qayıdarsa “çoxbucaqlı” adlanır. (Səfərova,1998: 174) 

Tədqiqatımızın əsas istiqamətini təşkil edən bifurkasiyalar da əsas təkan nöqtəsindən öz 

başlanğıcını götürərək müəyyən bir motivin hər bir pilləsində yeni muğama keçid yollarını 

ehtiva edir. Bu bifurkasiya eyni getdiyi cığırla ilkin təkan, yəni başlanğıc pilləyə qayıda bilər. 

Buna misal olaraq Rast muğam-dəstgahının Vilayəti şöbəsinin daxilində mövcud olan 

 

Humayun muğamının ilk tetraxordunu qabardaraq, bu motivin hər pilləsi üzərində- Si-

Vilayəti, Do diyez- Şüştər, Re-Humayun, Mi diyez- Çahargah muğamının Bəstə-Nigar 

şöbəsinə bifurkasiya edərək, yenidən eyni pillələr üzrə Vilayəti şöbəsinə qayıdışın prosesini 

göstərmək olar. Səfiəddin Urməvinin yanaşmasına əsaslanaraq bu çıxış və qayıdış prinsipini 

siklik adlandırmaq mümkündür. Bu nümunə tədqiqat işinin II fəslində not yazıları əsasında 

ətraflı şəkildə öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə qayıdış zamanı heç də eyni pillələr üzrə 

deyil, daha fərqli bifurkasiyalar vasitəsilə başlanğıc nöqtəyə qayıtmaq mümkündür ki, bu 

zaman Urməvinin “çoxbucaqlı” qayıdış terminini tədbiq etmək olar. Ümumilikdə məhz 

bifurkasiyalar vasitəsilə əldə olunan “çoxbucaqlılıq”, “şaxələnmələr” və “dairəvilik” 
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prinsipinə uyğun qayıdış üsulları eyni muğam-dəstgahın fərqli ifaları zamanı fəqli şəkildə 

təzahür oluna bilər.  

Bunun qaynağı, kökü yenə bizi əsrlər öncəyə apararaq Şərq təfəkkür tərzinin unikal 

qanunauyğunluqlarını bir daha nəzərdən keçirməyə imkan yaradır.  

Şərq təfəkkür tərzinin geniş aspektli və yaradıcı yanaşmaların bir qismi də XIX əsrin 

görkəmli mütəfəkkiri, musiqi elminə bir sıra yeniliklər gətirmiş Mir Möhsün Nəvvabın 

“Vüzuhül-Ərqam” risaləsində öz təzahürünü tapmışdır. 

M.M. Nəvvab risalədə yazırdı ki, musiqi dəstgahlarının, melodiyalarının ahəngi ifaçıların 

qəbiliyyətindən asılıdır. Hansı pərdədən başlayıb hansı pərdəyə qədər qalxmaq, hansı 

pərdəyə, ahəngə modulyasiya etmək və hansı pərdədən enib təsniflərə keçmək muğam 

ifaçılığının maraqlı və çətin məsələləridir. (Səfərova, 1998: 267) 

Buradan göründüyü kimi pərdədən pərdəyə modulyasiya etməyi, eyni zamanda qayıdış 

edərək təsniflərə keçməyi ifaçının öhdəsinə buraxan M.M Nəvvab bunu muğam ifaçılığının 

maraqlı və çətin məsələsi kimi dəyərləndirir ki, bunun üçün muğam-dəstgahlara dərində bələd 

olaraq, onlar bir-birinə bağlayan əsas faktorları, elementləri düzgün seçərək maraqlı keçiclər 

və qayıdışlar vasitəsilə təkrarsız, individual muğam kompozisiyasının yaranmasına nail olmaq 

bir ifaçının çox böyük üstünlüyüdür. 

Buna əsas və sübut olaraq isə M.M. Nəvvab risalənin sonunda cədvəllər vasitəsilə 

melodiyaların, səslərin, şöbə və guşələrin yuxarı- aşağı qalxıb-enmələri, başlanğıc və 

qurtaracaqları ətraflı şəkildə şərh etmişdir: “Hər nəğmə, hər melodiya üçün bir pərdə və bir 

dərəcə müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, hər hansı bir nəğmə, muğam, şöbə və guşə və səs hansı 

dərəcə və pərdədən başlayırsa, müxtəlif gəzişmələrdən sonra yenə də həmin başlanğıc 

pərdədə qurtarmalıdır.” (Səfərova, 1998: 267) 

Bu prinsipi aparılan  təhlillər zamanı istər bütöv bir dəstgahın ümumi quruluşunda, istərsə də 

söbə və guşələr arası qeyri-xətti qatlar nəticəsində bifurkasiyaların yaratdığı mikrosilsilələrdə 

görmək mümkündür. 

Beləliklə, əsas dayaq nöqtəsinin böyük cazibəsi və hökmranlığı muğam-dəstgahın qeyri-xətti 

qatlar səviyyəsinin nə qədər dərinə nüfuz etməsindən asılı olub-olmayaraq yenə də ümumi 

təkamül prosesini başlanğıc nöqtəyə çatdırır. Bununla da həm də dairəvilik prinsipinin 

muğam-dəstgahların əsas dramaturji inkişafında nə qədər mühüm əhəmiyyət kəssb etməsini 

bir daha sübuta yetirir. 

Bundan əlavə Sinergetik paradiqmanın “verilən alternativlərdən ideya seçimi” (Hacıbəyli, 

2010: 45) prinsipi də öz növbəsində yenə də improvizasiyalı sənət növü olan muğamın ifası 

zamanı ifaçı üçün açılan geniş improvizə aləminin alternativlərini özündə ifadə edir. Buna 

nümunə olaraq muğam melodikasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ornamentlər, melodik və 

ritmik dönmələrin dəfələrlə təkrarı, o cümlədən ibarələrin sonunda və ya hər hansı istinad 

pilləsinin vurğulanması məqsədilə bir notun təkrar olunmasını göstərmək olar ki, bu özü-

özlüyündə geniş alternattiv seçimi daşıyır. Belə ki, ifaçının hissiyatı, düşüncəsinə bağlı olaraq 

bu təkrarların sayı azaldılıb-çoxaldıla bilər. Hətta eyni ifaçı əhval və ruh halından asılı olaraq 

eyni muğamı dəfələrlə ifa etdikdə hər dəfə bu məqamlara fərqli yanaşır. Çox zaman bu 

dəyişikliklərin təhtəlşüuri şəkildə olunması və verilən alternativlərdən ideya seçiminin məhz 

ifaçının yaradıcı təxəyyülünə bağlılığı bir daha muğamın kosmik enerji ilə həmahəngliyini 

sübuta yetirir. 
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Burada maraqlı məqam rasional və irasional tərəflərin bir-birini tamamlamasıdır. Belə ki, bir 

ifaçı muğama nə qədər dərindən yiyələnsə, muğam biliklərini nə qədər çox artırsa, onun üçün 

improvizə alternativləri də daha geniş olacaq və yaradıcı təxəyyülü yüksək olan ifaçı bu 

alternativlərdən düzgün istifadə edərək maraqlı, təkrarsız ifa ərsəyə gətirəcək. 

Göründüyü kimi, ecazkar muğam sənəti o qədər dərin və zəngindir ki, o nəinki müasir musiqi 

üslubları, musiqi janrları, eləcə də yeni elmi istiqamətlət vasitəsilə fərqli prizmalardan təhlil 

oluna bilir.  

Bu araşdırmalar zamanı mühüm mənbə olaraq istnad olunan orta əsr şərq mütəfəkkirlərinin 

traktatları isə bu yeni elmi nailiyyətlər vasitəsilə muğam sənətinin ilkin ifa üsullarına 

qayıdaraq, yaranış təbiətini daha dərindən duymağa imkan yaradır. 
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AZERBAYCAN'DA BALE SANATININ GELİŞİM SÜRECİ 

 

Rafig SADIKHOV 

Prof.Dr. Bakü Koreografi Akademisi, feteleeeva.konul23@gmail.com 

 

ÖZET 

Drama, opera ve operet türlerine kıyasla, bale türü ulusal kültürümüze entegre etmiştir. Besteci ve orkestra şefi 

Afrasiyab Badalbeyli 1939'da bir perdelik  bir "Tarlan" koreografi eserini  yazmış ve aynı yıl Koreografi Okulu 

öğrencileri tarafından  sahnelenmiştir. Nedense, müzisyenlerimiz ulusal bale sanatının tarihini bu yıl değil, 

bestecinin 18 Nisan 1940'ta Opera ve Bale Tiyatrosu'nda “Kız Kulesi” balesinin sahnelendiği tarihi ele alıyorlar. 

İkinci ulusal bale, Kız Kulesi'nden 10 yıl sonra bestelendi.   Bu Soltan Hajibeyov'un "Gulshan" balesi ve libretto 

Gamar Almaszade tarafından yazılmış, Gara Garayev'in "Yedi Güzel" ve "Yıldırım Yolları" klasik ulusal baleler 

arasında özel bir yer alıyor. "Yedi Güzel"in librettosu Nizami Ganjavi'nin aynı adlı eseri esas alınarak Sabit 

Rahman, Ismail Hidayatzadeh ve Yuri Slonimski'nin tarafından yazılmıştır.  

Arif Malikov'un "Aşk Efsanesi" dünya çapında ün kazanmış  ve dünyanın yetmişten fazla opera ve bale 

sahnelerinde sahnelenmektedir. Üç klasik balenin ardından dünyaca ünlü bestecimiz Fikret Amirov'un "1001 

Gece" adlı balesi oldu. Libretto, Maksud ve Rustam Ibrahimbeyov tarafından Doğu masallarına dayanılarak 

yazılmıştır. Uluslararası Ödül alan ilk  Azerbaycan besteci  Niyazi tarafından bestelenen  “Chitra” balesidir. 

Balenin  librettosu,  Nobel Ödüllü Hint yazar Rabindranath Tagore'un "Chitrang" dramı üzerine  Natalia 

Danilova tarafından yazılmıştır. Balenin kurgu yönetmeliğinide Natalia Danilova üstlenmiştir. Bu listeye başka 

birçok bale çalışması da dahil edilebilir. Bale performanslarının sanatsal tasarımı opera ve operettadan farklıdır. 

Çünkü bale dansı sahne boyunca hareket eder. Bu nedenle, tasarımlar bale ustalarının serbestçe oynamasını 

sağlamak için arka plan manzarası ve belirli mekansal tablolar ve manzaralarla asılı perdelerle tasarlanır. Bale 

performansları, bu sanatın karakteristiği olan estetik özelliklere sahiptir. Temel ilke, konunun  ruhunu, türünü 

renklendirmek ve izleyiciye bale ustalarının duygusal unsurlarını küçük tasarım öğeleri ve anlamlı aydınlatma 

efektleri ile sağlamaktır. Opera ve Bale Tiyatrosu, ulusal bestecilerimiz tarafından farklı konuları ele alan  bale 

parçaları, koreografik şiirler, koreografik süitler ve koreografik minyatürler vardır. Sahne koluyurken  kurgu ve 

reji tarafından bestcinin yansıtmak istediklerinin önleme konurmaya ve daha renkli, estetik yansıtılmaktadır. Her 

birinin kendi şiirsel karakteri var ve sanatçılar verdikleri tasarımlara karşı duyarlı olmaya çalışıyorlar. 

Anahtar Kelimeler: bale, besteci, sahne, libretto, müzik. 

 

BALLET EVOLUTION IN AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

Compared to the genre of drama, opera and operetta, the genre of ballet entered our national culture late.  

Composer and conductor Afrasiyab Badalbeyli wrote a one-act choreographic work "Tarlan" in 1939, and in the 

same year it was staged by students of the choreographic school. For some reason, our musicians have been 

calculating the history of the folk ballet art not from this year, but from the day of the composer's production of 

"Maiden's Tower", which took place at the Opera and Ballet Theatre on 18 April 1940. Our second national 

ballet was created 10 years after the Maiden Tower. This ballet by Soltan Hajibeyov "Gulshan" and the libretto 

written by Gamar Almaszade, the ballet "Seven Beauties" and "The Path of Thunder" by Kara Karayev take a 

special place among our classical national ballets. The libretto "Seven Beauties" was written by Sabit Rahman, 

Ismail Hidayatzade and Yuri Slonimsky after the poem by Nizami Ganjavi. "Legend of Love" by Arif Malikov 

gained world fame and became repertoire work in more than seventy theaters of the world. After three classical 

ballets, the ballet "1001 Nights" by Fikret Amirov became world famous. The libretto was written by Maxud and 

Rustam Ibragimbekov based on oriental fairy tales. The only Azerbaijani ballet awarded with the International 

Prize is Chitra Niyazi. The ballet's libretto was based on the drama by Natalia Danilova, India's Nobel Prize 

winning playwright Rabindranath Tagore "Chitra", and she was also the inspiration for the performance. 

Many other ballet pieces can be included in this list. The artistic design of ballet performances is different from 

opera and operetta. Because the essence of the ballet to convey the entire artistic concept with dance movements 

throughout the stage. That is why the stage design is mainly designed using background scenery and hanging 
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curtains with certain spatial patterns and decorations to ensure free play of ballet masters. Ballet performances 

have aesthetic features typical of this art. The main principle is to convey the spirit of the theme, the genre in 

color and to provide the audience with emotional elements, the work of choreographers with small design 

elements and meaningful lighting effects.  In addition to works by our national composers, the Opera and Ballet 

Theatre offers various ballet pieces, choreographic poems, choreographic suites and choreographic miniatures. 

Each of them has its own poetic character, and the artists try to preserve the whole concept of composition that 

they give them.  

Key Words: ballet, composer, libretto, music, stage. 

 

Dram, opera və operetta janrı ilə müqayisədə balet janrı milli mədəniyyətimizə gec daxil olub. 

Bəstəkar və dirijor Əfrasiyab Bədəlbəyli 1939-cu ildə birpərdəli “Tərlan” xoreoqrafik əsərini 

yazıb və həmin il Xoreoqrafiya məktəbinin şagirdləri onu oynayıblar. Nədənsə 

musiqişünaslarımız milli balet sənətinin təşəkkül tarixini bu ildən yox, bəstəkarın 1940-cı il 

aprel ayının 18-də Opera və Balet Teatrında oynanılan “Qız qalası” baletinin göstərilməsindən 

hesablayırlar. Baletin quruluşçu rejissoru İsmayıl Hidayətzadə, rəssamı Ənvər Almaszadə, 

rəqslərin quruluşçusu Qəmər Almaszadə, dirijoru Əfrasiyab Bədəlbəyli idi. Əsas partiyaları 

Qəmər Almaszadə (Gülyanaq), Konstantin Bataşov (Polad) və Anatoli Urvantsov (Cahangir 

xan) idi. Libretto Cəfər Cabbarlının eyniadlı poemasının motivləri əsasında işlənib. “Qız 

qalası” ayrı-ayrı rejissor və baletmeysterlər tərəfindən müxtəlif quruluşlarda dəfələrlə 

tamaşaya qoyulub. Gülyanağı Rəfiqə Axundova, Tamilla Şirəliyeva, Çimnaz Babayeva və 

Mədinə Əliyeva, Poladı Maqsud Məmmədov və Vladimir Pletnyov, Cahangir xanı Vladimir 

Pletnyov müxtəlif quruluşlarda ustalıqla ifa ediblər. 

İkinci milli baletimiz “Qız qalası”ndan 10 il sonra yaranıb. Bu, Soltan Hacıbəyovun “Gülşən” 

baletidir və librettosunu Qəmər Almaszadə yazıb. 1950-ci il dekabrın 30-da ilk tamaşası 

göstərilən baletin quruluşçu rejissoru Soltan Dadaşov, rəssamı Ənvər Almaszadə, dirijoru 

Niyazi idi. Əsər pambıqçı qız Gülşənin əmək qəhrəmanlığına həsr olunub və bu obrazı Qəmər 

Almaszadə ifa edib. Mühəndis Azadın və aqronom Əhmədin partiyalarını Konstantin Bataşov 

və Yuri Kuznetsov oynayıblar. Gülşənin yaradıcı heyətindən Soltan Hacıbəyov, Niyazi və 

əsas partiyaların ifaçıları 1952-ci ildə Stalin mükafatına layiq görülüblər. 

Klassik milli baletlərimizin arasında Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” 

baletləri xüsusi yer tutur. “Yeddi gözəl”in librettosunu Nizami Gəncəvinin eyniadlı poeması 

əsasında Sabit Rəhman, İsmayıl Hidayətzadə və Yuri Slonimski işləyiblər. Premyerası 1952-

ci il noyabrın 7-də böyük uğur qazanan baletin quruluşunu İsmayıl Hidayətzadə və Pyotr 

Qusev, bədii tərtibatını Ənvər Almaszadə və Fyodor Qusak veriblər. Dirijorluğu Kamal 

Abdullayev edib. Baş rolları Qəmər Almaszadə və Leyla Vəkilova (Aişə), Yuri Kuznetsov və 

Konstantin Bataşov (Bəhram şah), Maqsud Məmmədov (Mənzər), Kamal Həsənov (Vəzir), 

Rəfiqə Axundova (Gözəllər gözəli) ifa ediblər. Hind, Xarəzm, Bizans, Slavyan, Məqrib, Çin 

gözəllərinin hər birinin 3-4 ifaçısı vardı. Tənqidçilərin fikrincə bəstəkarın “musiqisi zəngin, 

rəngarəng xüsusiyyətlərilə, simfonik vüsət və emosional qüvvəyə malikdir. Rəqs musiqisində 

mühüm cəhətlərdən olan ritm aydınlığı “Yeddi gözəl”in xarakterik cəhətlərindəndir”.   

Bəstəkar Qara Qarayevin 60 illik yubileyi münasibətilə Maqsud Məmmədovla Rəfiqə 

Axundovanın hazırladıqları “Yeddi gözəl” baleti əsərə yeni estetik baxışla yanaşılması 

baxımından zövqlə işlənmişdi. Qara Qarayev əsərin hazırlanması prosesində yaxından iştirak 

edib. Bu barədə tamaşanın dirijoru Kamal Abdullayev dərc etdirdiyi məqalədə yazırdı: “əsəri 

Nizaminin ölməz poemasına yaxınlaşdırmağa çalışdıq... Qara Qarayev bizim fikrimizi 

bəyəndi. O, səhnə dramaturgiyasının yaradılmasına kömək etdi, bir çox qiymətli mülahizələr 

söylədi”. 
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“İldırımlı yollarla” baletinin librettosu Cənubi Afrika yazıçısı Pyotr Abrahamsın əsəri 

əsasında Yuri Slonimski yazıb. Baleti tamaşaya Konstantin Sergeyev hazırlayıb (rəssam 

Valeri Dorter, dirijor Niyazi). Baletin ilk tamaşası 1960-cı il dekabr ayının 25-də göstərilib. 

Əsas partiyaları Maqsud Məmmədov (Lenni), Leyla Vəkilova (Sarri), Rəfiqə Axundova 

(Fanni) ifa ediblər. Baletə həsr olunan resenziyada deyilir: “Musiqinin dramturgiyası ağ dərili 

qızla zənci müəllimin faciəli tarixçəsini təcəssüm etdirir”. Qeyd edək ki, “İldırımlı yollarla” 

baleti ilk dəfə Leninqrad Akademik Opera və Balet Teatrında oynanılıb. 

Teatr sonrakı illərdə Qara Qarayevin hər iki baletini təkrar-təkrar quruluşlarda oynamaqla 

yanaşı, onun “Leyli və Məcnun” (libretto müəllifi və quruluşçu baletmeyster Nailə Nəzirova, 

rəssam Ənvər Almaszadə, dirijor Rauf Abdullayev. 1969-cu il), “Don Kixot” (libretto müəllifi 

və quruluşçu rejissor Georgi Kovtun, rəssamlar Tahir Tahirov və Ağarəhim Əliyev, dirijor 

Cavanşir Cəfərov. 2000-ci il) xoreoqrafik poemaları da Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 

Teatrında göstərilib. 1974-cü ildə “İldırımlı yollarla” yeni quruluşda oynanılanda bəstəkar ona 

yeni musiqi parçaları bəstələmişdi. “Baletmeysterlər Rəfiqə Axundova və Maqsud 

Məmmədov əsərə cəsarətli, parlaq bir quruluş vermişlər... Başlıcası isə odur ki, tamaşanın 

xoreqrafiyası cəsarətlidir, orijinaldır, ifadəlidir”.  

Arif  Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” dünya şöhrəti qazanıb və yetmişdən çox teatrda 

tamaşaya qoyulub. Bu əsər ilk dəfə 1961-ci ildə Leninqrad Böyük Opera və Balet Teatrında 

oynanılıb. Azərbaycanda isə baletin birinci quruluşu 1962-ci ildə olub. Baletin Leninqrad 

quruluşçuları baletmeyster Yuri Qriqoroviç və rəssam Simon Virsaladze Bakı tamaşasının da 

yaradıcı heyətinə daxil idi. Dirijorluğu Niyazi edirdi. Əsas partiyaların ifası Rəfiqə Axundova 

və Leyla Vəkilovaya (Şirin), Maqsud Məmmədov və Dönməz Hacıyeva (Fərhad), Raisa 

İzmayılovaya (Məhmənəbanu), Konstantin Bataşova (Vəzir) tapşırılmışdı. Baletin librettosu 

türk ədibi Nazim Hikmətin “Bir eşq məsəli” pyesinin motivləri əsasında yazılıb. 

Bu üç klassik baletdən sonra daha çox dünya şöhrəti qazanan səhnə əsəri Fikrət Əmirovun 

“1001 gecə” baleti olub. Librettonu Şərq nağılları əsasında Maqsud və Rüstəm 

İbrahimbəyovlar yazıblar. Tamaşanın quruluşçu baletmeysteri Nailə Nəzirova, rəssamı Toğrul 

Nərimanbəyov, geyim eskizlərinin müəllifi Tahir Salahov, dirijorlar Kazım Əliverdibəyov və 

Nazim Rzayev olublar. Tamaşa 1979-cu ildə hazırlanıb. Fikrət Əmirov baletdə vokal soloları 

da yazmışdı və həmin musiqi nömrələrini Fidan və Xuraman Qasımova, Afəridə Əlixanova 

oxuyurdular. Baş rollar Şəhrizadı -Tamilla Şirəliyeva və Şəhriyarı - Ramazan Arifulin ifa 

edib. Onların hər birinin iki roldaş vardı. “1001 gecə” baleti 30-a yaxın teatrın repertuarında 

uzunömürlü tamaşalardan olub. “Tamaşada oxatanlar, eyş-işrət, Bağdad bazarı, quldurlar və 

bu kimi kütləvi səhnələr zövqlə işlənmişdi, əsərin nağılvari monumental ruhuna uyğun 

gəlirdi”. 

Teatr Fikrət Əmirovun şah əsəri sayılan “1001 gecə”dən əvvəl 1968-ci ildə onun “Şur” 

xoreoqrafik novellası (libretto müəllifi və quruluşçu baletmeyster Qəmər Almaszadə, rəssam 

Simon Virsaladze, dirijor Kazım Əliverdibəyov), 1973-cü ildə “Nəsimi dastanı” xoreoqrafik 

poemasını (libretto müəllifləri Anar və Nailə Nəzirova, quruluşçu baletmeyster Nailə 

Nəzirova,  tərtibat rəssamı Toğrul Nərimanbəyov, geyim rəssamı Tahir Tahirov, dirijor Nazim 

Əliverdibəyov), 1975-ci ildə “Xəzərin fatehləri” xoreoqrafik miniatürünü (libretto müəllifi və 

quruluşçu baletmeyster Nailə Nəzirova, rəssam Toğrul Nərimanbəyov, dirijor Kazım 

Əliverdibəyov) Fikrət Əmirovun “Nizami” operası isə 1991-ci ildə oynanılıb (bəstəkar Musa 

Mirzəyevin aranjimanında). Tamaşanın libretto müəllifləri Nailə Nəzirova və Vadim Budrin, 

tərtibat rəssamı Toğrul Nərimanbəyov, geyim rəssamı Tahir Tahirov, dirijoru Kazım 
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Əliverdibəyov olub. “Nəsimi dastanı” klassik Azərbaycan şair-mütəfəkkiri İmadəddin 

Nəsiminin 600 illik yubileyi münasibətilə hazırlanmışdı. 

Azərbaycanın Beynəlxalq mükafata layiq görülən yeganə baleti Niyazinin “Çitra” əsəridir. 

Baletin librettosu hind ədibi, Nobel mükafatı laureatı Rabindranat Taqorun “Çıtranqda” dramı 

əsasında Nataliya Danilova işləyib və o, həm də tamaşanın quruluşçu baletmeysteri olub. 

Rəssam Mikayıl Abdullayev, dirijor Niyazi idi. Bəstəkar Cəvahirləl Nehru mükafatı ilə təltif 

edilib. 

Azərbaycan baletləri mövzu və ideya müxtəlifliyi ilə də diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan 

aşağıdakı əsərləri göstərmək olar. 

Nəriman Məmmədovun iki gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edən “Humay” (Səməd 

Vurğunun “Komsomol poeması” əsasında. 1981-ci il), Aqşin Əlizadənin qəhrəmanlıq 

mövzusunda “Babək” (libretto müəllifləri və quruluşçu rejissorlar Rəfiqə Axundova və 

Maqsud Məmmədov, tərtibat rəssamı Tahir Tahirov, geyim rəssamı Maqsud Məmmədov, 

dirijor Rauf Abdullayev. 1986-cı il), Xəyyam Mirzəzadənin xeyir və şər bəşəri konfliktli “Ağ 

və qara” (libretto müəllifi və quruluşçu baletmeyster Pulumb Aqalıu, rəssam Tahir Tahirov. 

2000-ci il), Aqşin Əlizadənin yol təəssürat-xatirələri estetikasında “Qafqaza səyahət” 

(Aleksandr Dümanın əsəri əsasında libretto müəllifləri Aqşin Əlizadə və Tamilla Şirəliyeva, 

quruluşçu baletmeyster Tamilla Şirəliyeva, rəssam Tahir Tahirov, dirijor Cavanşir Cəfərov. 

2002-ci il), Polad Bülbüloğlunun dastan söyləməsi janrında fəlsəfi-psixoloji yozumlu “Eşq və 

ölüm” (“Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında libretto müəllifləri Polad Bülbüloğlu və 

Vəkil Usmanov, quruluşçu rejissor Vəkil Usmanov, rəssam Rafiz İsmayılov, musiqi rəhbəri 

və dirijor Cavanşir Cəfərov. 2005-ci il) baletləri teatrın repertuarına mövzu zənginliyi 

gətirməklə forma əlvanlığını gücləndirib. “Eşq və ölüm” baletində Polad Bülbüloğlunun 

“zəngin, melodik, özünəməxsus üslub tərzi, dövrə uyğunlaşma bacarığı ilə fərqlənən 

partiturası var”. 

Azərbaycan teatrı baletin müxtəlif forma-janrlarına müraciət edib. Müxtəlif illərdə Tofiq 

Bakıxanovun “Xəzər balladası” xoreoqrafik süitası (libretto müəllifi Səyavuş Məmmədzadə, 

quruluşçu baletmeyster Maqsud Məmmədov, baletmeyster Rəfiqə Axundova, rəssam İzzət 

Seyidova, dirijor Kazım Əliverdibəyov. 1967-ci il), Rauf Hacıyevin “Yallı” və “Azərbaycan 

süitası” xoreoqrafik miniatürü (quruluşçu baletmeysterlər Maqsud Məmmədov və Rəfiqə 

Axundova, rəssam Tahir Tahirov, dirijor Rauf Abdullayev. 1969-cu il), Fərəc Qarayevin 

“Kaleydeskop” xoreoqrafik miniatürü (libretto müəllifləri Rəfiqə Axundova və İlya 

Dadaşidze, quruluşçu baletmeysterlər Maqsud Məmmədov və Rəfiqə Axundova, rəssam 

Tahir Tahirov, dirijorlar Rauf Abdullayev və Kazım Əliverdibəyov. 1970-ci il), Konstantin 

Bataşovun “İlk tufan” balet-kontatası (libretto müəllifi və quruluşçu baletmeyster oğul 

Konstantin Bataşov, rəssam İzzət Seyidova, dirijor Kazım Əliverdibəyov. 1970-ci il), Nazim 

Əliverdibəyovun “Muğam” xoreoqrafik miniatürü (Mirzə Şəfinin qəzəl və şeirləri əsasında. 

Rəssam Tahir Tahirov, dirijor Nazim Əliverdibəyov. 1972-ci il), Leonid Vaynşteyinin 

“İlham” miniatür-lirik baleti (libretto müəllifləri Nailə Nəzirova və Ramiz Fətəliyev, 

quruluşçu baletmeyster Nailə Nəzirova, rəssam Aleksandr Belov, bəstəkar Kazım 

Əliverdibəyov. 1977-ci il),  Niyazinin “Rast” simfonik muğamı əsasında xoreoqrafik əsəri 

(quruluşçu baletmeyster Tamilla Şirəliyeva, rəssam Rafis İsmayılov, dirijor Cavanşir Cəfərov, 

tamaşanın musiqi redaktoru Musa Mirzəyev. 2004-cü il) repertuarda yer alaraq əlvanlıq 

yaradıb. Fərəc Qarayevin “Koleydeskop” baletinin premyerası teatr Fransada qastrolda olanda 

Paris şəhərində göstərilib və böyüq maraqla qarşılanıb.  
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Teatr əcnəbi müəlliflərlə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının da uşaq üçün yazılmış opera və 

balet əsərlərini tamaşaya hazırlayıb. İlk milli uşaq baleti Əşrəf Abbasovun “Qaraca qız” əsəri 

sayılır. Baletin librettosunu Süleyman Sani Axundovun eyniadlı povesti əsasında Əfrasiyab 

Bədəlbəyli yazıb. Baleti tamaşaya baletmeyster Qəmər Almaszadə, rəssam Ənvər Almaszadə 

və dirijor Niyazi hazırlayıblar. 1965-ci ilin repertuarına daxil olan baletdə Leyla Vəkilova və 

Tamilla Şirəliyeva (Qaraca qız), Konstantin Bataşov (Piri baba), Xumar Zülfüqarova və Maya 

Bədirova (Gülcahan xanım), Çimnaz Babayeva (Ağca) yüksək sənətkarlıq nümayiş etdirdilər.  

BALET TAMAŞALARINDA SƏHNƏ TƏRTİBATININ ESTETİK SƏCİYYƏLƏRİ: 

Bu mövzunu iki istiqamətdə təhlil və təqdim etmək daha məqsəduyğundur. Klassik əcnəbi 

baletlərin Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulmasının tarıxı daha əvvəldir. Milli 

baletimizin ilk tamaşası olan Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Qız qalası”nın ilk tamaşası 1940-cı 

ildə göstərilib. 

Balet tamaşalarının bədii tərtibatı opera və operettalara verilən tərtibatlardan fərqlənib. Çünki 

baletdə rəqs hərəkətləri bütün səhnə boyu icra olunur. Ona görə də balet ustalarının sərbəst 

ifalarını təmin etmək üçün tərtibatlar əsasən arxa planda qurama dekorlarla və daha çox 

üzərində müəyyən məkan rəsmləri, mənzərələr olan asma pərdələrlə işlənilir. Balet 

tamaşalarının səhnə tərtibatlarının bu sənətin xarakterinə xas olan estetik səciyyələri 

mövcuddur. Əsas prinsip mövzunun, janrın ruhunu rənglər vasitəsilə vermək və balet 

ustalarının emosional oyunlarını az tərtibat elementləri və mənalı işıq effektləri ilə 

tamaşaçılara təqdim etməkdir. 

Bakıda müstəqil dəstə kimi fəaliyyət göstərən və sonra dövlət təsisatına keçən opera truppası 

(1911 – 1930) balet tamaşalarına o qədər də meyl göstərmirdi. Milli balet artistləri yox idi. 

1933-cü ildə opera teatrının nəzdində xoreoqrafiya hazırlığı qrupu yaradılandan sonra 

azərbaycanlılar arasında da bu sənətə maraq göstərənlər oldu. Bu sənətin ilk azərbaycanlı 

qaranquşu kimi Qəmər Almaszadənin adını çəkmək lazımdır. 1930-cu illərdə tamaşaya 

qoyulan baletlər bədii-estetik cəhətdən yüksək səviyyədə deyildi və həmin tamaşaların 

hazırlanmasına azərbaycanlı rəssamlar dəvət olunmurdular. Həmin dövrdə repertuarın əsasını 

Adolf Adanın “Korsar”, Sezar Puninin “Qozbel at”, Reynqold Qlierin “Qırmızı lalə”, Leo 

Delibin “Koppeliya”, Rikardo Driqonun “Arlekinada”, İohan Ştrausun “Böyük vals”, Nikolay 

Rimski-Korsakovun “May gecələri”, Boris Asafyevin “Bağçasaray fəvvarəsi”, Boris 

Yanovskinin “Ferenci”  (“Qanq üzərində alov”), Pyotr Çaykovskinin “Sonalar gölü” baletləri 

təşkil edirdi. 

1941-ci ildə Rikkardo Driqonun “Arlekinada” baleti teatrın repertuarında yer aldı. Libretto 

müəllifi Marius Petipa olan operanın bədii tərtibatını tamaşanın quruluşçu rejissoru İqor 

Arbatov əvvəlcə rəssam Mirra Panadiadaya tapşırmışdı. Lakin ilk məşqlərdə bədii tərtibatın 

hazırlanması Ənvər Almaszadəyə tapşırıldı və o, incə zövqlə orijinal, ürəkaçan və dərin bədii 

yük daşıyan, tamaşanın obrazını tamamlayan səhnə məkanı yarada bildi. Balet artistləri 

Qəmər Almaszadə (Paumna), Anatoli Urvantsev (Pyer), Yuri Kuznetsov (Jorj) bütün səhnə 

boyu qanadlı rəqs-mizanları sərbəstliklə ifa edirdilər. Onlara bu imkanı ilk növbədə rəssam 

Ənvər Almaszadənin geniş miqyaslı səhnə tərtibatı verirdi. 

Teatr Baris Asafyevin “Baxçasaray fəvvarəsi” baletini növbəti dəfə 1949-cu ildə tamaşaya 

qoydu. Səhnə əsərinin rəssamı Ənvər Almaszadə və dirijoru Əfrasiyab Bədəlbəyli idi. Əsas 

partiyalarda azərbaycanlı Qəmər Almszadə (Mariya), Rəfiqə Axundova və Zərifə Abbasova 

(Pan qızı) və Leyla Cəfərova (Zarema) da vardı. Ənvər Almaszadə paralel olaraq Pyotr 

Çaykovskinin “Şelkunçik” baletinin də bədii tərtibatını işləmişdi. “Baxçasaray fəvvarəsi”nin 
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1954-cü ildəki quruluşunun da rəssamı Ənvər Almaszadə idi. Qəmər Almaszadə 

repertuardakı baletlərin əsas partiyalarını ifa etməklə yanaşı, özü də baletmeyster kimi 

tamaşalar hazırlayırdı. 1949-cu ildə o, İqor Morozovun “Doktor Aybolit” baletinə  (Korney 

Çukovskinin eyni adlı povesti əsasında libretto müəllifi Pyotr Abolimov) quruluş verdi. 

Ənvər Almaszadənin bədii tərtibat və İzzət Seyidovanın geyim eskizləri Cüzeppe Verdinin 

“Siciliya axşamları” operasının cazibədarlığını və şux, şən ovqatını bədii reallıqla 

tamamlayırdı. 1954-cü ildə göstərilən tamaşaya quruluşu rejissor Naum  Frid hazırlamışdı və 

dirijorluğu Kamal Abdullayev edirdi. Ağababa Bünyadzadənin (Monfor), Kamil Əliyevin 

(Vodemon), Kazım Məmmədov və Yaqub Rzayevin (Arriqo), Xanlar Haqverdiyev və 

İbrahim Məmmədovun (Tibo), Faiq Mustafayevin (Beytun) maraqlı ifaları aktyor ansamblının 

sanbalını daha da gücləndirmişdi. Ənvər Almaszadənin 1956-cı ildə tamaşaya qoyulmuş 

Aleksandr Kreynin “Laurensiya” (Lope de Veqanın “Qoyun bulağı” pyesi əsasında) baletinə 

verdiyi quruluş həm möhtəşəmliyi, həm tarixi dəqiqliyi, həm də şux rəngləri ilə tənqidin 

yüksək qiymətini aldı. Tərtibatın ruhundakı zərif lirizm baletin mövzusunun psixoloji 

dramatizmi ilə həmahəng təsir bağışlayırdı. Bu tamaşada azərbaycanlı balet ustaları Leyla 

Vəkilova (Laurensiya), Rəfiqə Axundova (Xasinta), Maqsud Məmmədov (Frondoso), Kamal 

Həsənov (Komandor) ifa edirdilər. 

Ənvər Almaszadə balet janrının həssaslıqla duyduğu və bacısı Qəmər xanımla ciddi 

yaradıcılıq ünsiyyəti qura bildiyi üçün onun bədii tərtibatlarının estetik mahiyyəti tamaşadan 

tamaşaya güclənirdi. Rəssam 1957-ci il şuxluq ruhu aşılayırdı. Baletin librettosunu Əfrasiyab 

Bədləbəyli yazmışdı və tamaşaya quruluşu Qəmər Almaszadə vermişdi. Tamaşa ifa 

baxımından da teatrın həyatında maraqlı yaradıcılıq uğurları qazandı. Məşhur balet artistləri 

Leyla Vəkilova və Rəfiqə Axundova (Malvina), Maqsud Məmmədov (Pyero) ilə yanaşı, 

tamaşada xoreoqrafiya məktəbinin şagirdləri Çimnaz Babayeva və Telli Rüstəmbəyli 

(Buratino) böyük səhnədə uğurlu addımlar atdılar. Qəmər xanım 1959-cu ildə Rikkardo 

Driqonun “Arlekinada” baletini tamamilə yeni redaksiyada bərpa etdi və əslində yeni tamaşa 

kimi dəyərləndirilən səhnə əsərinin rəssamlığı İzzət Seyidovaya tapşırılmışdı. Baletmeysterin 

1961-ci ildə hazırladığı Şarl Adolf Adanın “Jizel” və İqor Morozovun “Doktor Aybolit” 

baletlərini, həmçinin 1962-ci ildə premyerası oynanılan Nikolay Rimski-Korsakovun 

“Motsart və Salyeri” dramatik-xoreoqrafik poemasını, 1963-cü ildə göstərilən Pyotr 

Çaykovskinin “Sonalar gölü” baleti. 

Opera və Balet Teatrında milli bəstəkarlarımızın balet əsərləri ilə yanaşı, balet-kontataları, 

xoreoqrafik poemaları, xoreoqrafik süitaları, xoreoqrafik miniatürləri də tamaşaya qoyulub. 

Onların  hər birinin öz poetik səciyyələri var və rəssamlar bu əlvanlığın mahiyyətini verdikləri 

tərtibatlarda həssaslıqla saxlamağa çalışıblar. 

1940-cı ildə göstərilən ilk milli baletimiz “Qız qalası”nın (Əfrasiyab Bədəlbəyli) rəssamı 

Ənvər Almaszadə olub. Yaradıcılığı Opera və Balet Teatrı ilə sıx bağlı olan, əsl peşəkar teatr 

rəssamı Ənvər Almaszadə Soltan Hacıbəyovun “Gülşən” (1950, 1958-ci illər), Qara 

Qarayevin “Yeddi gözəl” (1952-ci il. Rəssam Fyodor Qusakla birlikdə), Əşrəf Abbasovun 

“Qaraca Qız” (1965-ci il), Nəriman Məmmədovun “Humay” (1981-ci il) baletlərinə səhnə 

tərtibatı verib. “Qız qalası”nın (1947, 1958-ci illər) təkrar quruluşlarının da rəssamı olub. 

Balet tamaşalarının teatrın repertuarında uzunömürlü yaşamasında səhnə tərtibatının estetik 

incəliyinin, emosional təsir bağışlamasının da mühüm rolu var. Bu baxımdan təcrübəli teatr 

rəssamları İzzət Seyidova Tofiq Bakıxanovun “Xəzər balladası” (1967-ci il), Konstantin 

Bataşovun “İlk tufan” (1970-ci il), Tahir Tahirov bəstəkar Rauf Hacıyevin “Yallı” və 

“Azərbaycan süitası” (1969-cu il), Fərəc Qarayevin “Kaleydeskop” (1970-ci il), Nazim 
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Əliverdibəyovun “Muğam” (1972-ci il), Xəyyam Mirzəzadənin “Ağ və Qara” (2000-ci il), 

Qara Qarayevin “Don Kixot” (2000-ci il. Rəssam Ağarəhim Əliyevlə birlikdə), Aqşin 

Əlizadənin “Qafqaza səyahət” (2002-ci il), Toğrul Nərimanbəyov dahi Qara Qarayevin “Leyli 

və Məcnun”, Fərəc Qarayevin “Qobustan kölgələri” (1969-cu il), “Yeddi gözəl” (1978-ci il), 

Fikrət Əmirovun “Nəsimi dastanı” (1973-cü il), “Xəzər fatehləri” (1975-ci il), “1001 gecə” 

(1979-cu il), “Nizami” (1991-ci il), Mikayıl Abdullayev əfsanəvi sənətkar Niyazinin “Çitra” 

(1972), Tahir Salahov Aqşin Əlizadənin “Babək” (1986-cı il), Rafis İsmayılov Niyazinin 

“Rast” (2004-cü il), Polad Bülbüloğlunun “Eşq və ölüm” (2005-ci il) əsərlərinin rəssamı 

olublar. “Qız qalası” Əyyub Fətəliyevin, “Xəzər balladası” və  “Leyli və Məcnun” Tahir 

Tahirovun (rəssam Ağarəhim Əliyevlə birlikdə) səhnə tərtibatlarında da oynanılıb. 

Tahir Salahov “1001 gecə”, Tahir Tahirov “Nəsimi dastanı”, “Babək”, “Nizami” balet 

tamaşalarında geyim eskizlərini veriblər. 

Rəssam Tahir Tahirov səhnə tərtibatında və geyim eskizlərində isti, lakin yumşaq, lirik-

psixoloji çalarlara üstünlük verib. Rəssamın tərtibatlarında atribut-obraz gücü psixoloji-fəlsəfi 

dərinliklə işlənib. Toğrul Nərimanbəyov isə parlaq və şux rənglərə, milli folklor estetikasının 

poetik ruhuna əsaslanıb. Onun tərtibatlarında ruhi coşqunluq yaradan ahəng güclüdür. Mikayıl 

Abdullayev monumental tamaşa estetikasına üstünlük verib. Tahir Salahovun yaradıcılığı 

klassik balet səntinin tərtibat ənənəsinin müasir düşüncə tərzinə qovuşması ilə səciyyəvidir. 

Milli ruhu həssaslıqla saxlaya bilib. Rafis İsmayılov əsasən avanqard səhnəqrafiya 

estetikasına əsaslanır və onun tərtibatında isti-soyuq rənglərin harmoniyası qabarıqdır. 
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İ.F.STRAVİNSKY'NİN KÜÇÜK HACİMLİ PİYANO ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

Rafiga GULUZADE 

Bakü Müzik Akademisi Doktora Öğrencisi, lala@mamedov.biz 

 

ÖZET 

Ünlü Rus besteci İ.F Stravinsky'nin geleneklere ve folklora dayanan eseri, XX yüzyıl müziğinin gelişme 

eğilimlerini yansıtıyor. Besteci, yaratıcılığın her alanında olağanüstü cesaret ve özgünlük göstermiştir. 

Bestecinin yaratıcı tarzının en karakteristik özelliklerinden biri, eserinin ilk aşamalarında geleneklere, ardından 

neoklasik eğilimlere ve son zamanlarda da dodecaphony'ye eğilimidir. 

Biçimsel değişiklikler en çok bestecinin piyano çalışmasında belirgindir. Bestecinin birçok büyük ölçekli 

orkestra ve müzikal sahne çalışmasında piyano için çalıştığı ve aynı zamanda piyano enstrümanını orkestra 

notalarında, oda-enstrümantal ve vokal eserlerde yaygın olarak kullandığına dikkat edilmelidir. 

Bestecinin piyano eserleri çok sayıda olmasa da, yirminci yüzyılın müziğini karakterize eden karmaşıklık ve 

belirsizlik açık görülebiliyor. Stravinsky'nin küçük piyano çalışmaları 4 el için 4 küçük  pyesler (1915), 4 el için 

5 küçük pyesler oyun (1917), 5 nota üzerinde 8 küçük parça (1921). Bestecinin "Petrushka" bale müziğinin  

piyano için uyarlaması yapılmıştır. Bestecinin  piyano eserlerinin incelenmesi, dönemin üslup özelliklerinin, 

fikirlerinin ve temalarının örtüşmesini açıkça göstermektedir. Bununla birlikte, tüm bunlara ek olarak, Rus 

profesyonel müziğinin ve Rus folklorunun belirli unsurları, Stravinsky'nin piyano çalışmasındaki ana yol 

gösterici çizgilerdir. Bu özellik, eserlerin hem imge-tematik içeriğinde hem de türünde, halk müziği 

makamlarının  eserlere nüfuzunda kendini gösterir. Bestecinin küçük ölçekli eserleri, modern sahne sanatlarının 

gelişme yasalarını yansıtıyor. Bu çalışmalarda müziğin dili ile görüntünün içeriği arasındaki organik bağlantı 

canlı bir şekilde ifade edilmekte ve bu yön, belli türlerin anlambilimlerinin kullanımına da yansımaktadır. Bu 

bağlamda bestecinin "4 el için 5 küçük pyes" çalışması parlak bir örnek olarak kabul edilebilir. Besteci, 

"Diyaloglar" sanatsal-teorik çalışmasında bu çalışmanın özünün gerçek performans duygusunu uyandırmak 

olduğuna dikkat çekiyor. Stravinsky'nin açık, benzersiz piyano tarzının, farklı tarzları ve karşıt sanatsal 

eğilimleri karşılaştırmak açısından özellikle dikkate değer olduğunu da belirtmek gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Stravinsky, piyano, oyun, stil, dans. 

 

FEATURES OF SMALL PIANO WORK BY I.F. STRAVINSKY 

ABSTRACT 

The work of the famous Russian composer I.F. Stravinsky, based on traditions and folklore, reflects the 

development trends of the music of the twentieth century. The composer has shown extraordinary courage and 

originality in all areas of creativity. One of the most characteristic features of the composer's creative style is his 

tendency to traditions in the early stages of his work, then to neoclassical tendencies, and in recent times to 

dodecaphony. 

Stylistic changes are most evident in the composer's piano work. It should be noted that the composer worked for 

f-no in many large-scale orchestral and musical-stage works, and at the same time widely used the f-no 

instrument in orchestral scores, chamber-instrumental and vocal works. 

Although the composer's piano works are not numerous, the complexity and uncertainty that characterize the 

music of the twentieth century are obvious. Stravinsky's small f-no works include 4 easy pieces for 4 hands 

(1915), 5 easy pieces for 4 hands (1917), 8 easy pieces on 5 notes (1921), a waltz for young readers of Figaro 

(1922), and The composer wrote these works to teach music to his children. It should be noted that the 

composer's ballet "Petrushka" is also designed for f-no. The study of the composer's f-no works clearly shows 

the correspondence of stylistic features, ideas, and themes of the period. However, in addition to all this, specific 

elements of Russian professional music and Russian folklore are the main guiding lines in Stravinsky's piano 

work. This feature manifests itself both in the image-thematic content and genre of the works, in the penetration 

of folk intonations into the works. The small-scale works of the composer reflect the laws of development of 

modern performing arts. In these works, the organic connection between the language of music and the content 
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of the image is vividly expressed, and this aspect is reflected in the use of the semantics of certain genres. In this 

regard, the composer's work "5 easy pieces for 4 hands" can be considered a bright example. The composer notes 

that in the artistic-theoretical work "Dialogues" the essence of this work is to awaken the true sense of 

performance. It should be noted that Stravinsky's clear, unique piano style is particularly noteworthy in terms of 

comparing different styles and opposite artistic tendencies. 

Key Words: Stravinsky, piano, play, style, dance. 

 

XX əsrin görkəmli bəstəkarı, pianoçu, dirijor İ.F.Stravinskinin yaradıcılığı həm Qərb 

aləmində, həm də vətəni Rusiyada böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yeniliklərlə zəngin, ənənə və 

folklor, müasirliyin qovuşduğu yaradıcılıq yoluna malik olan Stravinskinin əsərləri  XX əsrin 

musiqisinin inkişaf təmayüllərini özündə əks etdirir. Bəstəkar bütün yaradıcılıq sahələri üzrə 

qeyri-adi cəsarət, özünəməxsus orijinallıq nümayiş etdirmişdir. Yaradıcılığının ilk dövrlərində 

ənənələrə, sonra neoklassik təmayüllərə, son dövrlərdə isə dodekafoniyaya meyl etməsi 

bəstəkarın yaradıcılıq üslubunun ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir.  

Stravinskinin yaradıcılığı üslub rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir. Məhz bu rəngarəngliyin 

təsiridir ki, bəstəkar müraciət etdiyi bütün sahələrdə müasirlik və ənənələrin qovuşmasını çox 

orijinal bir tərzdə, özünəməxsus fərdi xüsusiyyətlərlə təcəssüm etdirməyə nail olmuşdur. 

Müxtəlif onillikləri əhatə edən dövrlərdə bəstəkar yaradıcılığının fərqli tərzlərini, üslub 

müxtəlifliyini izləmək mümkündür. Bu baxımdan yanaşsaq, nəzərə çatdırmalıyıq ki, 1920-ci 

illərdən başlayaraq, Stravinski  yaradıcılığının rus dövründən neoklassik dövrünə qədəm 

qoyur. Bu dövrə aid əsərlərində ənənəvi klassik musiqi formalarından istifadə edən bəstəkarın 

əsərlərində gərgin emosional anları soyuqluq və səthi görüntülər əvəz etməyə başlayır.  

Üslub dəyişiklikləri ən çox bəstəkarın fortepiano yaradıcılığında təzahür edir. Onu da qeyd 

edək ki, bəstəkar iri həcmli orkestr və musiqili-səhnə əsərlərinin bir çox hissəsini f-no üçün 

işləmişdir və eyni zamanda f-no alətindən orkestr partituralarında, kamera-instrumental və 

vokal əsərlərində geniş şəkildə istifadə etmişdir. Bu mənada Stravinski üçün fortepiano aləti 

fikirlərininin ilkin ifadəsi üçün əsas vasitə idi.  

Bəstəkarın f-no əsərləri say etibarilə çoxluq təşkil etməsə də, XX əsrin musiqi incəsənəti üçün 

xarakterik olan mürəkkəblik və qeyri-müəyyənlik özünü büruzə verir.  

Stravinski üçün xarakterik olan milli xüsusiyyətlərin qabardılması, neoklassik və seriya 

texnikasından istifadə edilməsi yaradıcılığının bütün sahələrində olduğu kimi, fortepiano 

əsərlərində də qabarıq nəzərə çarpır. Bundan irəli gələrək, bəstəkarın fortepiano əsərlərinin 

musiqi dilində zənginlik və yalnız Stravinski yaradıcılığı üçün xarakterik olan 

özünəməxsusluq əsas yer tutur. Belə ki, fortepiano yaradıcılığının ilkin mərhələsini təşkil 

edən əsərlər üçün rus folklor mövzu və motivlərindən, ritmlərindən istifadə olunması 

xarakterikdir. Xüsusilə bu dövr əsərlərində N.A.Rimski-Korsakovun rus xalq yaradıcılığına 

əsaslanan əsərlərindən bəhrələnmə duyulur. Bu xüsusiyyət bəstəkarın bu dövr fortepiano 

əsərlərinin musiqi dilinin sadəliyində, ritmik xüsusiyyətlərin rus xalq ritmlərinə 

əsaslanmasında, natural ladlara üstünlük verilməsində bilavasitə nəzərə çarpır. Neoklassik 

dövrə aid fortepiano əsərləri bəstəkarın yaradıcılığının 1920-50-ci illərini əhatə edir . Bu dövr 

əsərləri klassik bəstəkarların əsərlərinə yenidən nəzər salınmasına doğru atılmış ilk addımlar 

idi. Bəstəkarın bu dövr əsərlərində klassik musiqinin tonal harmoniyasından istifadə 

edilməklə bərabər, gözlənilməz dissonanslara geniş yer verilir. Burada Stravinski 

özünəməxsus qeyri-adi ritmik fuqurasiyalara müraciət edir. Seriya texnikasına əsaslanan son 

dövr fortepiano əsərlərində isə musiqi ekspressionizminin görkəmli nümayəndəsi Arnold 

Şönberq tərəfindən işlənilmiş on iki tonlu dodekafoniya texnikasından istifadə edilməyə 
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başlayır. Belə ki, bu dövr əsərlərində neoklassik dövrün “aq not” tonallığından başlayan serial 

metodu elementlərini görmək mümkündür. Bəstəkar fortepiano yaradıcılığı ilə çoxsaylı 

kompozisiya üslubunu əhatə etmiş, XX əsr musiqi üslubunu köklü şəkildə dəyişərək, 

özünəməxsus fərdi bəstəkarlıq texnikasını nümayiş etmişdir. Eyni zamanda Stravinski 

müxtəlif xalqların mədəniyyətinə müraciət edərək, onların dil və ədəbiyyatından, 

musiqisindən də bəhrələnməklə yanaşı, öz əsərlərinin də zəngin musiqi dilinə malik 

olmasında da bilavasitə iştirak etmişdir.  

Sadalanan bu xüsusiyyətlər bəstəkarın fortepiano yaradıcılığına aid bütün əsərlərində özünü 

büruzə verir və xüsusilə kiçik həcmli fortepiano əsərləri deyilənlərə bariz nümunədir.  

Stravinskinin kiçik həcmli f-no əsərlərinə 4 əl üçün yüngül pyeslər (1915), 4 əl üçün 5 yüngül 

pyeslər (1917), 5 not üzərində 8 yüngül pyes (1921), “Fiqaro”nun kiçik yaşlı oxucuları üçün 

vals (1922) daxildir və bu əsərləri bəstəkar öz uşaqlarına musiqini öyrətmək məqsədilə 

yazmışdır. Bütün bunlarla yanaşı, Stravinski bəzi iri həcmli əsərlərinin, o cümlədən 

baletlərinin də fortepiano üçün işləmələri üzərində də çalışmışdır. Onu da qeyd edək ki, 

bəstəkarın “Petruşka” baletinin də f-no üçün işlənməsi mövcuddur. Ümumiyyətlə, bəstəkarın 

fortepiano əsərlərinin araşdırılması bu və ya digər dövrə aid üslub xüsusiyyətlərinin, ideya və 

mövzu dairəsinin uyğunluğunu aydın təzahür etdirir. Lakin bütün bunlarla yanaşı, 

Stravinskinin fortepiano yaradıcılığında rus professional musiqi və rus folklorunun konkret 

elementləri əsas aparıcı xətti təşkil edir. Bu xüsusiyyət əsərlərin həm obraz-tematik məzmunu 

və janr səciyyəsində, xalq intonasiyalarının əsərlərə nüfuz etməsində özünü büruzə verir. 

Bəstəkarın kiçik həcmli əsərlərində müasir ifaçılıq incəsənətinin inkişaf qanunauyğunluqları 

əksini tapmışdır. Bu əsərlərdə musiqi dilinin və obraz məzmunun üzvi əlaqəsi parlaq şəkildə 

ifadə olunmuşdur.   

Stravinskinin maraqlı fortepiano əsərlərindən biri “4 əl üçün 5 yüngül pyes” silsiləsidir və bu 

bəstəkarın fortepiano üçün yazılmış ən parlaq nümunəsi hesab oluna bilər. Bu silsilə kiçik 

yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Stravinski  hər bir əsəri yazanda onu müəyyən 

məqsəd üçün yazdığını qeyd edirdi. Bu baxımdan yanaşsaq, bu silsiləni yazmaqda bəstəkarın 

əsas məqsədi mədəni dəyərlərin və ənənələrin nəsildən nəsilə ötürülməsi ideyasını göstərmək, 

eyni zamanda hələ kiçik yaşlarından başlayaraq, ənənələrə bağlılığı aşılamaqdır. Bəstəkarın 

öz uşaqlarını nəzərdə tutaraq yazdığı bu əsərdə onların bacarıq və maraqlarını ifadə etməyə 

çalışmışdır. Bəstəkar sadə və maraqlı musiqi dili ilə uşaq aləminin fərqliliyini canlandırmağa 

çalışmışdır. Kiçik yaşlı ifaçılar üçün nəzərdə tutulmuş bu əsərin musiqi materialı bəstəkarın 

aydın və özünəməxsus fərdi üslubu ilə uzlaşmışdır. Stravinski bu əsərdə uşaq psixologiyasına 

həssaslıqla yanaşaraq, musiqili pedaqogikanın prinsiplərinə riayət etməyə çalışmışdır. Bu əsər 

ilə bəstəkar musiqidə ilk addımlarını atan  kiçik yaşlılar üçün  sanki “bələdçi” funksiyası 

daşıyır. Stravinski silsilənin musiqi dilində uşaq psixologiyasının yaxından bələd olduğunu 

göstərmişdir. Belə ki, uşaq dünyası üçün hələ mürəkkəb və qavranılması müəyyən çətinliklər 

törədən fikirləri məhz uşaq düşüncəsinin qəbul etdiyi şəkildə anlatmağa çalışmış, musiqi 

dilində, əsərin ritmik xüsusiyyətlərində yaş amilini nəzərə almışdır. Bəstəkar müxtəlif ifadə 

vasitələrindən istifadə edərək, bu mürəkkəb aləmi uşaqlara dərk etdirməyə nail olmuşdur. 

Bütün bunlar silsiləyə daxil olan  pyeslərin hər birinin musiqi dilində, ritmik 

xüsusiyyətlərində, obrazlar aləmində nəzərə çarpır. Bəstəkar bütün  bu fikirlərini, silsilənin 

əsas ideyası hesab etdiyi düşüncələrini həyata keçirmək üçün janr məzmunundan istifadə 

etmişdir.  Bu isə öz növbəsində silsilənin özünəməxsus fərqliliyinin, qeyri-adi müxtəlifliyinin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, sadəlik və musiqi dilinin obrazlı zənginliyi, sadə ritmik 

fiqurasiyalar və fikir mürəkkəbliyinin qarşılaşdırılması silsilənin özünəməxsusluğunu 

formalaşdıran xüsusiyyətlərdəndir.  
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Stravinskinin “4 əl üçün 5 yüngül pyes” silsiləsi maraqlı yazılma tarixinə malikdir. Bu barədə 

bəstəkar “Dialoqlar” adlı əsərində məlumat vermiş və bildirmişdir ki, əsəri övladları Fyodor 

və Mika üçün yazmışdır. Daha sonra Stravinski onlarda musiqiyə məhəbbət yaratmaq 

istəyinin olmasını və buna görə də uşaqların fortepiano partiyasını yüngül, müəllimin 

partiyasını isə daha mürəkkəb yazdığını vurğulamışdır. Eyni zamanda əsas məqsədinin 

uşaqları çox incə bir tərzdə musiqiyə bağlamaq olduğunu bildirmişdir. (3, 154).  

Bəstəkarın “4 əl üçün 5 yüngül pyes”  silsiləsinə bu pyeslər daxildir: 

1. Andante 

2. İspansayağı 

3. Balalayka 

4. Neapolitansayağı 

5. Qalop. 

Bəstəkar qeyd edir ki, İspansayağı pyesi İspaniya səfərinin, Neapolitansayağı pyesi isə 

Neapol şəhərinin təəssüratı altında yazılmışdır. Balalayka və Qalop pyesləri isə vətəni Rusiya 

haqqında xatirələrdir. (3; 168). 

Stravinskinin fortepiano əsərləri içərisində 4 Etüd əhəmiyyətli rol oynayır. Stravinskinin  

etüdlərində bu janrın bədii miniatür kimi mənimsənilməsi ənənələri davam etdirilmişdir. 

Stravinski etüdlərində Şopendən Raxmaninova, Skryabinə doğru istiqamətlənən xüsusiyyətlər 

qabarıq şəkildə ifadə edilmişdir.  Stravinskinin etüdləri də bəstəkarın digər əsərləri kimi fərqli 

xüsusiyyətlərə malikdir: fakturanın sanki oxuması, ritmik fiqurasiyaların müxtəlif 

fakturalarda işlənilməsi etüdlərin səciyyəvi özünəməxsusluğudur. Bəstəkarın etüdlərində bu 

əsərlərlə eyni dövrdə yazılan digər əsərlərin təsiri hiss olunur. Bu baxımdan  III etüdün 

oriyental üslublu ritmik fiqurasiyalarında “Feyerverk” və “Simurq quşu”  əsərlərindən irəli 

gələn melodik dilin uyğunluğu  müşahidə olunur, IV etüd isə “Petruşka”nın fortepiano 

işlənməsini xatırladır.  

“F-no üçün 5 not” silsiləsi adından da bəlli olduğu kimi 5 səs üzərində qurulmuşdur. Pyeslərin 

5 səsdən qurulması təbiidir, bəstəkar hesab edirdi ki, faktura maksimal dərəcədə şəffaf 

olmalıdır, axı əsərin ifaçısı artıq formalaşmış pianoçu əvəzinə musiqidə ilk addımlarını atan 

kiçik yaşlı uşaqdır. Bununla yanaşı, əsərin sadəliyi bəstəkarın apardığı təcrübənin yüksək 

bədii dəyərini məhdudlaşdırmır. Stravinski yeniliklərə doğru istiqamətlənən üslubundan 

uzaqlaşmadan sadəlik üzərində melodik xətti formalaşdırır.  

“5 səs üzərində yüngül pyeslər” silsiləsinə 8 pyes daxildir: 

1. Andantino 

2. Allegro 

3. Allegretto 

4. Larghetto 

5. Moderato 

6. Lento  

7. Vivo 

8. Pesante  
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Ümumiyyətlə, bəstəkarın yüngül pyeslərindən irəli gələn xüsusiyyətlər “Əsgər haqqında 

nağıl”,”Mavra” əsərlərinin üslubuna doğru istiqamətlənir.  Alətin təfsirinə görə isə “yeni 

dövrün” antiromantik pianizmini qabaqlayır.  

Ümumiyyətlə, Stravinski fortepiano üçün yazılmış pyeslərdə daha çox süita formasına 

üstünlük verərək, qarşılıqlı təzad əsasında silsilələrini yazmışdır. Bu qarşıdurmada müxtəlif 

dövrləri təmsil edən musiqi növlərinə daha çox müraciət edilir. Eyni zamanda bəstəkar digər 

xalqların musiqi folkloruna -ispan, neapolitan, müasir məişət rəqslərinə əsaslanmaqla, bir növ 

müxtəlif xalqların folklorunu qarşı-qarşıya qoyur və bunu musiqinin dili ilə qabarıq tərzdə 

nəzərə çatdırır. 

Stravinskinin fortepiano yaradıcılığında, o cümlədən nəzərdən keçirdiyimiz silsilələrdə 

ifaçılıq üslubunun xüsusiyyətlərində sərbəstlik, improvizasiyalı formaya əsaslanma, obrazlar 

dairəsinin genişliyi parlaq şəkildə nəzərə çarpır. Bu obrazlılıq isə daha çox rus xalq 

yaradıcılığı ilə dünya xalqlarının musiqisinin qarşılaşdırılması əsasında təşkil olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə, bəstəkarın fortepiano əsərlərində faktura, metroritm, dinamika xüsusiyyətləri 

fərdi özünəməxsusluğa malikdir. Burada janrın spesifik intonasiyalarının üstünlüyü nəzərə 

çarpır: hər bir səsin sərbəst hərəkəti, ritmik sərbəstliyin mütləqləşdirilməsi, dinamik 

vasitələrin ağırlaşdırılması və digər xüsusiyyətlərə üstünlük verilir. 

Fortepiano əsərlərində dinamik işarələrdən bəstəkar böyük ustalıqla istifadə etmişdir. Əsərin 

əsas obrazlar aləminin, ideya-bədii məzmunun açılmasında, eləcə də əsərin ümumi 

xarakterinin formalaşmasında dinamik işarələrin rolu əvəzsizdir. Bəstəkar dinamik işarələrdən 

istifadə zamanı yenə təzadlılığa üstünlük vermişdir.  

İ.Stravinski fortepiano əsərlərində bir rus bəstəkarı kimi rus folklor ənənələrinə və xalq 

yaradıcılığına əsaslanır. Eyni zamanda klassik ənənələrə bağlılıq, müasir musiqinin 

imkanlarından bəhrələnmək bəstəkarın əsərləri üçün səciyyəvidir. Stravinski daim yeniliklər 

axtarışında olan, yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərində fərqli istiqamətlərə müraciət edərək, 

yeniliklər axtarışında olan bəstəkardır. Bu baxımdan Stravinskinin aydın, unikal mahiyyətli 

fortepiano üslubu müxtəlif səpkili, əks istiqamətli bədii təmayüllərin qarşılaşdırılması 

baxımından xüsusilə  diqqətəlayiqdir. 
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AZERBAYCAN VE TÜRK MÜZİĞİNİN TANIMLARI HAKKINDA 
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Prof.Dr. Azerbaycan Bilimler Akademisi, renasarabskaya@mail.ru 

 

ÖZET 

Türk müzik kültürü, dönüşlerinin her birinde yakın bölgeler arası temaslarla işaretlenmiş uzun bir tarihsel 

gelişim yolundan geçti. Günümüzde ilişkilerin tarihini tarihsel, etnografik ve kültürel nitelikteki çok çeşitli 

sorunlar bağlamında incelemek şüphesiz ilgi çekicidir. Yakın ve Orta Doğu'nun çok sayıda Türkçe konuşan 

halkları ve milliyetleri, şaşırtıcı bir şekilde farklı ve özgün stil katmanları yaratmış ve dünya kültürünün 

hazinesine katkıda bulunmuştur.  Şöyle ki, birçok nesnel tarihsel, coğrafi, sosyal, ekonomik ve son olarak 

etnogenetik faktörler nedeniyle, hepsine benzer, ilgili özelliklerin bolluğu ile donatılmışlardır. Küresel 

entegrasyon süreçlerinin bu süreci antik dünyada başlamıştır. Bugün Türk genetik özelliklerinin incelenmesi  

büyük önem taşıyor, çünkü atalarımızın uzak tarihinin gerçek bir anlayışını ortaya çıkarmaya yardımcı olur ve 

yeterli bilgi alabilme kaynağı olarak görülüyor.  

Doğu sanat kültürünün genel panoramasında, değerlerinin çoğunun tam olarak kültürler arası ve bölgeler arası 

bağlantıların bir sonucu olarak insanlık tarihinde oluştuğunu ve biriktiğini görememek mümkün değil. Tarihin 

belirli dönemlerinde Türk halkları kaderlerinin bircok benzer özelliklerini paylaşmış görünmekte. Mesela 

Türklerin destanı “Kitabi Dede Korkut” tarafından Doğu kültürüne yapılan katkı budur. “Kitabi Dede Korkut” 

bizim için, Türkçeyi konuşan birçok insanın katıldığı, bölgeler arası ölçekte bir fenomeni temsil ediyor. 

Anahtar Kelimeler: kültür, halk, müzik, sanat, tarih.  

 

ON THE IDENTITY OF AZERBAIJANI AND TURKISH MUSIC 

ABSTRACT 

Turkic musical culture has passed a great historical way of development, marked at each turn by close 

interregional contacts. Today, the study of the history of interrelations in the context of a wide range of 

historical, ethnographic and cultural problems is of undoubted interest. Numerous Turkic-speaking peoples and 

nationalities of the Near and Middle East have created surprisingly original and original style layers, having 

filled up a treasury of world culture. It so happened that due to many objective historical, geographical, social 

and economic, finally, ethnogenetic factors all of them are endowed with an abundance of similar, related 

features.  This process of global integration processes began in the ancient world. Today, the study of the Turkic 

gene pool is an urgent task, because it helps to reveal the true understanding of the distant history of our 

ancestors and gives it adequate reflection. 

  In the general panorama of Oriental art culture, one cannot but see that many of its values were formed and laid 

down in the history of mankind as a result of intercultural and inter-regional interrelations. The destinies of the 

Turkic peoples in certain epochs of history were particularly close. Such was, for example, the contribution made 

to Eastern culture by the Turks, the epos "Kitabi Dede Korkut". "Kitabi Dede Korkut" represents for us a 

phenomenon of inter-regional scale, in the creation of which many Turkic-speaking peoples participated. 

Key Words: culture, folk, music, art, history. 

 

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ МУЗЫКИ 

Тюркская музыкальная культура прошла большой исторический путь развития, 

отмеченный на каждом его витке тесными межрегиональными контактами. Сегодня 

изучение истории взаимосвязей в контексте широкого спектра проблем исторического, 

этнографического, культурного характера представляет несомненный интерес. 

Многочисленные тюркоязычные народы и народности Ближнего и Среднего Востока 
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создали удивительно самобытные и оригинальные стилевые пласты, пополнив 

сокровищницу мировой культуры. Так сложилось, что в силу многих объективных 

исторических, географических, социально экономических, наконец, этногенетических 

факторов все они наделены обилием сходных, родственных черт. Этот процесс 

глобальных интеграционных процессов начинался еще в древнем мире. Изучение тюрк-

ского генофонда сегодня является актуальной задачей, ибо оно помогает раскрыть 

истинное понимание далекой истории наших предков и дает ее адекватное осмысление.  

В общей панораме восточной художественной культуры нельзя не видеть, что многие 

ее ценности сформировались и отложились в истории человечества именно как 

результат межкультурных и межрегиональных взаимосвязей. Судьбы тюркских 

народов в определенные эпохи истории были особенно близкими. Таков, например, 

вклад, внесенный в восточную культуру тюрками, эпосом «Китаби Деде Коркут». 

«Китаби Деде Коркут» представляет для нас явление межрегионального масштаба, в 

создании которого участвовали многие тюркоязычные народы. 

По мере углубления наших знаний, в результате новых открытий в науке, благодаря 

совершенствованию самих исследовательских методов, мы все более 

дифференцированно стремимся раскрыть сходство и различие творческих принципов, 

развивающихся в разных музыкальных традициях. Причем, каждая из этих традиций 

воспринимается нами не только как часть исторического целого, принадлежащего 

тюркскому пространству, но и как вполне самостоятельная художественная система 

меньшего масштаба.         

Не будет преувеличением сказать, что проблемы музыкальной тюркологии являются 

тем пробным камнем, на котором испытывается не только сравнительная методология, 

но и практическая основательность научного подхода к большим разнонациональным 

музыкальным процессам. В решении их сходятся различные аспекты современной 

музыковедческой, философско-исторической, эстетической, этноискусствоведческой 

мысли. В данном случае нам важно рассмотреть эти проблемы с точки зрения 

сравнительного подхода к истории тюркской культуры. Необходимо понять тюркскую 

культуру не как сумму нескольких национальных традиций, но как особую 

динамическую систему, которая зарождалась, развивалась и функционировала в 

генетических, контактных, типологических связях ее слагаемых. Подобные 

взаимосвязи, захватывающие все уровни тюркской системы (творчество отдельных 

мастеров, жанровые ветви, стили, направления и художественные методы), могут быть 

прослежены во всё расширяющихся кругах – в границах относительно малой группы 

культур, в пределах широкого историко-культурного региона, а также в масштабе всей 

тюркской культуры. 

Содержание понятий и категорий, отражающих такой обширный материал, каким 

является музыкальная культура тюркских народов, должно быть достаточно емким и 

обладать универсализмом. Ведь сюда должны быть включены все уровни 

музыкального процесса – и в объеме огромного региона, и стилистики целых 

художественных эпох. Таким образом, сравнительное рассмотрение истории тюркской 

культуры будет обусловливать не только развитие основных, уже отработанных 

музыковедческих понятий, но и содействовать формированию новых. Причем 

последние, в целях строгой научной определенности, необходимо формировать 

внутренне подвижными, что позволило бы им стать реальным отражением «живой» 

истории. 
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Сравнительно-типологическое изучение ведущих черт разных национальных систем 

(имею в виду азербайджанскую и турецкую) показывает, что каждая из них 

представляет собой некую устойчивую взаимосвязь исторических, этнических, 

эстетических и других ценностей. Они развиваются вместе с историческим развитием 

народа и, одновременно, как часть единого тюркского процесса. При этом, специфику 

национальной культуры, а также ее роль в системе более широкого масштаба (т.е. 

тюркского пространства), определяет характер внутреннего взаимодействия элементов, 

входящих в ее образование. 

Трудностей, подстерегающих исследователя при любом подступе к сравнению более 

широкому, чем бинарное, немало. Они имеют разные аспекты, начиная от 

недостаточной изученности того или иного национального материала, кончая 

сложившимися стереотипами в изучении разных регионов. Между тем несомненно, что 

многие сложности, возникающие при разработке проблем музыкальной тюркологии и 

имеющие объективные основания в огромной разнородности материала, можно 

предолеть с учетом опоры на фундаментальные принципы сравнительно-

типологической методологии. При этом, подобные изыскания требуют не только 

интенсивного применения данного метода по отношению к историческим эпохам и от-

дельным регионам музыкального развития, но и его совершенствования. Новые сферы 

исследования требуют разработки новых методологических приемов, новых частных 

методов. Так, глубже становится проницаемость научной мысли вглубь микро- и 

макроструктур изучаемого многосоставного предмета, расширяется радиус его 

действия, охватывающий всё новые проблемы, шлифуются существующие принципы 

анализа.         

Значение сравнительного метода в исследовании тюркской культуры не вызывает 

сомнения. Возможности и перспективы, открываемые сравнительным методом в этом 

направлении, практически не реализованы, ибо исследования ограничиваются 

преимущественно сопоставлением значительно более частных моментов. Здесь 

подчеркнем, что изучение процессов взаимодействия и взаимовлияния 

разнонациональных культур, входящих в структуру тюркского мира, влечет за собой 

последовательное и  обязательное использование данного метода, а также его 

совершенствование, сопровождающиеся выявлением новых, еще не раскрытых его 

граней, выдвижением все более сложных и актуальных задач. Но главное заключено в 

том, что исследователь может получить не какой-либо один результат, а целую систему 

научных данных, куда входят и сведения о различии сопоставляемых явлений.  

Народное творчество тюркского мира заключает в себе родственные параметры, 

проявляющиеся прежде всего на срезе генетических пластов культуры. Для того, чтобы 

выявить динамические возможности последних – их пространственные (историко-

культурные) и временные (относящиеся к современному историческому этапу) 

характеристики, необходимо синтезировать два направления сравнительного анализа – 

синхронное и диахронное, иными словами, функциональное и сравнительно-

типологическое.  

Тюркские универсалии музыкального языка ярче всего ощущаются при сравнении. 

Сегодня тюркские культуры ярко индивидуальны и заметно отличаются друг от друга. 

Но, изучая глубинные пласты их музыкального мышления, мы постигаем их 

внутреннее генетическое родство.  
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Вместе с тем, рассмотрение тюркского «языкового слоя» как первичного может 

вызвать серьезные дискуссии. Именно поэтому наибольшую степень актуальности 

представляет изучение традиционного тюркского музыкального языка, параллельно 

необходим и анализ наиболее раннего аутентичного «поля» народной музыки, ибо 

конечная цель музыкальной тюркологии – выявление общего базового языка тюркских 

народов с констатацией народов и народностей, включаемых в этот ареал.  

Роль музыки в процессе этой аргументации особенная, ибо музыка играет важную роль 

в общности этногенетических слагаемых и дает возможность к сравнительному 

анализу.  

Устойчивость тюркской этнической координаты безусловна. Однако этногенез 

азербайджанского народа представляет собой более глубокое явление. Поэтому 

изучение тюркских музыкальных корней в азербайджанской народной музыке позволит 

подойти и к таким проблемам азербайджанского этномузыкознания, как кавказские 

этнокультурные корни, персидские, арабо-мусульманские слагаемые. Конечно, эти 

культурные «срезы» дифференцировать достаточно трудно, но возможно.  

Рождение нового направления в азербайджанской музыкальной науке – музыкальной 

тюркологии, интерес к музыкальной тюркологии не только специалистов, но и 

общественности, объясняется многими факторами. Сегодня общество более всего 

беспокоят проблемы национализации ментальной идеи этноса.  

Этногенез тюркских народов – это сложнейшая «палитра» многовекового 

формирования этнокультурных систем. Как известно, здесь были и процессы 

интеграции, смешение автохтонного населения с кочевым, трансформации, 

ассимиляции и т.д. Однако в конечном счете тюркская «маркировка» создает 

специфику культуры: самоотождествление ее однозначно.  

В течение многих веков творчество тюркских народов, включая в свой этнический 

ареал культуру многих этносов, сохранило специфику тюркского языка. И уже сегодня 

можно говорить об этом однозначно. В процессе этой эволюции  происходила языковая 

ассимиляция, взаимосвязи структурных норм, взаимообогащение принципов 

мышления.  

Благодаря научным исследованиям в области тюркологии сегодня актуализирована 

проблема рассмотрения музыки тюркоязычных народов как единой системы. И как в 

любой системе здесь значимы цельность и органичные связи ее элементов. В этом 

смысле генетическое изучение этнокультуры имеет, безусловно, первостепенное 

значение. 

Общая духовная настроенность объединяет этнический коллектив. Ярче всего это 

проявляется в традиционной культуре. Складывались определенные традиции, в 

основании которых лежали взаимосвязи культур. Специфические уровни 

человеческого сознания переплетались здесь в активном взаимодействии. Последнее и 

привело к особому типу мышления в искусстве восточных стран. В результате 

взаимосвязей культур были созданы определенные культурные трафареты. 

Целостная совокупность слагаемых этнокультуры определяет особенности нации. 

Вместе с тем, культурный шифр национальной специфики раскрывается через 

этногенетические сравнительные исследования. Этническая самооценка, социальные 

интересы, жесткость определенных традиций, морали, духовность, имеющая 

природную основу, особенности уровней, качество индивидуального и коллективного 
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сознания; типологии мыслительных моделей, тип мышления, и исторический опыт, 

образные комплексы, ценностные критерии, устойчивость менталитета – все эти общие 

и достаточно мощные, фундаментальные основания сыграли важную, а порой и 

решающую роль во взаимосвязях культур. «Сверхзадача» моих исследовательских 

поисков всегда была направлена на раскрытие национальной специфики 

азербайджанского искусства.  

В современной гуманитарной науке важно изучение национальной специфики 

азербайджанского искусства. Последнее невозможно без сравнительного изучения 

культур. В этом смысле углубление в тюркский контекст дает реальные результаты, 

поскольку общие свойства искусства тюркоязычных народов коренятся в очевидном 

этнокультурном родстве. Назовем и более масштабные причины. Например: изменение 

исторических, политических, как следствие – культурных ориентиров (вспомним хотя 

бы судьбу репрессированных тюркологов, обвиненных в пантюркизме); активно 

идущие сегодня процессы глобализации, которые несомненно влияют на научный 

«климат».  

Изучение общего генофонда тюркских народов, констатация родства позволяет, 

стимулирует, обеспечивает, определяет и изучение формирования тюркских этносов. 

Соответственно, изучение локальных характеристик позволяет исследовать специфику 

отдельных тюркских музыкальных диалектов.  
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ÖZET 

İnsanların sivil toplumdaki sosyo-politik süreçlere yaklaşımı öncelikle onların vatanseverlik ruhunun yükselişine 

yansımaktadır. Bu sebepden opera bir demokratik tür olarak bu konuyu geniş kitleye daha kabarık şekilde 

ulaştırmak imkanlarına sahiptir. Bu tip yüksek ruh heyecanı tam olarak sanatta ve doğrudan müzikte tarihi-

kahramanlık temalarını ifade edir. Azerbaycan bestecilerinin tarihi-kahramanlık konulu operalarında kadın 

karakterlerin incelenmesi onların toplumda sosyal rolünün özellikleri hakkında, müzikte sanatsal evrimi 

izlemeye imkan yaradır. Tarihi-kahramanlık konulu operalarda kadın karakterlerinin dramatik çözümünün 

araştırılması sonucu bu imgelerin opera türünün farklı dönemleri için karakterik olan sosyal ve yaratıcı temelinin 

evrimi açıkça görülmektedir. Ayrıca, türün gelişiminde ele alınan ortaya çıkarılan ve değiştirilen karakter 

modelleri de vardır. Azerbaycan opera tarzının gelişmesinin ilk aşamasında kendisinin hüquqsuz durumunu 

kabul etmeyen kadın karakterlerin ortaya çıkması dikkat çekmektedir. Bu tip kahramanlar türün sonraki gelişim 

aşamasında da kendini göstermektedir. Özellikle, sevgisi ve halkının, vatanının özgürlüğü için mücadele eden 

genç kızların karakteri ilgi çekir.  

Azerbaycan opera sanatının gelişiminin ilk aşamalarında lirik kadın karakterler hakim olmasına rağmen, 

kahramanlık konusu da ön planda gelişmiştir. Bunlar arasında, nadir bir hadise olarak kahramanlık başlangıcının 

temeli olan Arap-Zengi özellikle seçilir. Fakat bu erken girişimler tamamen sanatsal değildi ve kapsamlı bir 

karakterizasyondan mahrum idi. 

Azerbaycan operalarında ilk kadın imgelerinin açıklamasında epik improvizasiyalı entonasion önemli rol 

oynamaktadır. Bu görüntülerin oluşturulmasındaki merkezi yer monolog sahneleri, doğaçlama bölümler, düet ve 

koro sahneleridir. 

Ü.Hacıbeylinin «Köroğlu», M.Magomayevin «Şah İsmayıl», «Nergiz» operaları, F.Amirovun «Sevil», 

C.Cahangirovun «Azad» operası, G.Garayev və  C.Hacıyevin «Vatan», A.Badalbeylinin «Söyüdler ağlamaz», 

V.Adıgözelovun «Natevan», F.Alizadenin «İntizar», P.Akhundovanın “Mehseti” tarihi ve kahramanlık 

operalarında kadın karakterlerin müzikal özelliklerinin analizi, Azerbaycan bestecilik okulunun bireysel çok 

yönlülüğü dikkate alınarak bu eserlerin tek bir tarzda korunduğu sonucuna varabiliriz. Kadın karakterlerin 

açıklamasında önemli yeri müzikal-ifade araçlarının uygulaması, ulusal kimliğin kaynaklarında ve sanatsal 

içerikteki tezahürler müzik dili düzeyinde görülmektedir. Azerbaycan halk müziği ve tür sisteminin son derece 

semantikliyi kadın imgelerinin farklı özelliklerini anlamaya yardımcı olur. Doğu ve Batı müziğinin sentezi 

sonucunda müzikal metin aracılığıyla kadın karakterlerinin yeni etkileyici tarafı aşkarlanır. 

Anahtar Kelimeler: opera, kadın, imge, besteci, sahne, müzik. 

 

THE ROLE OF FEMALE CHARACTERS IN HISTORIC AND HEROIC OPERAS 

OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

ABSTRACT 

The attitude of people to socio-political processes in the civil society reflects primarily the rise of their patriotic 

spirit. From this perspective opera as a democratic genre possesses the means to convey this issue to wider 

masses. The praise of such a high mood conditions the embodiment of historic-heroic topics in the field of arts 

and music. The research on the role of female characteristics in the historic and heroic operas by Azerbaijani 

composers allows for observing the features of their social role in the society and their artistic evolution in 

music.  As a result of the study of the dramatic solution of female characters in historic and heroic operas, the 

evolution of the social and creative nature of these images characteristic for different periods of the opera genre 
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is clearly observed. The character models resolved and changing throughout the development process of the 

genre have also been revealed.  The appearance of female characters unagreeable with their rightless status in the 

early stage of development of Azerbaijani opera genre is noteworthy. Such heroes appear in the later stage of the 

development of the genre too. The character of young girls fighting for their love and for the freedom of their 

nation, motherland is especially noteworthy.   

Although lyrical female characters prevailed in the early stage of the development of Azerbaijani opera art, the 

subject of heroism was also developing at the forefront. Among them is the Arab-Zangi character, which created 

the basis of the heroic beginning as a rare event. However, these early initiatives were not of fully artistic 

development and lacked comprehensive characterization.  

The epic improvisational intonation has a major place in the musical characterization of the original female 

characters in Azerbaijani operas. Monologue scenes, improvisational episodes, duets and choral scenes contain 

the central place in the creation of these characters.  

As a result of the study of musical characteristics of female characters in the historic and heroic operas 

"Koroghlu" by U. Hajibeyli, "Shah Ismayil", "Nargiz" by M. Magomayev, "Sevil" by F. Amirov, "Azad" by J. 

Jahangirov, "Vatan" by G. Garayev and J. Hajiyev, "Soyudlar aglamaz" by A. Badalbeyli, "Natavan" by V. 

Adigozalov, "Intizar" by F. Alizade, "Mahsati" by P. Akhundova we can conclude that the preservation of a 

single style was achieved in these works taking into account the individual pecularities of the Azerbaijani 

composition school. The sources of national identity and its manifestations are observed in the artistic content 

and at the level of the music language in the use of means of musical expressions of female characters. The 

extreme semanticism of the language and genre system of Azerbaijani folk music helps to understand the 

different characteristic features of female characters. A new expressive aspect of female characters is revealed 

through the national musical text.  

Key Words: opera, female, character, composer, stage, music. 

 

GİRİŞ 

Xalqın tarixində iz salmış hadisələrin, xalqın qəhrəmanlarının tərənnümü incəsənətin bütün 

sahələrində olduğu kimi, musiqidə də öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan operalarında tarixi-qəhrəmani mövzunu ədəbi mənbəyə istinadı və həyat 

gerçəkliyini əks etdirməsi baxımından belə xarakterizə edə bilərik:  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan operasının inkişafının birinci dövrü muğam operalarının 

meydana gəlməsi ilə bağlıdır. M.Maqomayevin «Şah İsmayıl» (1919) operasındakı Şah 

İsmayıl və əsas qadın qəhrəman Ərəbzəngi surətləri qeyd olunmalıdır. Adı çəkilən operada 

bilavasitə tarixi-qəhrəmani mövzu özünəməxsus musiqi dili ilə təqdim olunur. «Kərəmi» aşıq 

havası üzərində Ərəbzəngi surətinin leytmotivi qurulmuşdur. Bu əsərlərin süjet xəttində 

məhəbbət mövzusu aparıcı rol oynasa da, eyni zamanda, burada tarixi-qəhrəmani mövzunun 

müəyyən dərəcədə süjet xəttinin açılmasında iştirak etdiyini görürük.  

Xalq dastan qəhrəmanlarını xarakterizə edən bədii-ifadə vasitələri kompleksinin 

formalaşması, muğam və zərbi-muğamlardan istifadə önə çıxır. 

– Ü.Hacıbəylinin «Koroğlu» operası xüsusi mərhələ kimi qeyd olunmalıdır: xalq-qəhrəmanlıq 

dastanı, Koroğlu obrazı, xalq obrazı, ümumi qəhrəmanlıq ruhu, aşıq yaradıcılığından istifadə 

Azərbaycan operasına yeni tematika, yeni bədii ifadə vasitələri gətirmişdir. «Koroğlu» milli 

opera olaraq, Avropa musiqisi ilə Azərbaycan musiqisinin sintezi zəminində meydana 

gəlmişdir. Əsərin əsas qadın obrazı Nigarın  yaradılması, onun xalqla ruhən bağlılığı, 

hadisələrin inkişafında birgə səciyyələndirilməsi, operanın epik xüsusiyyətləri, musiqi dilinin 

dərin köklərlə xalq musiqi yaradıcılığı ilə bağlılığı bunu bir daha təsdiq  

– XX əsrdə baş verən müxtəlif ictimai-siyasi hadisələr və müasir dövrdə qəhrəmanlıq 

mövzusunun təcəssümü ilə bağlıdır. M.Maqomayevin «Nərgiz» operasında əsərin əsas aparıcı 
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qüvvəsi xalqdır. Xalq obrazı operada müxtəlif xarakterli xorlarla və rəqslərlə təmsil olun-

muşdur. «Nərgiz» operasında ayrı-ayrı qəhrəmanların partiyasında da mübarizəyə çağırış 

intonasiyaları geniş surətdə öz əksini tapmışdır. Xüsusilə Nərgizin partiyasında bu özünü 

büruzə verir. 

C.Cahangirovun «Azad» operasında – xalqın yerli istismarçılara qarşı mübarizəsi 

mövzusunun yeni tarixi-ictimai şəraitlə əks olunması ilə bağlıdır. Əsərin əsas qadın 

qəhrəmanı Səriyyə operanın əvvəlində lirik obraz kimi təqdim olunursa, III pərdədən 

başlayaraq artıq lirik obraz kimi deyil, ədalətsizliyə qarşı çıxış edən qəzəbli bir qız kimi təsvir 

olunur.Bu, bilavasitə «Koroğlu»dakı xalq üsyanları və ictimai etiraz mövzusu ilə səsləşir və 

əsrlərdən bəri Azərbaycan tarixində kök salmış sinfi ziddiyyətlərin XX əsrdə inqilabi 

hadisələrdə davamı kimi qəbul olunur.  

«Sevil» (1953) operasında baş verən hadisələr bilavasitə 1920-ci il inqilabından – 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından əvvəl və sonrakı dövrü əhatə edir. Burada 

əsas məqsəd inqilabın cəmiyyətdə insanların şüurunda, həyatında əmələ gətirdiyi 

dəyişiklikləri nümayiş etdirməkdən ibarətdir. Bununla belə, əsərdəki hadisələrin inkişafında 

məhz inqilabi hərəkatın genişlənməsi sayəsində dönüş baş verir və qadın azadlığı mövzusu ön 

plana çəkilir. Operada inqilabi ruh, insanların üsyana qalxması, mübarizə əzmi bir neçə 

səhnədə öz əksini tapır.  

– Q.Qarayev və C.Hacıyevin «Vətən», Ə.Bədəlbəylinin «Söyüdlər ağlamaz» operalarında - 

müharibə və xarici işğalçılara qarşı mübarizə mövzusu ayrıca bir istiqamətdir və musiqi 

dilinin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə xarakterizə edilir.  

Azərbaycan operasında inqilabi tematikanın təcəssümü sonrakı illərdə daha iki operada öz 

əksini tapmışdır. Lakin bu operalar müxtəlif məzmunlu olduğuna görə, əsərin dramaturji 

inkişaf xəttində də mövzunun açılması fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.  

«Vətən» operasının musiqi dilində özünü qabarıq büruzə verən marşvari intonasiyalar həm 

xor və ansambl partiyalarında, həm də ayrı-ayrı surətlərin və xüsusilə əsərin əsas qadın obrazı 

Dilbərin musiqi xarakteristikasında əhəmiyyətli rol oynayır. Məhz marşvarilik əsərin ideya-

məzmunu baxımından qəhrəmani-vətənpərvərlik ruhunun açıqlamasının əsas ifadə vasitəsinə 

çevrilir. Eyni zamanda, marşvarilik mühüm intonasiya təbəqəsi kimi xalqın və onun 

nümayəndələrinin musiqi xarakteristikasını qovuşdurur və ümumiləşdirir.  

Azərbaycan musiqisində Böyük Vətən Müharibəsi mövzusu sonrakı illərdə də davam 

etdirilmişdir. Bu baxımdan Əfrasiyab Bədəlbəylinin «Söyüdlər ağlamaz» operası xüsusi qeyd 

olunmalıdır. 

Klassik ənənələrə sadiq qalaraq, bəstəkar operada Azərbaycan xalq musiqisindən geniş 

şəkildə istifadə etmişdir. Bəstəkar hər bir obrazın açıqlanmasında özünəməxsus orkestr 

boyalarına müraciət edir.  

Operada obrazların və hadisələrin inkişafını əks etdirən musiqi müxtəlifliyi ilə seçilir. Burada 

lirik, həzin melodiyalarla bərabər, ona zidd olan kəskin xarakterli musiqiyə də rast gəlmək 

olar. Əsərin süjeti müharibə mövzusuna həsr olunduğu üçün əlbəttə ki, burada qəhrəmani 

xarakter ön plana keçir. Müharibə xalqın igid oğul və qızlarının qəhrəmancasına vuruşmasının 

təfərrüatı ilə təsviri bu mövzuda yazılmış operaların səciyyəvi cəhəti kimi qeyd olunmalıdır. 

Bu cür bədii təsvir vasitələrindən istifadə etməklə bəstəkarlar əsərinin əsasə qadın qəhrəmanı 

Jalə obrazının təsir qüvvəsinin artmasına və mövzunun daha dərindən və hərtərəfli açılmasına 

nail olmuşlar.  
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Azərbaycanın musiqi irsində tarixi-qəhrəmani tematika ilə bağlı əsərlərin yaranmasının 

müəyyən tarixi dövrlər və hadisələrlə əlaqədar olduğunu müşahidə edirik. 

XX əsrin sonunda Azərbaycanda başlayan Qarabağ müharibəsi, milli azadlıq hərəkatı və 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsilə tarixi-qəhrəmani və vətənpərvərlik mövzusu, demək 

olar ki, musiqinin bütün janrlarında öz təcəssümünü tapdı.  

Azərbaycan bəstəkarlarının operalarında tarixi mövzuya müraciət XXI əsrin əvvəllərində 

yaranmış əsərlərdə də özünü göstərir. Burada söhbət Vasif Adıgözəlovun «Natəvan» (2003) 

və Firəngiz Əlizadənin «İntizar» (2007) (ikinci adı «Qarabağnamə») operalarından gedir.  

Bu əsərlərdə öz əksini tapmış tematika birbaşa XX əsrin sonlarından başlayaraq, bu gün də 

davam edən hadisələrlə – Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin, eləcə də 20 faiz torpaqlarının 

ermənilər tərəfindən işğalı, xalqın öz dədə-baba yurdundan qaçqın düşməsi, məcburi 

köçkünlük həyatı sürməsi, azərbaycanlıların düşmənə qarşı mübarizəsi, xalqın, ölkənin 

azadlığı uğrunda mübarizə mövzusu ilə bağlıdır.  

Adı çəkilən operalarda hadisələr əsasən XIX əsrdə cərəyan etsə də, onlar bu günümüzlə 

səsləşir. Belə ki, bu mövzu bu gün də aktualdır. XX əsrin sonlarında biz bu hadisələrin şahidi 

olmuşuq. Buna görə də Qarabağda yaşanan sarsıntılar, xalqımızın faciəsi, torpaq itkisi, igid 

oğul və qızlarımızın düşmənə qarşı mübarizəsi – bütün bunlar tariximizin səhifələridir, eyni 

zamanda, bu günkü reallığımızdır.   

Natəvanın həyatı xalqın həyatı ilə, o dövrdə baş verən ictimai-siyasi hadisələrlə qırılmaz 

əlaqədə verilmişdir. Bu da əsərin süjet xəttində tarixiliyi qabarıq nəzərə çatdırır və operanın 

məhz tarixi əsər kimi qiymətləndirilməsinə imkan verir.  

Həm V.Adıgözəlovun «Natəvan», həm də F.Əlizadənin «İntizar» operalarının sonu faciəvi 

notlarla bitsə də, bunda bədbinlik deyil, əksinə, ümid, inam özünü göstərir.  

- Müasir dövrün hazırkı günümüz üçün son operası olan P.Axundovanın “Məhsəti” operasını 

göstərmək olar. Operanın musiqi dili milli intonasiyalarla klassik musiqi xüsusiyyətlərinin 

vəhdətinə əsaslanır. Məhz bu bacarığı ilə də bəstəkar öz sələflərinin yolunu  layiqincə davam 

etdirir. Mövzu seçimi də çox təqdirəlayiqdir. Çünki bununla bəstəkar bir daha poeziya və 

musiqinin vəhdətini opera səhnəsinə gətirmiş olur. Operanın musiqi stilistikası rəngarəng 

ritmik və melodik xüsusiyyətlərlə zəngindir. Bu cəhətlər orkestrovkada da peşəkarlıqla 

işlənilib. 

 

SONUÇ 

Göründüyü kimi, Azərbaycan operasında tarixi-qəhrəmani mövzunun təcəssümündən 

danışdıqda, bu problemi tədqiq etdikdə, belə qənaətə gəlirik ki, bu mövzunun ümumiyyətlə 

Azərbaycan musiqisində təcəssümü dərin köklərlə şifahi ənənəli musiqi mədəniyyəti, aşıq 

sənəti ilə bağlı olsa da, XX əsrdə meydana gələn Azərbaycan operası bəstəkar yaradıcılığının 

məhsuludur. Qadın obrazlarının izahında mühüm yer musiqi ifadəsi alətlərinin, milli kimliyin 

mənbələrinin və bədii məzmundakı təzahürlərin musiqi dili səviyyəsində tətbiq edilməsidir. 

Azərbaycan xalq musiqisinin və janr sisteminin yüksək dərəcədə semantik olması qadın 

obrazlarının fərqli xüsusiyyətlərini anlamağa kömək edir. Şərq və Qərb musiqisinin sintezi 

nəticəsində qadın obrazlarının yeni ifadəli tərəfi musiqi mətni vasitəsi ilə üzə çıxır.  
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AVRUPA ŞAN YÜKSEKOKULU'NUN VERİMLİLİĞİNDEKİ ULUSAL ŞAN 

SANATINA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN ETKİSİ 

 

Rufat PİRİYEV 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktor Öğrencisi, rufetvokal@mail.ru 

 

ÖZET 

Konunun temel amacı bilgisayar teknolojisinin vokal sanatını araştırmak ve Azerbaycan'daki ulusal vokal 

sanatını etkileme sürecinde Avrupa vokal okullarının rolünü incelemektir. Çalışma dört amaç üzerinde 

yürütülmektedir. 

Bilgisayar teknolojilerinin etkisi 

1. İnterneti kullanarak eğitim videolarını izlemek 

2. Dünyanın herhangi bir yerindeki çeşitli müzik eğitim merkezleri ve konservatuarları ile  bağlantı kurabilme 

3. Görsel eğitim programlarını kullanarak dış eğitimcilerden bilgi edinmek 

4. Çeşitli vokal yarışmalarına katılım 

Bu anlamda modern döneme bakmak önemlidir. Yaşamımız boyunca, eğitim sisteminin gelişimi, yurtdışındaki 

genç vokal öğrencileri için gelişmiş erişim, ustalık sınıfları, teknoloji geliştirme ve özellikle bilgisayar çağının 

faydaları Azerbaycan vokal sanatının XXI yüzyıl Avrupa vokal okulları ile sentezinde ve geliştirilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: bilgisayar, opera, vokal, eğitim, müzik. 

 

THE IMPACT OF COMPUTER TECHNOLOGY ON THE EUROPEAN VOCAL 

SCHOOL OF FOLK VOCAL ART 

ABSTRACT 

The main purpose of the theme is to study the vocal art of computer technology and the role of European vocal 

schools in the process of influencing the vocal art of Azerbaijan. The research is conducted with four purposes 

The impact of computer technology 

1. Watch instructional videos over the Internet. 

2. Connect to various music education centres and conservatoire  anywhere in the world. 

3. Learn from external teachers using visual speech programs. 

4. Participation in various vocal competitions  

In this sense, it is important to look at the modern age. Development of education system, improvement of 

access of young vocal students abroad, master classes, development of technologies and especially advantages of 

computer era play important role in synthesis and development of Azerbaijan's vocal art in XXI century 

European vocal schools in our life. 

Key Words: computer, opera, vocal, education, music. 

 

Yaşadığımız müasir dövrdə ölkəmiz və dünya dövlətləri arasında sıx əlaqələr mövcuddur ki, 

bu da Azərbaycan mədəniyətinin inkişafına təsir göstərir. Əslən Avropa janrı olan opera janrı 

Azərbaycan mədəniyyətinə daxil olmuşdur. Artıq opera janrı bir çoxları tərəfindən maraqla 

öyrənilir. Bu gün gözəl ifaçılıq qabiliyyətinə malik bir çox istedadlı, ustad müğənnilərimiz 
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var. Onların bəziləri ifaçı-pedaqoqlardır və yeni gənc nəslin yetişməsində bilavasitə təsiredici 

rol oynayırlar. Zamanında xaricdə təhsil görmüş ən möhtəşəm azərbaycanlı ustad ifaçı-

pedaqoqlar bizə elə bir miras qoyub getmişlər ki, artıq bu gün müəllimlər məhz həmin mirasa 

istinad edərək ölkəmizin ən gözəl yeni ifaçılarını yetişdirirlər. Bülbül, Şövkət Məmmədova 

kimi dəyərli ifaçı-pedaqoqlarımız demək olar ki, öz dövrlərində böyük əmək sərf edərək 

Azərbaycan milli vokal sənətinin təməl daşlarını atmış və araşdırmaları ilə yeni gənc nəslə 

mümkün qədər “Vahid bilgi mənbəyi” yaratmağa çalışmışlar. Ondan sonra gələn çoxsaylı 

sənətkarlar öz ifaçılıq texnikaları və töhfələri ilə bu prosesin inkişafında xüsusi rol 

oynamışdırlar. Bu, XXI əsrdə ölkəmizdə gənc ifaçıların yetişdirilməsinə xidmət edən vokal 

ifaçılıq sənətinin tədrisinə və mükəmməlləşdirilməsinə xidmət edən ən birinci və ən 

əhəmiyyətli amildir. Bu prosesə təsir edən digər bir amil isə müasir dövrümüzdə kompüter 

texnologiyasının inkişafıdır.   

“Musiqi sənətinin tədrisində təsiri ən çox hiss edilən və radikal dəyişikliklərin meydana 

gəlməsinə xidmət edən texnoloji sistem, ən təsirli əlaqə və fərdi öyrənmə vasitəsi olaraq 

qiymətləndirilən kompüterlərdir. Bir sıra mövzularda pedaqoqun funksiyalarını daşıya bilən 

konpüterlərin və proqramların, musiqi tədrisində  ağırlığı da gündən-günə artmaqda və bu 

texnologiyalar 21-ci əsrin müasir musiqi təhsilində ayrılmaz bir hissəsinə çevrilməktədir”. 

(http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/O-Levendoglu.pdf səh 2) 

Bu gün kompüter texnologiyası və internet şəbəkəsi demək olar ki, dünyanın hər bir yerində 

və istənilən sahəsində xüsusi rol oynayır. Digər bir baxışla XXI əsr “kompüter texnologiyaları 

dövrü” olaraq da adlandırıla bilər. Bu amilin həmçinin, Azərbaycan milli vokal sənətinə olan 

təsirini anlamaq üçün müxtəlif sferalardan yanaşmaq lazımdır. Əslində bu amil Azərbaycan 

vokal sənətinin inkişaf etdirilməsi üçün xarici dövlətlərin bilgi mənbələrinə  daha asan 

üsullarla yetişməyə zəmin yaradır. Bu gün vokal sənəti ilə məşğul olan bir çox ifaçılar, 

pedaqoqlar, şagird və tələbələr internetdən istifadə edərək müxtəlif bilgiləri əldə edə bilirlər 

Məsələyə başqa tərəfdən nəzər salsaq onu deyə bilərik ki, əslində bu vasitələrlə xarici 

dövlətlərin (opera vokal sənətinin dünyaya Avropadan yayıldığını nəzərə alsaq – əsasən 

Avropanın) vokal məktəbləri və oxuma üslublarının indi də Azərbaycan milli vokal sənətinə 

təsir etdiyini görürük.  

Ümumilikdə isə XXI əsrdə Avropa vokal məktəblərinin Azərbaycan milli vokal sənətinə 

təsirində kompüter texnologiyalarının roluna nəzər salaq: 

Kompüter texnologiyalarının təsiri: 

1. İnternetdən istifadə edərək maarifləndirici video-materiallara baxmaq 

2. Dünyanın istənilən bir yerində olan müxtəlif musiqi təhsil mərkəzləri, 

konservatoriyalarla əlaqə qurmaq imkanı  

3. Görüntülü danışıq proqramlarından istifadə edərək xarici pedaqoqlardan dərs almaq-

Onlayn təhsil 

4. Müxtəlif vokal yarışmalarında asan şəkildə qeydiyyatdan keçərək iştirak etmək 

5. Vokal sənətinin tədrisində tibbi avadanlıqların rolu 

6. Ölkəmizdə dərs prosesində istifadə edilən texnoloji vasitələr: 

1) İnternetdən istifadə edərək maarifləndirici video-materiallara baxmaq 

“İnternet, e-mail yollamaq və ya almağa, hər jansı bir bir mövzunu araşdırmağa yardımçıolan 

bir vasitədir. Musiqi təhsili sahəsində isə müxtəlif üslubları öyrənmək və ya dinləmək üçün 
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olduqca geniş bir mənbə təşkil edən internet, zəngin sənət çevrəsini asanlıqla əlçatan edir və 

müxtəlif musiqiçilərin performanslarını, dərs otaqlarına daşıyır” (https://www.ayk.gov.tr/wp-

content/uploads/2015/01/KASAP-Belir-Tecimer M%C3%9CZ%C4%B0K-

E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE-TEKNOLOJ%C4%B0K-

YAKLA%C5%9EIMLAR.pdf səh. 451-452) 

Bu gün tələbələr internetdən istifadə edərək dünyanın ən möhtəşəm ifaçılarını dinləyə bilirlər. 

Videomateriallara baxmaq üçün xüsusi proqramları da qeyd etmək lazımdır. Bu mənada 

“Youtube”, “Dailymotion”, “Dtube”, “Veoh” və başqa proqramların adını çəkmək olar ki,  

bunlar arasında da “Youtube” bütün dünyada geniş yayılan ən məhşur video izləmə  saytıdır.    

Qeyd etmək istərdim ki, vokal sənətinin tədrisində, müxtəlif əsərləri dinləmək, onlar üzərində 

təhlillər yürütmək bu elmi öyrənməyin açarıdır.  Bu, gənc ifaçının biliyini artırmağa həm də 

sənətə daha geniş üfüqlə baxmağa bilavasitə kömək edir. Hətta vokal dərslərinə başlayarkən 

pedaqoq tərəfindən tələbəyə verilən ilkin tapşırıqlar arasında müxtəlif müğənnilərin ifalarını 

dinləmək birinci sıradadır.  Vokal ifaçılığının öyrənilməsində ifaçı üçün, səs tembrinin təyin 

edilməsi və daşıdığı səs tembrinin xüsusiyyətlərini bilməsi mühim rol oynayır. Təbii ki, şagird 

və ya tələbənin səs tembri, peşəkar pedaqoq tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu eyni zamanda 

ifaçının səs tembrinin hansı janrda ifa etmək üçün uyğun olduğunu da göstərən əsas amildir. 

Tembr bilinəndən sonra isə əsas məsələlərdən biri, tələbənin öz səs rənginin xüsusiyyətlərini, 

texniki imkanlarını dərk etməsidir. Bunun üçün də ən yaxşı vasitələrdən biri yenə də dinləmək 

və təhlil etməkdir. Əgər söhbət opera ifaçılığından gedirsə, yüksək çətinlik dərəcəsi 

baxımından  bu amilin  əhəmiyyəti daha da artır. Sənətin öyrənmə  mərhələsində olan 

tələbələrin internetdən istifadə edərək ölkəmizin və dünyanın ən böyük ifaçılarına rahatlıqla 

qulaq asma  imkanı, tələbəyə öz tembrini tanımaq və inkişaf etdirmək baxımından köməklik 

göstərir. Pedaqoq tərəfindən sənətin ilkin təməl daşları qoyulan şagirdlər və tələbələr üçün 

videolara baxmaq, səs yazılarını dinləmək onlarda ifaçılıq barədə daha ətraflı fikir 

formalaşdırmağa yardımçı olur, vokal texnikasının öyrənilmə prosesini asanlaşdırır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, nə qədər mükəmməl olmasından asılı olmayaraq, tədris prosesi müəyyən 

zaman çərçivəsi ilə limitli olur. Vokal dərslərində iştirak edən tələbə orta hesabla 1 saat oxuya 

bilir. Bundan sonra tələbəyə öyrəndiklərinin təməlini sağlamlaşdırmaq  lazım gəlir. Bu 

mənada tələbənin öyrəndiyi hər hansı bir əsəri internet vasitəsilə peşəkar müğənnilərdən 

dinləməsi ona yardım edir. Beləliklə, tələbə bu vasitə ilə  öz vokal texnikasını, musiqi 

duyumunu inkişaf etdirə bilir. Şagird və ya tələbələrin fərqli ifaçılara qulaq asmaları, 

gələcəkdə özlərinin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olan ifaçılıq üslubunun formalaşmasına da 

zəmin hazırlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir müğənni üçün fərdi üslub xüsusi önəm 

daşıyır. Səs idarə metodu, əsərin mətninə yanaşım tərzi, duyğu və hisslərin ifadəsi, ifa zamanı 

edilən müxtəlif melizmlər və b. amillər fərdi üslubunu əks etdirir. Nümunə olaraq deyə bilərik 

ki, kişi səslərindən Bülbül, Lütfiyar İmanov, Rəşid Behbudov, qadın ifaçılardan Şövkət 

Məmmədova, Fidan Qasımova, Xuraman Qasımova hər biri öz ifa tərzləri ilə seçilən opera 

müğənniləridir. Bülbülün ifasını dinləyərkən Avropa klassik opera oxuma texnikası ilə 

Azərbaycan milli xanəndə sənətinin mükəmməl vəhdəti aydın şəkildə  hiss olunur. Lütfiyar 

İmanovun ifası isə daha çox klassik Avropa metodlarına əsaslanır. O, əsasən kantilenalı 

oxumağa üstünlük verir və melizmlərdən az istifadə edirdi. Rəşid Behbudov isə opera 

janrında oxumasına baxmayaraq, adətən estrada və  xalq mahnılarımızı özünəməxsus üslubda 

ifa etməsi ilə seçilmişdir. Eyni ilə ilk qadın vokalçımız olan Şövkət Məmmədova kolaratur 

soprano səsli ifaçı olaraq hələ təhsilinin ilkin mərhələlərindən etibarən koloratur səs 

texnikasının inkişafına istiqamətlənən xüsusi metodları öyrənmişdir. O, öz ifasında Avropa 

melizmatikalarını ustalıqla icra edirdi. Fidan Qasımova isə soprano səsinin daşıyıcısıdır. O, 
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ifasında klassik Avropa ifaçılıq metodlarına dayaqlanan ”Belkanto” məktəbinə yönəlmişdir. 

Xuraman Qasımovanın ifası isə Avropa və Milli oxuma üslublarının vəhdəti ilə diqqəti cəlb 

edir.  

Göstərdiyim bir neçə fərqli nümunələr həm də Azərbaycan vokal sənətinin rəngarəngliyindən 

xəbər verir. Beləliklə, sənətə başlamanın hələ  ilkin mərhələlərində rəngarəng ifaçıları 

dinləmək gənc müğənniyə özünə uyğun ifa yolunu tapmağa yardım edir. Fikrimcə, burada bir 

daha müasir kompüter dövrünün Azərbaycan və dünya sənətkarların ifalarını rahatlıqla 

əlçatan etməsinin xüsusi önəmi bir daha üzə çıxır.     

2) Dünyanın istənilən bir yerində olan müxtəlif musiqi təhsil mərkəzləri, 

konservatoriyalarla əlaqə qurmaq imkanı 

Opera-vokal sənəti dünyanın bir çox ölkələrində xüsusi maraqla qarşılanır və sevilir. Elə buna 

görə də əslən mənbəyi Avropa olan opera janrı  dünyaya yayılıb. Artıq opera təhsili verən 

konservatoriyalar yalnızca  Avropa ilə məhdud deyil. Avropadan Asiyaya hətta okeanın digər 

tərəfində olan Amerika materikində opera sənəti böyük ustalıqla tədris edilir. Lakin, buna 

baxmayaraq hər bir sənətin öz beşiyində daha güclü olduğuna istinad edərək və real vəziyyətə 

əsasən deyə bilərik ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən gənc və istedadlı tələbələr sənəti 

dərindən öyrənmək üçün operanın ana vətəni olan İtaliyaya və digər Avropa ölkələrinə üz 

tuturlar. Bu gün İtaliya başda olmaqla, Avropanın ən yaxşı konservatoriyalarında təhsil almaq 

istəyən azərbaycanlı tələbələrin sayı heç də az deyil. Dövrümüzə qədər isə artıq bir sıra 

ifaçılarımız Avropada  xüsusən, İtaliyada  təhsil alaraq və ya təkminləşmə kursu keçərək 

ifaçılıq sənətinin sirrlərinə yiyələnmişdirlər.  Belə ifaçılarımıza başda Azərbaycan 

professional vokal sənətinin yaradıcısı İtaliyada  təhsil almış Bülbülü misal göstərmək olar. O, 

XX  əsrin əvvəllərində Milan konservatoriyasında təhsil almışdır. Respublikamızın ilk qadın 

vokalifaçısı olan Ş. Məmmədova da İtaliyada təhsil alan tələbələrdəndir. O, Ölkəmizdə 

səhnəyə çıxan ilk qadın vokal ifaçısıdır . Əsrin 60-cı illərdə Müslüm Maqomayev, 70-ci 

illərdə isə Vaqif Kərimov və L. İmanov “La-skala” teatrında yaradıcılıq təcrübəsi keçmişlər. 

XX əsrin 80-ci illərində isə Tenor səsli ifaçı həm də bəstəkar olan R. Sədirxanov “Ozimo” 

sənət akademiyasında vokal sənətinin sirrlərinə yiyələnmişdir. Peşəkar və gənc vokalçı İ. 

Nəzərov da “Ozimo”da təhsil almış və ölkəmizin musiqi tarixinə ilk kontrtenor səsli ifaçı 

kimi düşmüşdür. Bundan bashqa bir sıra gənclərimiz də var ki, onlar da öz təhsillərini xarici 

konservatoriyalarda davam etdirirlər.  

 Müasir dövrdə kompüter texnologiyalarından istifadə etmək isə bu prosesin 

asanlaşdırılmasına kömək edir. Artıq internetdən istifadə edərək müxtəlif konservatoriyaların 

tədris metodlarını, qəbul şərtləri asanlıqla araşdırmaq mümkündür. Bu da tələbə öz istəyinə 

uyğun təhsil müəssisəsini heç bir yerə getmədən tapmağa imkan verir.  

3) Görüntülü danışıq proqramlarından istifadə edərək xarici pedaqoqlardan dərs almaq 

Muasir dövrümüzdə artıq təhsil almağın bir neçə forması yaranmışdır. Onlayn təhsil metodu 

da bu formalardan biridir. “İnternetin gətirdiyi məhdudiyyətsiz imkanlar sayəsində dünyanın 

bir çox yerindəki universitetlər video konfrans vasitəsi ilə “onlayn musiqi təhsili” verirlər. Bu 

dərslər daha çox pedaqoqun sinifdə tələbələri ilə üz-üzə verdiyi dərsləri dəstəkləmək üçün 

istifadə olunur. Veb əsaslı tədris materialları, CD-ROM, kompüter proqramı, elektron poçt və 

müzakirə proqramları, tələbələr üçün virtual mühitdə dərslərin idarə olunması çox təsirli olur. 

Musiqi nəzəriyyəsi, musiqi tarixi və ya musiqi təhsilinin digər sahələri, bakalavr və magistr 

proqramlarında İnternet vasitəsilə asanlıqla tədris edilə bilər. Veb ünvanı vasitəsilə təhsil 

sisteminə daxil olmaq və kurslara qeydiyyatdan keçmək kifayət ola bilər. Bu zaman pedaqoq, 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

380 

virtual öyrənmə metodlarını, dərs məzmunu, müzakirələr və tapşırıqları təyin edə bilər. 

Virtual sinif alətləri ilə eyni vaxtda ünsiyyət təmin edilə bilər, mətn əsaslı söhbət mühiti 

yaradıla bilər və veb kameralarla video rabitə qurula bilər. Bu mühitdə tələbələr dərsə dair 

suallar verə bilər və müəllim bu suallara eyni vaxtda cavab verə bilər. Müəllim sual bankları 

təcrübə imtahanlarını və qiymətləndirmə testlərini hazırlaya, tələbənin kursdakı 

müvəffəqiyyətini avtomatik olaraq qiymətləndirə bilər. Onlayn təhsildə tələbələrin dərslərə 

qatılıb-qatılmadıqlarını da izləmək mümkündür”. (https://www.ayk.gov.tr/wp-

content/uploads/2015/01/KASAP-Belir-Tecimer-M%C3%9CZ%C4%B0K 

E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE-TEKNOLOJ%C4%B0K 

YAKLA%C5%9EIMLAR.pdf səh. 452) 

Virtual əlaqəni təmin edən proqramlara “Skype”, “Whatsapp”, “Viber”, “Linex” və 

başqalarını misal göstərmək olar. 

Üzücü olsa da qeyd etmək istərdim ki, 2020 – ci il Koronavirus infeksiyasının yayıldığı ildir. 

Belə bir zamanda təhsilin istənilən sahəsində olduğu kimi, musiqi təhsili  sahəsində də 

komputer texnikalarının, internetin, onlayn dərslərin rolu xüsusi nəzərə çarpdı. Bu metod 

təhsil sisteminin digər sahələri ilə yanaşı, vokal sənətinin öyrənilməsində də istifadə edilir. 

Onlayn yəni, elektron təhsil heç bir yerə getmədən əvvəlcədən qəbul olunduğunuz 

universitetin dərs proqramları üzərində çalışmaq, imtahanları vermək, ali təhsil müəssisəsini 

kənardan bitirmək kimi bir çox üstünlüklərə malikdir.  

Vokal sənətinin tədrisi isə təkcə nəzəriyyəyə əsaslanmır. İşin icrası əsas yer tutur. Bunun üçün 

tələbələr görüntülü danışıq proqramlarından istifadə edərək fərdi olaraq dərs ala bilirlər. 

Beləliklə, tələbə həm öz dünya görüşünü artırır, həm də daha çox maariflənir. Bu cür təhsil 

almaq forması tələbənin daha çox öz biliyini artırmağa xidmət edir. Bir digər məsələ isə belə 

təhsil formasının birbaşa olaraq tələbənin ifa üslubuna təsir edə bilməsidir.  Belə olan halda 

istər-istəməz məktəblər arası inteqrasia prosesi baş verir. Əgər azərbaycanlı bir tələbə, bu 

yolla başqa bir ölkənin pedaqoqundan təhsil alırsa, o, öz öyrəndiyi hər hansı bir yeniliyi 

ifasında tətbiq etməklə gələcəkdə sənətin inkişafına təsir edə bilər. Belə tələbələr gələcəkdə 

səhnələrə addım atanda öz ifalarında bu yenilikləri istifadə edəcək, pedaqoji fəaliyyətlərində 

də birbaşa olaraq öz şagird və ya tələbələrinə bu üsulları öyrətməklə faktiki olaraq həmin 

metodları Azərbaycan milli vokal sənətinə qazandırmış olacaqlar. Burada isə təhsil almaq 

üçün düzgün müəllimlərin seçilməsi kimi çox əhəmiyyətli bir  məsələ də üzə çıxır.  

Opera musiqi janrı Avropada yaranmasına baxmayaraq hər avropalı müəllimi də peşəkar 

müəllim adlandırmaq və dərs almaq olmaz. Tələbə təhsil almaq üçün ilk növbədə seçdiyi 

müəllimin peşəkarlığından əmin olmalıdır. Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, onlayn təhsil 

metodundan istifadə edərək öz biliklərini artırmağa çalışan tələbələr müəllim seçən zaman 

onlar haqqında əvvəlcədən araşdırma aparmalı, ifası ilə tanış olmalı, öz işləri ilə yeniliklərə 

imza atmış, tanınmış ifaçı – pedaqoqlara üz tutmaqları məsləhətlidir. Məhz belə pedaqoqlar 

tələbələrin inkişafı üçün lazım olan biliyi verə bilər. Bu da gələcəkdə milli vokal  sənətimizin 

daha da zənginləşməsinə şərait yaradar.  

4) Müxtəlif vokal yarışmalarında asan şəkildə qeydiyyatdan keçərək iştirak etmək 

Vokal yarışmaları ifaçıların öz qabiliyyətlərini göstərmək üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. 

Belə yarışmalar ifaçılarda (şagird, tələbə, peşəkar ifaçılar) rəqabət hissinin artırılması, 

potensiyallarının üzə çıxarılması, yeni ifaçılarla tanışlıq  kimi  üstünlükləri özündə daşıyır. 

Keçirilən vokal yarışmalarını ümumilikdə iki qrupa bölə bilərik: 

1) Respublika daxili müsabiqələr 
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2) Beynəlxalq müsabiqələr 

Respublika daxili vokal müsabiqələri, ifaçıların xüsusən şagird və gənc tələbələrin özünü 

göstərməsi üçün ilkin və əsas səhnələrdən biridir. Bu səpkili müsabiqələrin əsas məqsədi gənc 

ifaçıları ruhlandırmaq və yeni qabiliyətləri üzə  çıxararaq onları daha böyük səhnələrə  

hazırlamaqdır. Belə səhnəyə ilk dəfə addım atan şagird və tələbə öz potensiyalını, faktiki ifa 

qabiliyətlərini digər ifaçılarla müqayisə edə bilir. Bu, tələbəyə öz ifasının düzgün və səhv 

tərəflərini açıq şəkildə göstərmək imkanı yaradır ki, gələcəkdə tələbəyə öz üzərində çalışmaq 

üçün təkan verən amillərdən biri hesab olunur. Ölkəmizin mədəniyyət nazirliyinin dəstəyi ilə 

müxtəlif vaxtlarda respublika vokal müsabiqələri keçirilir.  

Beynəxalq müsabiqələr isə artıq iştirakçıları daha geniş kütləyə tanıdır. Bu gün dünyanın 

müxtəlif ölkələrində müxtəlif vokal müsabiqələri keçirilir. Bunlardan bəziləri şəhərdaxili və 

ya ölkədaxili müsabiqələr olduğu halda, bir sıra müsabiqələr də  mövcuddur ki, onlar xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə yarışmalar birbaşa olaraq televiziya vasitəsilə yayımlanır və 

tələblərinin  yüksək olması ilə seçilir. “Operalia”, “Leyla Gencer”, “M.Maqomayev adına 

müsabiqə”, ölkəmizdə keçirilən “Vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq müsabiqəsi” və digər 

bənzər vokal müsabiqələri bunlara misal ola bilər. Belə müsabiqələrdə iştirak etmək üçün isə 

artıq ifaçılardan müəyyən təcrübə tələb olunur. Burada xüsusilə vurğulamaq  istərdim ki, 

əvvəlki dövrlərdə hər hansı yüksək səviyyəli müsabiqələrdə iştirak etmək üçün müəyyən 

mərhələlərlə yerli seçim turlarına qatılmaq tələb edilirdi ki, bu da iştirak etmək istəyən 

namizədlər üçün prosesi çətinləşdirirdi. Müasir dövrdə isə internet vasitəsilə ifalarını təqdim 

edərək namizədlər bir sıra əlavə mərhələlərdən azad olmuş olurlar. Bu da XXI əsrin kompüter 

texnologiyalarının insanlara təqdim etdiyi rahatlıqlardan və yeniliklərdən biridir. İştirakçıların 

müxtəlif ölkələrdən qatıldığını nəzərə alaraq, multikultural münasibətlər  fonunda bu 

müsabiqələrdə mədəni  səviyyənin və bununla yanaşı, bilgi alış-verişinin çox yüksək 

olduğunu qeyd etmək yalnış olmazdı. Bu zaman bir ifaçının iştirakçıları dinləmək, həm də öz 

aralarında fikir mübadiləsi yürütmək şansı olur ki, elmin istənilən sahələrində olduğu kimi,  

burada da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Janr baxımından opera ifaçılığı olmasına baxmayaraq 

hər bir ifaçının xalqının ənənələrinə istinad edən ifaçılıq xüsusiyyətlərini formalaşdırmasına 

görə burada dinləmək və təhlil etmək daha önəmlidir. Azərbaycanlı iştirakçı üçün də bu 

qaydalar keçərlidir və dünyada yayılmış Avropa opera ifaçılıq tərzinin bu yolla milli vokal 

sənətimizə olan təsirini söyləyə bilərik.  

Vokal sənətinin tədrisində tibbi avadanlıqların rolu: Müasir dövrümüzün vokal sənətinin 

inkişafında bir sıra tibbi avadanlıqların da rolunu qeyd etməliyik. Bu  avadanlıqlar  səs telinin 

fizioloji quruluşunu, ölçüsünü müəyyən etməyə, səsin, gurluğunu, tezliyini ölçməyə  imkan 

verir ki, bu da səs tembrinin  müəyyən edilməsinə çox böyük köməkçi vasitədir.  Çünki, kişi 

və qadın səslərinin klasifikasıyasında, elmi  cəhətdən hər səs tembrinin (Misal üçün: Bas, 

Bariton, Tenor, Alt, Mezzo-soprano, Soprano və b. ) müəyyən bir çərçivə daxilində (təbii ki, 

istisnalar var) fiziki qanunlara tabe olduğu vurğulanır.  Belə cihazlar digər tərəfdən səs 

tellərində olan problemləri də daha tez aşkarlamağa və səs sağlığının qorunmasına xidmət 

edir. Ölkəmizdə də bu texnologiyalarla təchiz olunmuş bir neçə mərkəzlər fəaliyyət göstərir 

ki, peşəkar ifaçılar və tələbələr bu  xidmətlərdən yararlana bilir.  

Ölkəmizdə dərs prosesində istifadə edilən texnoloji vasitələr: Apardığımız tədqiqatdan 

belə nəticəyə gəlirik ki, müasir texnologiyalar vokal sənətinin öyrənilməsində  həqiqətən də 

özünəməxsus təsirə malikdir. 
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“Kompüterlər, bir musiqi texnologiyası olaraq musiqi təhsili sinifində hazırkı tədris və 

yaratma vasitələrimizdir. Kompüter texnologiyası bir çox aspektdən həyatımıza, 

məktəblərimizə və siniflərimizə daxil olmuşdur”. (John A. Manseau. 2004: 5)  

Ölkəmizin təhsil sisteminin hər bir sahəsində olduğu kimi, musiqi sənətinin də inkişaf 

etdirilməsi üçün dövlətimiz xüsusi diqqət ayırır. Bu mənada, istər orta, istər ali musiqi təhsil 

müəssisələri olsun, yeni texnoloji avadanlıqlarla təhciz olunmağa çalışır. Sinif otaqlarında 

elektron lövhələr quraşdırılır. Şagird və tələbələr CD disklərdə musiqi nümunələri ilə təmin 

olunur, kitabxanalarda internetdən istifadə üçün şərait yaradılır.   

Lakin, bunlara baxmayaraq, müəyyən çatışmayan tərəfləri də vurğulamaq lazımdır. Musiqi 

məktəbləri və ali musiqi təhsil müəssisələrində internet sisteminin başlıca olaraq 

kitabxanalarda yerləşdirilməsi və bununla əlaqədar olaraq şagird və tələbələrin bu vasitədən 

istifadəsində məhdudiyyət yaradır. Xüsusən vokal sənətinin tədrisində ifanı müxtəlif texnoloji 

qurğuların köməyi ilə yazmaq və daha sonra dinləyərək ifaçının öz qüsurlarını araşdırması, 

peşəkar ifaçıları dinləmək və b. faktlar mühüm rol oynayır. Bunu cəhətdən dərs otaqlarının da 

səs gücləndirici vasitələr, CD-changer, kompüter, və internetlə təmin olunması daha yaxşı 

olardı ki, bu da təhsilin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə xidmət kömək edərdi.  

Nəticə olaraq qeyd etmək istərdik ki, artıq təhsil almaq keçmiş dövrlərə nəzərən daha asandır. 

Bilgi mənbələri çoxdur və müasir texnologiyalar vasitəsilə istənilən bilgini daha rahatlıqla 

əldə etmək mümkündür. Məhz belə bir mühit şagird və tələbələrin inkişafına zəmin yaradır. 

Əslində mövcud olan şərait, malik olduğumuz texnoloji vasitələr Azərbaycan və Avropa 

məktəbləri arasında daha sıx əlaqə yaranmasına kömək edir. Bu təsir mexanizmi bu gün 

ölkəmizin opera-vokal musiqi sənətinin irəliləyişinə təkan verir.    
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PİKA AKHUNDOVA'NIN PİYANO VE ODA ORKESTRASI İÇİN  

"2 PRELÜD VE VALS" 

 

Rukhsara ALLAHVERDİYEVA 

Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi Doktor Öğrencisi, ruhsara_i@hotmail.com 

 

ÖZET 

Pika Akhundova genç nesil Azerbaycan  bestecilerindendir. Yaşının genç olmasına rağmen, hem anavatanında, 

hem de yutdışında  büyük ilgi görüyor. Genç yaşlardan itibaren yeteneği hem müzik severlerin, hem de 

meslektaşlarının  dikkatini çekmeyi başarmışdır. Yaratılışı çok muhafazakar Pika Akhundova akademik müziğin 

en önemli türlerine hitap ediyor. Eserleri oda orkestrası için önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu çalışmalardan biri oda orkestrası ve piyano için 2010 "2 prelüd ve vals"dır. G.Garayev'in adını taşıyan 

Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası, genç yazarların eserlerini kuruluşundan bu yana repertuarlarında daima 

seslendirmştir, bu eser de istisna değildir. 

“2 prelüd ve vals” da besteci  küçük formlu yapıya  yeni bir nefes katmıştır. Üç bölümün her biri prelüd  ve 

valsten oluşuyor. Bildiğimiz üzere, bu iki tür kompozisyon yaratıcılığı tarihinde  önemli rol oynamıştır.  

P.Akhundova bu türlere yeni bir yorum katmıştır.  Prelüdler ve vals, tek zincirin temeliydi ve onları birbirine 

benzetiyordu. Dizinin temeli iki  prelüdün tempo de valse olarak belirtilmesi tesadüf değildir, sonuç üç bölümlü 

bir misilleme biçimindedir. 

Her parçada P.Akhundova parlak orkestra renklerini tanımlar. Aynı zamanda, eserin  yapısı ve müzik tarzı da 

büyük ilgi görüyor. 

Anahtar Kelimeler: oda orkestrası, besteci, terzi, başlangıcı, vals, müzik dili, form. 

 

STYLISTIC FEATURES OF THE WORK FOR PIANO AND CHAMBER 

ORCHESTRA BY P. AKHUNDOVA "2 PRELUDES AND WALTZ" 

ABSTRACT 

Pike Akhundova is a young Azerbaijani composer. Despite her age, P. Akhundova has already managed to win 

recognition not only at home, but also abroad. Since her young age, this composer's talent has attracted attention 

of many specialists and music lovers. It is no coincidence that Akhundova is a laureate of many prestigious 

national and international competitions. Her work is quite extensive. The composer appeals to many genres of 

academic musical art. An important place in Akhundova's work as a composer is occupied by works written by 

her for the chamber orchestra. 

One such work is "2 Preludes and Waltz", created by its author in 2010 for piano and chamber orchestra. Since 

its foundation, the Azerbaijan State Chamber Orchestra named after K.Garayev has been the orchestra that has 

always been eagerly seeking works by young authors in its repertoire.  

"2 Preludes and Waltz" is a new interpretation of cyclic works by the composer. As the basis for each of the 

three movements, Akhundov selects two genres - prelude and waltz. Both of these genres, from the moment they 

appeared, became widespread in composer's works. P. Akhundova puts forward her own views on the 

interpretation of these genres. As both preludes and waltzes are parts of a single cycle, the composer finds 

features of similarity between these genres. It is no coincidence that the First Prelude is designated 

Tempodivalse. The result is a three-part sequence with elements of reprisence. 

For each of the parts P. Akhundova finds its own colors in the orchestral language area.  Of interest are also the 

composer's findings in the area of individual elements of musical language, as well as in the area of structure of 

each part of the cycle. 

Key Words: Chamber Orchestra, composer, cycle, prelude, waltz, musical language, form. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И 

КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА П.АХУНДОВОЙ «ДВЕ ПРЕЛЮДИИ И ВАЛЬС» 

Пике Ахундова – современный азербайджанский композитор. Несмотря на свой 

молодой возраст П.Ахундова уже сумела завоевать широкое признание, как 

профессионалов, так и любителей музыки не только у себя на родине в Азербайджане, 

но и за рубежом. С юного возраста талант начинающего композитора привлекал к себе 

внимание многих специалистов и ценителей музыки. Неслучайно, что уже с самого 

начала своего творческого пути П.Ахундова не раз была отмечена со стороны жюри 

многих престижных республиканских и международных конкурсов, многократно 

становясь лауреатом. Со временем интерес и внимание публики и профессионалов к 

творчеству композитора только возрастали. Пике Ахундова  - автор, который никогда 

не останавливается на достигнутом, постоянно ищет новые для себя пути в творчестве. 

Она не перестаёт работать над собой и создавать всё новые творения, последовательно 

обращаясь ко многим жанрам академического музыкального искусства. Поэтому 

важной характеристикой творчества П.Ахундовой следует считать обширную 

жанровую палитру. Вместе с тем важное место в композиторском творчестве 

П.Ахундовой занимают произведения, написанные ею для камерного оркестра. 

Одним из таких произведений является «Две прелюдии и вальс», созданный её автором 

в 2010 году для фортепиано и камерного оркестра. Нужно отметить, что 

Азербайджанский Государственный Камерный оркестр им. К.Караева с момента своего 

основания является тем коллективом, который всегда с большим желанием и интересом 

обращается в своём репертуаре к произведениям молодых авторов.  

Из названия произведения - «Две прелюдии и вальс» очевидно, что его развитие 

составляют три части. В качестве основы каждой из трёх частей П.Ахундова избирает 

два жанра – прелюдию и вальс. Оба этих жанра с момента своего зарождения получили 

широкое распространение в композиторском творчестве. При этом каждый из этих 

жанров на разных исторических этапах становился частью различного рода циклов. 

Прелюдия, как хорошо известно, изначально являлась частью полифонического цикла. 

Впоследствии прелюдия нередко у разных авторов входила в структуру старинной 

сюиты. Танцы всегда были частью различных циклических произведений. А вальс в 

творчестве П.Чайковского почти обязательная часть сонатно-симфонического цикла.  

«Две прелюдии и вальс» П.Ахундовой представляет собой новую трактовку 

композитором циклических сочинений.  Композитор выдвигает свой взгляд на 

интерпретацию используемых жанров, что связано с необходимостью в рамках одного 

цикла цементировать в единое целое различные в своей стилистической основе жанры. 

Автор выдвигает в качестве объединяющего средства сходство между отдельными 

частями,  где источником единения становится первая часть – прелюдия. В результате 

вторая часть, как и первая, имеет в своей основе тот же жанр. Кроме того,  Первая 

прелюдия имеет обозначение Tempo di valse, что уже соотносит её с Третьей частью 

цикла - Вальсом. В результате подобной жанровой интерпретации не только 

усиливаются стилистические связи между отдельными частями, но и возникает 

определённого рода симметрия, образуется трёхчастность с элементами репризности. 

Для каждой из частей П.Ахундова находит свои краски в области оркестрового языка. 

С этой точки зрения можно достаточно легко определить наличие определённой 

драматургии в области плотности фактурного изложения и тембрового развития. 

Состав камерного оркестра  в этом произведении традиционен. Композитор опирается 
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на классическую струнную группу (первые и вторые скрипки, альты, виолончели и 

контрабасы) к которой присоединяет один-единственный деревянно-духовой 

инструмент – флейту. Интересно, что, несмотря на то, что сама автор обозначает своё 

произведение, как предназначенное для исполнения фортепиано и камерным 

оркестром, фортепиано вступает в развитие только в третьей заключительной части 

цикла. Исполнение первых двух прелюдий осуществляется исключительно оркестром. 

При этом между первой и второй прелюдией также имеются отличия с точки зрения 

темброво-фактурного изложения и особенностей оркестрового языка, что обусловлено, 

прежде всего, контрастом образного содержания.  

Так, наибольшую часть первой прелюдии исполняет лишь струнная группа оркестра. 

Партия флейты присоединяется к изложению только на последнем этапе. Здесь важно 

отметить, что на самом первом этапе развития прелюдии все партии струнной группы 

оркестра выступают единым монолитом, в котором сложно говорить о ведущей роли 

той или иной оркестровой партии. В дальнейшем роли различных инструментов 

оркестра дифференцируются и ведущее значение приобретают партии первых и вторых 

скрипок, которым композитор поручает основное тематическое развитие, в то время 

как более низкие струнные осуществляет аккордово-гармоническую поддержку. В 

момент вступления флейты, кажется, что основное мелодическое развитие пьесы 

перешло в партию этого инструмента. На самом деле и в данном эпизоде партии 

скрипок продолжают активное мелодическое развитие, образуя вместе с флейтовой 

темой выразительный дуэт.   

В тембровом изложении Второй прелюдии роль партии флейты усиливается. Звучание 

этого инструмента можно услышать почти на каждом этапе развития центральной 

части цикла. В Третьей части, как мы отметили, к оркестровой партии присоединяется 

партия фортепиано. Тем самым прослеживается определённая логика композитора в 

отношении решения вопроса тембрового развития. Легко заметить сквозное нарастание 

насыщенности звучания: от отдельной струнной группы через присоединение к ней 

партии флейты до включения в развитие яркого фортепианного тембра. 

Стилистическое своеобразие «Двух прелюдий и вальса» П.Ахундовой определяется 

также интересными находками композитора в области отдельных элементов 

музыкального языка, а также в области структуры каждой из частей цикла. 

Музыкальный язык цикла в целом можно охарактеризовать, как органичный сплав 

национальной характерности с опорой на традиционную выразительность каждого 

элемента звучания с вплетением многих особенностей современного музыкального 

письма.  

Так, развитие первой прелюдии во многом напоминает свободную импровизацию, что 

выражается и в сквозной незамкнутой структуре пьесы, и в особенностях 

ладотонального развития, а также в принципах метроритмической организации. Такие 

характеристики развития выявляют и подчёркивают импровизационную природу 

жанра, ставшего основой первой части. В целом, в структуре первой прелюдии можно 

выделить три основных раздела, контуры которых формируют своеобразную 

безрепризную трёхчастность. Характерной особенностью данной трёхчастности 

следует считать тот факт, что каждый из разделов первой части отличается своим 

особым оркестровым и ладотональным языком.  
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На первом этапе развития все партии струнной группы оркестра, как мы отмечали,  

выступают неким единым аккордовым монолитом без какого-либо тематического 

превосходства того или иного инструмента. Данный раздел обозначен композитором в 

тональности с четырьмя диезами.  

Второй раздел первой части характеризуется сменой и тональности,  и оркестрового 

изложения. В области тонального развития осуществляется внезапный переход в 

тональность с четырьмя бемолями. При этом композитор использует интересный приём 

перехода из одной тональной сферы в другую. Выдержанный органный пункт у 

контрабасов на звуке соль диез, который заключает собой первый раздел, возвращается 

во втором разделе, но с энгармонической нотацией ля бемоль. В оркестровом 

изложении при этом также заметны существенные изменения. В противовес единому 

монолиту первого раздела здесь партии скрипок наделяются выразительными 

мелодическими линиями, тем самым приобретая значение ведущего голоса в 

оркестровой партитуре.  

Наконец, третий этап связан со сменой тональности вновь в сторону диезов (на этот раз 

в тональность с пятью диезами) и изменением тембрового развития, связанного со 

вступлением в развитие партии флейты.  

Помимо очень свободного ладотонального и параллельно ладогармонического 

развития данная прелюдия интересна также гибкостью метроритмического развития. 

При размере 6/8 помимо традиционной триольной группировки в партитуре пьесы есть 

немало эпизодов с дуольной и даже квартольной группировкой. Однако, несмотря на 

то, что переходы от триолей к дуолям или квартолям и обратно происходят в развитии 

пьесы часто, композитор такое ритмическое разнообразие представляет поочерёдно без 

полиритмических наложений.  

Вторая прелюдия по отношению к Первой носит контрастный характер. С момента 

начала Второй прелюдии перед слушателем возникает совершенно новый 

художественный образ. Контраст сразу же подчёркивается сменой темпа (Allegro 

marcato) и метра (4/4). Данная прелюдия имеет в своей основе и иной принцип 

тембрового развития оркестровой партитуры. Прежде всего, отметим, что партии 

струнных практически в каждый момент развития имеют один и тот же ритмический 

рисунок, выступая тем самым как некая целостная аккордовая последовательность.  Из 

общего монолита партитуры выделяется только партия флейты. Как мы отмечали 

выше, в отличие от первой прелюдии, партия флейты участвует в тематическом  

развитии большинства этапов структуры данной пьесы (кроме третьего и пятого 

разделов). Однако на каждом из этих этапов её роль неодинакова. Так, на первом этапе 

партия флейты масштабно ограничена всего несколькими тактами. Во втором разделе 

флейтовая партия охватывает почти половину раздела. А партитура четвёртого раздела 

целиком пронизана партией  флейты. Таким образом определённая нами в этом 

произведении тенденция нарастания фактурной плотности изложения заметна не 

только в масштабах всего цикла, но и в рамках отдельно взятой части. 

Вторая прелюдия интересна и с точки зрения своей структуры, напоминающей 

свободно трактованную трёх-пятичастность. В основе развития имеются пять разделов, 

структурное соотношение которых схематически можно выразить следующим образом:  

А-В-А1-В1-А2  
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Сходство между первой, третьей и пятой частями опирается, прежде всего, на 

общность тональности (четыре диеза) и остинатность определённого ритмического 

развития. Эти же параметры объединяют вторую и четвёртую части. Здесь основой 

становится тональность с пятью бемолями.  

Третья часть – вальс, как и две предыдущие прелюдии, также имеет свои 

стилистические особенности, выраженные в структурном оформлении, а также в 

характерности музыкального языка. Вальс написан в простой трёхчастной форме, что 

весьма характерно для произведений этого жанра. В отличие от первой части, 

трёхчастность вальса традиционна и имеет репризу в качестве заключительного 

раздела по типу развития ABA. Отметим, что исходя из схемы, каждый раздел формы 

характеризуется не только определённым тематическим содержанием, но и 

определённым оркестровым языком. Так, в основе первой части вальса та же тенденция 

фактурного уплотнения и последовательной дифференциации оркестровых голосов. На 

первом этапе, во вступлении участвуют только струнные инструменты, причём  в 

качестве единого аккомпанирующего монолита. Со вступлением основной темы в 

партии фортепиано аккомпанирующая роль струнных сохраняется. Однако с развитием 

выделяется выразительный подголосок в партии скрипок, то есть осуществляется 

постепенная дифференциация голосов оркестра.  

С началом центрального раздела в развитие подключается партия флейты. Её роль – 

поддержка тематической линии в партии фортепиано, которую флейта дублирует 

октавой выше. В развитии среднего раздела заметны также несколько этапов, в 

которых ведущее значение от партии фортепиано и флейты переходит в партию 

скрипок. При этом вся партитура и оркестра, и солиста последовательно насыщается 

выразительными подголосками и сопутствующими голосами.  

Реприза очень близка первому разделу, за исключением включения  в развитие партии 

флейты, а также появлением в завершающем эпизоде интонаций и мотивов из среднего 

раздела. В результате реприза  не только осуществляет возвращение исходного 

тематического материала, но наполняет его новым смыслом, подводящим итоги всему 

развитию.  

Подробный анализ стилистических свойств «Двух прелюдий и вальса» для фортепиано 

и камерного оркестра Пике Ахундовой позволил нам определить следующее. Данное 

произведение представляет собой интересную трактовку композитором многих 

элементов музыкального языка. В первую очередь, это касается трактовки цикла, как 

такового. Композитор объединяет в рамках цикла два весьма различных жанров на 

основе поиска и нахождения между ними общих характеристик. Во-вторых, в области 

оркестрового языка мы сумели выявить наличие определённой тенденции развития, 

выражающейся в последовательном уплотнении фактуры и разнообразии тембрового 

звучания с параллельной дифференциацией партий исполнителей. Важно при этом 

отметить, что данная тенденция проявляется как в масштабах всего цикла, так и в 

развитии каждой отдельной части. В-третьих, анализ структурного оформления каждой 

из частей цикла позволил выявить склонность композитора к разнообразно 

трактованной трёхчастности: безрепризная трёхчастность Первой прелюдии, трёх-

пятичастность Второй прелюдии и, наконец, традиционная трёхчастность с репризой в 

Вальсе.         
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GÜNEY AZERBAYCAN'DA “HALAY” DANS ŞARKILARI 

 

Saadat FARZİYEVA 

Doç. Dr. Musıc Talents Limited Öğretmen, İngiltere/Londra, seadetfarziyeva@gmail.com 

 

ÖZET 

Azerbaycan etnik kökeninin tarihine bakarsak, cumhuriyetimizin nüfusunun % 90'ını  Azerbaycanlıların 

oluşturduğunu, fakat burada  yüzyıllardır bu etnik grubun bir parçası olan çeşitli azınlıklar yaşamaktadır.  

Bunlardan biri talışlardır . 

Bağımsız Azerbaycan'ın yerli halklarının kültürünü, dilini ve folklorunu korumaya,  tanıtmaya ve incelemeye 

yönelik devlet programalı etkinlikleri, bu zenginliklerin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bilimsel araştırmamızın  nedeni bölgenin Güney Azerbaycan'daki  talışların  folklorunda,  Halay 

dans şarkılarının müzikal, teorik ve şiirsel özelliklerine has elementlerini öne çıkramaktır.  

“Halay” dans şarkıları Azerbaycan'ın Lankaran-Astara ve Nahçıvan bölgelerinde mevcuttur. "Halay" -  bir daire 

anlamına gelir. “Halaya gelmek” kelimesi ise  bir dans için iki gruba ayrılmak  anlamına gelir. Günümüzde 

“Halay”  iki gruba ayrılarak şarkı söylemek ve dans etmektir.  “Halay”, bir tür olarak kolektif performans ile 

bilinir. Burada dans, kelimeler ve melodiler iç içedir. Bu şarkılar arasında geçmişden günümüze  halk kültürü, 

yaşam tarzı, çalışma yöntemleri vb. yansıtmıştır. "Halay" da bir çakışma şeklinde karşılaştığımız iki grubun 

performansı bu şarkıların gelişmesine neden olur. “Halay” dans şarkıların ana odak noktası ninniler, düğünler, 

Nevruz  törenleri, emek ve mahsulle ilgili şarkılar  olmuştur. 

“Halay” grupları performanslarındaki şiirsel ve melodik özelliklerin birliğini gösterirken, burdon, polifonik ses 

dokusu elementleri ortaya çıkar. Karakteristik özelliklere gelince, "Halay" dans şarkılarının şiirlerin, hikayenin 

fikri, anlamı doğaçlama şeklinde söylenerek bir gruptan diğerine aktarılır. Makam  ve tını açısından, bu 

“Halay”lar genelde Rast, Şur, Segah  makamlarının  özelliklerini taşır. “Halay” şarkıları, tarihsel gelişimleri 

boyunca çeşitli yaşam olaylarından ve tarihsel süreçlerden geçerek gelişmektedir. Bu açıdan Güney “Halay” 

dans şarkıları Azerbaycan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 

Anahtar Kelimeler: halay, dans, kültür, şarkı, müzik. 

 

DANCE SONGS "HALAY" IN SOUTH AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

If we look at the history of Azerbaijani ethnicity, 90% of the population of our republic is Azerbaijani, but 

several minorities have lived here for centuries as well. One of these minorities is Talyshi. State program 

activities for the protection of development and study of culture, language and folklore of indigenous people of 

independent Azerbaijan play a significant role in the stability and improvement of this wealth. The reason for our 

scientific research is to emphasize the musical, theoretical and poetic peculiarities of 'Halay' dance music in the 

folklore of talyshi living in South Azerbaijan. “Halay" dance songs exist in Lankaran-Astara and Nakhchivan 

regions of Azerbaijan. "Halay" means a circle. The word "come to halay" implies a division into two groups for 

dance. Today "Halay" is divided into two groups, singing and dancing. "Halay" as a genre is known for its 

collective performance. Here, dances, words and melodies are intertwined, these songs reflect the folk culture, 

way of life of the people, methods of work, etc. Nowadays, "Halay" is the performance of songs and dances by 

two groups, which we face with each other in the form of a conflict that promotes drama. At the centre of 

"Halay," dance songs are lullabies, wedding songs, Novruz rites, songs about labour and crops. While "Halay" 

bands demonstrate the unity of poetic and melodic traits in their performances, elements of bourdon and 

polyphony in the throat can also be traced here. In terms of characteristics, idea, that the meaning of poems and 

themes of Halay dance songs are improvised and transmitted from one group to another. In the tonal basis of 

"Halay" lies the characteristic features of the makam of a Rast, Shur, Segah. “Halay" songs are developed 

through various life events and historical processes during their historical development. In this respect, the 

southern dance song "Halay" is an integral part of Azerbaijani culture. 

Key Words: halay, dance, culture, song, music. 
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Dünyanın əksər dövlətlərində bir çox etnik birliklər fəalyyət göstərirlər. Belə qrupların bu cür 

fəaliyyət göstərməsi, folklorunun, dilinin, mədəniyyətinin qorunması, müasir dünyada 

demokratik inkişaf kimi qiymətləndirilir. Dünyanın etnik xəritəsində Qavqazın bir hissəsini 

təşkil edən Azərbaycan tarix boyu özünün polietnikliyi ilə seçilmişdir. Burada müxtəlif 

etnoslar yaşayıb məskunlaşaraq qarşılıqlı ticari və mədəni əlaqələrdə olmuşlar. Belə bir 

qonşuluq əlagələri tarix boyu  inkişaf edərək, adət-ənənə yaxınlığı, etno-social mübadilə, 

oxşar sosial həyat tərzinə gətirib çıxartmışdır. Azərbaycanda azsaylı xalqların musiqisini 

öyrənmək böyük aktuallıq kəsb edir və bu baxımdan müstəqil Azərbaycanda azsaylı xalqların 

mədəniyyətinin, dilinin, folklorunun qorunması, yaşadılması, təbliği və öyrənilməsi 

istiqamətində həyata keçirilən  dövlət tədbirləri onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə 

xidmət edərək, inkişafında böyük rol oynayır.  

Azərbaycan etnosunun böyük bir his-səsini təşkil edən azərbaycanlılardan başqa, bu etnosun 

tərkibində əsrlərdən bəri qaynayıb-qarışan azsaylı xalqlardan biri də Azərbaycanın Cənub 

bölgəsində yaşayan talışlardır. Azərbaycanın talış folklorunda  mövcud olan «Halay» rəqs 

mahnılarının tarixi və nəzəri baxımından araşdırılması musuqi folklorumuzun zəngin-

ləşməsində mühüm bir rol oynamışdır. «Halay» rəqs mahnıları Azərbaycanın həm Lənkəran-

Astara, həm Naxçıvan bölgələrində  mövcuddur. Belə mahnılara nəinki Azərbaycanın 

bölgələrində, hətta Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda olan  İran, Türkiyə  və  başqa  

ölkələrdə də  rast  gəlinir.  

«Halay» rəqs mahnıları haqqında bir çox tədqiqatçılar musiqi-etnoqrafik, musiqi-nəzəri və 

ədəbi-poetik təhlillər aparmışlar. Xalq mahnılarının öyrənilməsi və təbliği sahəsində böyük 

əməkləri olan B.Məmmədov, F.Əmirov, C.Cahangirov, S.Rüstəmov, B.Hüseynli, 

N.Məmmədov və digər bu kimi görkəmli musiqi xadimlərinin əməkləri əlbətdə ki, əvəzsizdir. 

«Halay» rəqs mahnıları haqqında ilk məlumat hələ XX əsrin əvvəllərində Ü.Hacıbəyli və 

M.Maqomayev yaradıcılıqlarından bizə bəllidir. Məhz bu iki professional bəstəkar və 

musiqişünaslar ilk dəfə «Halay» rəqs mahnılarından öz  əsərlərində istifadə etmişlər. Sonralar 

maraqlı və əvəzedilməz işlərdən biri Ə.İsazadə,  B.S.Şahsoylu, L.M.Ağayev, Z.Ə.Bağırov 

poetik-toplu şəklində «Halay» mahnılarını toplayaraq, onların poetik məzmunu haqqında 

müxtəlif bilgilər verməsini qeyd etmək olar. Belə tədqiqatlar bu günə qədər nəsildən-nəsilə 

ötürülərək sanki bir ənənəyə çevrilmişdir. Misal olaraq , faktiki material kimi 2005-2007-ci 

illərdə Azərbaycanın cənub bölgəsində Masallı rayonunun Qızılavar, Mahmudavar, Miyənkü, 

Lənkəran rayonunun Separadi, Lerik rayonunun Monidigah, Astara rayonunun  Kakalos 

kəndlərinə ekspedisiyalarımızda əldə etdiyimiz materiallar lent şəklində, audio-video, VCD 

diskində toplanmışdır. Bu  bölgələrdə toplanan nümunələr nota salınaraq, «Halay» rəqs 

mahnılarının lad-intonasiya xüsusiyyətləri və poetik cəhətlərin araşdırılması baxımından 

müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Məhz bu özünəməxsus, spesifik musiqi və musiqili-

poetik cəhətlər bizi Azərbaycanın cənub bölgəsindən toplanılan «Halay» rəqs mahnılarının 

öyrənilməsinə cəlb  etmişdir və burada fərqli janrlarda əldə edilən yetmiş mahnı 2012 ci ildə 

çap olunaraq “Doğma elin halayları”adlı dərs vəsaiti kitabında yer almışdır. Azərbaycanın 

cənub bölgəsinin “Halay” rəqs mahnıları analitik baxımdan böyük maraq doğurur.  Ədəbi-

bədii və  musiqi  çalarlarını birləşdirərək,  sintetik  bir  folklor  janrı  olan “Halay” rəqs 

mahnıları  özündə  bir  çox  diqqəti  cəlb  edir. İlk növbədə  Halay sözünün  etimaloqiyasına 

gəlin geniş şəkildə nəzər salaq. «Halay» sözünün işlənilməsi etimoloji baxımdan müxtəlif mə-

nalar vermişdir. Misal üçün tədqiqatçı A. Abduləliyev «Halay»ın əmək folkloru kontekstində 

tədqiqinə dair»  məqaləsində belə yazır: «… Halaya bəzən  «Alay»da deyilir.  «Halay» 

(«Alay») iki tərkib hissəsindən ibarətdir:  hal - al. 
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1. Hal (Al) türk xalqlarının  (eləcə də dünyanın bir çox xalq-larının) mifologiyasında mifik 

varlıqdır... Bu araşdırmalar öyrədir ki, hal Ana Günəşin - Odun antropomorfizmidir. O, ev-

ocağın, ailənin qoruyucusudur, doğumun (hamilə, doğan, zahı qadınların, körpələrin), 

artımın-məhsulun hamisidir. Hal (al) bədniyyət ruhlara düşməndir,  şəri qovandır,  xeyirxah 

varlıqdır. 

2. «Halay»ın ikinci tərkibi «ay», türk xalqlarının dilində işlədilmiş, arxaik «aymaq»  

(demək,söyləmək),  «aydır»  (dedi, söylədi) fellərinin köküdür. Beləliklə tədqiqatçının fikrinə 

görə «Halay» - hal sözü, hal nəğməsi deməkdir. 

Başqa versiyalardan biri Kəmal Həsənovun «Qədim Azərbaycan xalq rəqsləri» adlı kitabında 

yazıqları fikirlərdir. O, yazır: «Azərbaycanın cənubunda yaşayan əhali qədimdən düyü 

əkməklə məşğuldur. Əkinə qulluq edilməsi, düyü yetişdirilməsi ağır işdir, çox zəhmət tələb 

edir. Çıxıntılar görünəndən  10 – 16 gün keçdikdən sonra düyü kollarının dibi alaq otundan 

təmizlənir. Bu işlə də ən çox qadınlar məşğul olur. Belə təmizləmə prosesi «alaqvurma» 

adlanır. Əmək prosesində həmin sözlə həmahənglik, səsuyğunluğu tərzində «Halay» mahnısı 

meydana gəlir». 

İlk dəfə «Halay» rəqs mahnılarını nota alan B. Hüseynli isə «Azərbaycan xalq rəqs 

melodiyaları. II dəftər» məcmuəsində «Ha-lay»ı belə şərh edir: «Halay məfhumu birinci 

mənada dairə, ikinci mənada isə iki dəstəyə bölünmək deməkdir. Xalq arasında «halay 

çəkmək,» «halay qurmaq», «halay vurmaq» sözlərinə təsadüf olunur ki, bu da dairə 

vurmaq,dayanmaq, dairə üzrə oturmaq mənasında işlə¬nir. «halay gəlmək» sözü isə rəqs 

etmək üçün iki dəstəyə bölün-mək deməkdir. Hazırda «Halay» iki dəstəyə bölünərək birlikdə 

oxuyub, rəqs etməyə deyilir». 

Bizim Azərbaycanın Cənub bölqəsində apardığımız tədqiqat maraqlı tərəfləri aşkarladı. İlk 

növbədə onu göstərdi ki, «Halay» rəqs mahnıları talış folklorunda özünəməxsus xüsusi bir yer 

tutur. Bu mahnılar şənliklərdə, mərasimlərdə, toylarda icra olunur. «Halay» mahnılarında rast 

gəlinən mövzular müxtəlifdir. Burada əsasən məhəbbət, toy, əkinçilik, heyvandarlıq və s. 

mövzular  əsas əhəmiyyət təşkil edir. Əmək mahnılarının arasında sağın, balıqçı, əkin, ovçu 

nəğmələrinə də rast gəlinir. Ən qədim mahnı növlərinə aid olunan nəğmələrdən isə “Çoban 

avazı”, “Çiçək şumla yeri”, “Şum nəğməsi” və s. kimi mahnılar sayıla bilər.Əmək mahnıları 

içərisində böyük məna və diqqət əkinçilik, bicar mahnılarına verilir. Heyvandarlıq və 

maldarlıq ilə bağlı mahnılar isə bicar mahnılarına nisbətən azlıq təşkil edir. Başqa məzmunda 

olan «Halay» rəqs mahnıları əsasən bayram, toy və toya qədər olan mərasimlərlə 

əlaqələndirilə bilər. Bayram günləri və ya toya qədər olan mərasimlərdən nişantaxtı, xınayaxtı 

və s. zamanı bəy evindən gəlin evinə göndərilən hədiyyələrin nümayişində «Halay» rəqs 

mahnılarının  icrasının müxtəlif variantlarına rast gəlinir. Bu variantlar müxtəlif məzmunlarda 

özünü göstərir. Belə mahnılarda şəhərlər, kəndlər, tarixi hadisələr haqqında da məlumatlar 

verilir. Bu isə «Halay» rəqs mahnılarının hər birinin hansı dövrə aid olması  barəsində 

təsəvvür yaradır. Belə mahnıların məzmunu kədərli, yumoristik, məhəbbət, iztirab və s. 

xarakterləri özündə  birləşdirir. «Halay» rəqs mahnılarının  icrası həm də ailə-məişət 

mövzusunda təzə ailə quran qıza, oğlana nəsihət vermək xüsusiyyətini özündə daşıyır. Adət-

ənənələrdə geniş yayılan novruz və novruza qədərki mərasimlərdə «Halay» rəqs mahnılarının  

müxtəlif məzmunda olması - əkinçilik, biçinçilik, təbiətin canlanması və s. xüsusiyyətlərlə öz 

əksini tapır. “Halay” rəqs mahnılarının icra forması  çox maraqlı gəlir dünya xalqlarına. 

Müxtəlif mahnı və rəqs ansambllarımız Azərbaycanımızı ölkə xaricində  təmsil edirlər 

vəproqrama daxil olan repertuar arasında  “Halay” rəqs mahnılarına da xüsusi bir yer verilir. 

«Halay» iki dəstəyə bölünərək, təxmini 7 – 20 nəfərin iştirakı ilə təşkil olunur. Birinci dəstə 
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mahnının misralarını söyləyərkən, ikinci dəstə rəqs edir. Daha sonra rəqs edən dəstə mahnını 

oxuyur, o biri dəstə isə yenə də rəqs etməyə başlayır. «Yallı» rəqsində yallıbaşı olduğu kimi, 

«Halay»da isə hər dəstənin başında əlində qaval tutmuş halaybaşı durur.  

“Halay”lar masa arxasında oturaraq da ifa olunur. Bu şəkildə ifa olunan “Halay” mahnıları 

xüsusi bir  mövzularla bağlıdır. Rast gəlinən bu cür mahnıların arasında şən mahnılarla yanaşı 

bir çox nikbin, qəmli ,“ağılar” adlanan mahnılar da mövcuddur. Əldə etdiyimiz bu cür 

mahnılara “Qardaş getmə, sənin yolun dumandır”,”Anam ağla, gəm saxlama”,”Yar laylim” 

kimi mahnıları aid etmək olar.  

“Halay”rəqs mahnıları “Yallı” janrı ilə də oxşarlıq təşkil edir. «Yallı»larla «Halay» rəqs 

mahnıları arasında böyük oxşarlığın olması, onların poetik mətni və xoreoqrafik quruluşu ilə 

bağlıdır. «Yallı»ların da «Halay»lar kimi qədim tarixi var. Tədqiqatçıların fikrincə, «Yallı» 

rəqs növü 8-10 min il bundan əvvəl yaranıb. «Yallı»larda əsasən yallıbaşı, yəni ifanı icra edən 

bir şəxs olur ki, o da «Yallı»nı idarə edir. «Halay» rəqs mahnılarında isə bu baxımdan 

halaybaşı mərasimi idarə edir. «Halay»larda torpaqla, əkinçiliklə, şənliklərlə bağlı olan 

xüsusiyyətlər əks olduğundan onlar məzmun cəhətdən heç də «Yallı»lardan fərqlənmir. 

«Yallı»larda da müxtəlif  məişət və əmək mahnılarına həsr olunmuş rəqslər həm instumental, 

həm də söz ilə söylənilən şəkildə mövcud olduğundan və bir dəstə tərəfindən yallıbaşı ilə 

birgə icra edildiyindən, məzmun cəhətdən «Halay»lar ilə eyniləşir. Lakin, «Halay»lar bu 

xüsusda, iki dəstəyə bölünərək, deyişmə şəklində olması ilə bu rəqs mahnılarının əsas 

qayəsini təşkil edir.  

«Halay» rəqs mahnıları əsasən «allegro», «andante» templərində  və   ölçüdə  mövcud olan 

nümunələri geniş yayılmışdır. Bu templər arasında «moderato» tempinə də rast gəlinir. 

«Halay» mahnılarının bir tempdə başlayıb və həmin tempdə sona yetməsi onun xarakterik 

cəhətlərindəndir. «Halay» mahnılarının ölçüləri  arasında 3/4, 2/4 ölçüyə də rast gəlmək 

mümkündür. Ölçülərin melodiyalarda əks olunması,  onların poetik mətnlə birləşərək hər 

hansı bir fikri ifadə etməsi müxtəlif xarakterlərdə təzahür edir. 

«Halay» qrup dəstələrinin deyişməsi və bədahətən şeir söyləməsi bu qrup dəstələrinin özünü 

bir instrumental musiqi aləti kimi tərənnüm edir. Bəlkə də biz bu hər qrup üzvünü ayrı-

ayrılıqda dinləsək, onlar bədahətən belə şeir demə xüsusiyyətinə malik olmazdılar. Məhz qrup 

şəklində mövcud olan kollektiv ansambl bayatı, gəraylı, qoşma üzərində söylənilən bəndlərin 

və misraların yaranmasına səbəb olur. Bu bəndlər və misralar özlərinə təkrarlanan  sözləri, 

tərkib sözlərini, nidaları daxil edərək, bayatı, qoşma,  gəraylı şeir növlərində söylənilən 

mətnlərin mənasını qüvvətləndirir. Qoşma misralarının bayatı, gəraylı bənd misraları ilə 

birləşməsi üsulu da «Halay» rəqs mahnılarının oxunuşunda çox aydın ifadə olunur. Bu isə 

söylənilən «Halay»ın bədiliyinin və məzmununun cəlbedici olmasına böyük imkan yaradır. 

Tərkib sözləri ilə «Halay» və halaybaşlıqlarının başlanmasını da görmək olar. Belə bir fikir 

yürütmək olar ki, «Halay» mahnılarının ifası zamanı halaybaşlığının müxtəlif xarakterdə ifadə 

olunması həm də «Halay»ın tipinin müəyyən edilməsində  mühüm rol oynayır. 

İntonasiyaların  şeir misralarına xidmət etməsi «Halay» melodiyalarının sadə, lakin cəlbedici 

və düşündürücü xüsusiyyətlərini meydana gətirir. Lənkəran-Astara bölgəsində belə «Halay» 

rəqs mahnılarının yaranma strukturunun formalaşması xalqın həyat məişə-tində yaranan 

hadisələrin xarakterik xüsusiyyətlərinin müx-təlifliyindən irəli gəlir. Bu xarakterik cəhətlər  

sevgi, bicar, əmək, heyvandarlıq və s. mahnılarda təzahür edir.  

«Halay» rəqs mahnılarında musiqili poetik xüsusiyyətlərinin araşdırılması çox mühüm bir 

məna daşıyır. Bu mahnılarda halaybaşlığları müxtəlif həyat və məişət hadisələri ilə bağlı olan 
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bütün məqamları bədii cəhətdən  xarakterizə edir. Halaybaşlığlarının belə hadisələri təsvir 

etməsi yəni, beşik nəğmə xarakterli, yumoristik, əmək, insan xarakterli, toy, bayram, rişqənd, 

qarğış, oxşama və s. xarakterləri özündə əks etdirir. 

Təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən müxtəlif hadisələrin daima inkişaf edən və dialektik bir 

metoda əsaslanması «Halay» rəqs mahnılarının da tərkibinə təsir göstərir. Buradan belə bir 

fikrə gəlmək olar ki, «Halay» mahnıları forma və məzmun baxımından daima müxtəliflik 

təşkil etmiş və təşkil etməkdədir. Bu xüsusiyyət gələcəkdə müxtəlif  «Halay»ların 

yaranmasına da xidmət edir və gəraylı, bayatı şeir növlərində  iki misra şəklində, qoşma 

növündə isə bir misra şəklində əsasən halaybaşlığlarını təşkil edir. Halaybaşlığları unison 

«Halay» kollektivləri tərəfindən ifa olunur. «Halay»larda əsasən monodik prinsipdən irəli 

gələn hetrofonik səslənmə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Daha sonra bu «Halay» rəqs 

mahnılarında iki dəstəyə bölünmüş insanların bir-biri ilə deyişməsi eyni poetik məzmun və 

forma əsasında baş verir. Burada gəraylı, qoşma və bayatı iki misradan, halaybaşlığları isə iki  

dəfə və daha çox təkrar oluna bilir. Misal olaraq rast gəldiyimiz  « Səfalı dağlar » halay rəqs 

mahnısında 7 hecalı bayatıdan istifadə edilmişdir. Bu bayatı iki bənddən ibarətdir.  

 

Talış dilində                                             Azərbaycan dilinə tərcümə 

Ha bebəfoynə bandon,    Ay bivəfalı dağlar 

Əcəb səfoynə bandon    Əcəb bivəfalı dağlar 

I      I 

Bə boğ dəşim bo əno,  4+3  Bağa girdim nar üçün, 

Ənom çıne bo həmro,  4+3  Nardan dərdim yar üçün, 

Həmrom bebəfo beşe,   4+3  Yarım bivəfa çıxdı, 

Həyfim ome bo əno.   4+3  Heyfim gəldi nar üçün. 

II      II 

Boğədə əno şine,  3+4  Bu bağda nar şirindir, 

Bibisən əno şine,  3+4  Heyvadan nar şirindir, 

Vey səğ bıbu odəmon,  4+3  Çox sağ olsun adamlar, 

Həməysə həmro şine  3+4  Hamıdan yar şirindir. 

 

Yuxarıda nümunə olaraq göstərilən «Halay» mahnının  halaybaşlığının poetik məzmununda 

daşlara şikayət əsas məzmun kimi üzə çıxır. Bayatı bəndlərində isə yarın vəfasızlığı, qardaşa 

məhəbbət, bu prinsiplərin təbiətlə müqayisələnməsi, toya hazırlıq, sevgi həsrəti və s. öz əksini 

tapır. Mahnının halaybaşlığının birinci misrası hər bənd misrasından sonra təkrar olunur. 

Bənd misralarının sonunda isə halaybaşlıq  misraları bütövlükdə səslənir. Bir perioddan ibarət 

olan mahnıda qeyri assimmetrik cümlələr verilir. Bayatının sonuncu bəndi cavab cümləsinə 

əsaslanır. Burada kvarta sıçrayışı birinci cümlədə xüsusilə nəzər diqqəti cəlb edir. Halaybaşlıq 

öz melodiya strukturu baxımından birinci sual cümləsinin təkrarlanması ilə əks olunur. 

Bayatının birinci və ikinci misralarının həmqafiyəsi ilə bitən melodiyalar eyni səslənməyə 

tabe olur. Bayatının üçüncü sərbəst misrası və dördüncü həmqafiyə misrası cavab cümləsinə 

aid olaraq «Halay» mahnısının ümumi bir period şəklində sona çatmasına xidmət edir. Birinci 
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bənd bütövlükdə, ikinci bəndin üçüncü misrasında 4+3, digər misralarında isə 3+4 şəklində 

birləşir. 

Digər misal olaraq «Əlolə» beşik mahnısını nümunə olaraq göstərmək mümkündür. Bu laylay 

janrında olan mahnı yeddi hecalı bayatı tipindədir. Tədqiqat zamanı talış dilində əldə 

etdiyimiz bu mahnının heca birləşməsi bu şəkilndə özünü göstərmişdir:  

Əlolə teşte-teşte  3+4 

Ə boylim panə peşte  3+4 

Əlolə simavare  3+4 

Ə boylim dilavare  3+4 

Əlolə barzə bande  3+4 

Ə boylim qülləğande  3+4 

Bütün misraların heca birləşmələri 3+4 ölçüdədir. Burada «Əlolə»nın hərfi mənası lalə çiçəyi, 

«A boylim»in isə hərfi mənası oğlum deməkdir. «Əlolə» ilə «A boylim»in müqayisəsi 

çiçəklə, şəkərlə, oğulun dağlarla müqayisəsi əks olunur. Bütün misraların iki dəfə təkrarı 

laylanın təsir gücünün qüvvətlənməsinə xidmət edir. Mahnının sonluğu isə sonuncu misra ilə 

bitir. Bu «Halay» mahnısının təkrarlanması zamanı digər bənd misralarının təkrarlanması eyni 

melodik prinsipə əsaslanır. 

«Halay» mahnılarının uzun bir tarixi yol keçməsinə baxmayaraq, bu mahnıların formalaşması 

həm də novruz qabağı nəğmələr,  Novruz, toy və s. mahnıları ilə də sıx əlaqədardır.  

Maraqlı hallardan biri də odur ki, müxtəlif kəndlərdə rast gəlinən cənub bölgəsinin «Halay» 

rəqs mahnılarının melodiyaları müxtəlif cür olsa da çox zaman eyni poetik şeir bəndi, 

müxtəlif melodik quruluşlu «Halay»larda dəfələrlə təkrar olunur. Tez-tez «Halay» 

mahnılarında bir melodiya üzərində həm bayatı, həm qoşma yaxud həm qoşma, həm bayatı 

misralarından istifadə olunmasını da görmək mümkündür. 

Bunları nəzərə alaraq aşağıdakı müddəalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 

 «Halay» mahnılarının Azərbaycanın qədim adət-ənənələri ilə bağlı olması. 

 «Halay» rəqs mahnılarının poetik  xüsusiyyətlərinin özünəməxsus bayatı, gəraylı 

və    qoşma şeir növlərində improvizasiyalı inkişafı. 

 «Halay» rəqs mahnılarının «Yallı» rəqsləri ilə bəzi oxşar və fərqli cəhətləri. 

 «Halay» mahnılarının sinkretikliyi. 

 «Halay» mahnılarının əkin-biçin, toy, bayram, ailə və məişət mövzusunda olan 

poetik mətnləri özündə birləşdirməsi. 

Deməli, «Halay» mahnıları özündə rəqs, vokal və xor oxunuşunu sinkretik şəkildə 

birləşdirərək bir janr kimi ümumi prinsipə malik olur. Burada əks olunan mətnlərin məzmunu 

məişət mövzuları, tarixi-qəhrəmanlıq hadisələri, əkin-biçin nəğmələri, heyvandarlıqla və s. 

bağlı olur.Yuxarda sadalanan həyat hadisələrinin müsbət və mənfi keyfiyyətləri 

məzmunlaşaraq xüsusi formaya tabe olur. Bu forma melodik cəhətdən əsasən kuplet-variant 

şəkillərdə daha çox öz əksini tapır. 

“Halay”mahnılarını dinlədikdə maraqlı bir maraqlı fikir üzə çıxır. Burada Halay qrupları 

tərəfindən söylənən ifa və söz mübadiləsi bir musiqi aləti kimi eşidilir. Bəlkə də, onları ayrı-

ayrılıqda dinləsək lazımı nəzərdə tutulan ifanı eşidə bilmərik. . Bu səbəbdən kollektiv qrup 

performansı bayatı, goşma və gəraylı əsasında misralar və sözlərin yaranmasına kömək edir. 
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Bu misralar və hemistlər sözlərin təkrarı, məzmunlu sözlər və nidaları ehtiva edir, və bu 

səbəbdən də mətnlərin mənasını bayatı, qoşma və söz kimi müxtəlifliklərdə gücləndirir.Onu 

da qeyd etmık lazımdır ki,“Halay” rəqs mahnıların sözlərində “halaybaşlıqlar” adlanan 

hissələr mühüm bir önəm daşıyır. Bütün “Halay” rəqs mahnılarını izləyib dinləyərəq bu 

xüsusiyyəti görmək mümkündür ki, mahnıda olan halaybaşlığı nəqarət kimi tez-tez dövr edir. 

Bəzən iki misradan ibarət olan, bəzən dörd. Misal olaraq əldə etdiyimiz mahnılar arasından 

rast gəldiyimiz  halaybaşlıqları nümunə olaraq qeyd etmək mümkündür:       

1. Toy eylə gəlləm toyuna ay oğlan,qaynana qurban boyuna ay oğlan. 

2. Dənə mirvari gəlib,ay dənə mirvari, zər-ziba, atlas, mina, ay dənə mirvari . 

3. Halay cərgə düzülsün, xumar gözlər süzülsün, kim halaya gəlməsə, əli yardan üzülsün. 

4. Dəst-dəst maral hey,dəst-dəst maral hey,  

5. A gülüm hey, a yarım hey, dəst-dəst maral hey. 

«Halay» rəqs mahnılarının təhlili onu göstərir ki, bu mahnılarda bayatı, qoşma, gəraylı kimi 

şeir bəndlərindən və yaxud onların misralarından istifadə olunur. Belə bir xüsusiyyətin 

«Halay»larda mövcud olması aşıq musiqisinə və aşıq sənətinə xas olan poetik cəhətlər kimi  

«Halay» rəqs mahnılarında  əks olunmaqdadır. Çox zaman «Halay» rəqs mahnılarında bayatı 

söyləmələrinin çoxluq təşkil etməsi, onu şifahi xalq yaradıcılığının professional tərəfləri ilə də 

bağlayır. «Halay» mahnılarının ifası zamanı bayatı, gəraylı və qoşmanın ardıcıllaşması, misra 

yaxud bənd şəklində qarışıq formalarda da təzahür edir. Bəzi vaxt müxtəlif poetik 

xüsusiyyətlərə malik olan bu şeir növlərinin istifadəsi müxtəlif melodiyalarda, «Halay»larda 

ayrı-ayrılıqda rast gəlinir. Bu şer növlərinin istifadəsi zamanı «ay aman», «ay qız», «ay 

balam», «ay nənəm o», «dəst-dəst» (dəstə-dəstə) və s. tərkib sözlərindən də istifadə olunur. 

Beləliklə «Halay» rəqs mahnılarının poetik xüsusiyyətlərinin müxtəlif rəngarəng və 

özünəməxsus cəhətləri diqqəti cəlb edir. 

Lənkaran-Astara bölgəsindəki toy mərasimlərinin ayrı-ayrı mərhələlərində ifa olunan «Halay» 

rəqs mahnılarının məzmununda məxsus olduğu etnik qrupun qədim adət -ənənələrinin izləri 

görünür. Məsələn: bayram günü oğlan evi qız evi üçün xonçalar tutub bayram payı göndərir. 

Novruz bayramı xonçaları qız evi üçün xüsusi olaraq hazırlanır. Qırmızı kələğayı ilə örtülmüş  

xonçalar mahnı deyə-deyə oğlan evindən qız evinə aparılır. Buna misal olaraq «Xonçaya 

düzdüm noğulu, badamı» «Halay» rəqs mah-nısını misal gətirmək olar. Digər misal olaraq 

nişantaxtı mərasimində  ifa edilən «Toyuna gəlləm, toyuna ay oğlan» və s.mahnılar.  

Azərbaycanın xalq folklorunun bir qolu olan «Halay» rəqs mahnılarının müxtəlif məzmunda 

olması, rəngarəngliyi və s. cəhətləri ilə musiqi-nəzəri təhlillərin aparılması üçün bir zəmin 

yaradır. Bu «Halay»lar Azərbaycan xalq musiqisinə xas olan cəhətləri özünə daxil etmiş və 

müxtəlif intonasiya və ədəbi çalarları özündə əks etdirməkdədir. 

Lad-məqam və intonasiya cəhətdən  «Halay»lar əsasən rast, şur, segah intonasiyalarını 

özünda birləşdirir. «Halay» rəqs mahnılarında əsasən şur intonasiyalarına geniş yer verilir. 

Şur intonasiyalarının mülayim xarakter daşıması «Halay» mahnılarının xarakterik 

xüsusiyyətləri ilə də bağlı olur. Bu rəqs mahnılarında rast və segah kimi mövcud olan lad 

intonasiyalar isə mətin və qəmli xaraklərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Eyni növ cəhətlərə 

Azərbaycan xalq musiqisində də rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan xalq mahnıları öz 

forma və melomisra baxımından quruluş prinsipini olduğu kimi saxlayır. Lakin, «Halay» rəqs 

mahnılarında melodiya olduğu kimi qalmağına baxmayaraq bənd misraları improvizasiya 

şəklində dəyişə bilir. Deyişmə və xor şəklində mövcud olan «Halay» mahnılarının eyni 

melodiya üzərində deyişən qruplar arasında müxtəlif misraların improvizasiya şəklinin 

meydana gəlməsi labüd hal alır. Lad-məqam və intonasiya xüsusiyyətlərinin Azərbaycan 
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musiqisinə xas olan cəhətləri «Halay» mahnılarında da meydana çıxır. «Halay» mahnılarının 

melodik ibarə və cümlələrində tetraxord, trixord, duxord səssıralarının ardıcıllaşmasına rast 

gəlmək olur. Eyni prinsip Azərbaycan xalq mahnılarına da xasdır. «Halay» rəqs mahnılarının 

əsaslandığı məqamdan asılı olaraq onun adi variantlıq, təkrarlanma, sekvensiya və s. kimi 

hallar bu mahnılarda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni cür yanaşma prinsipini Azərbaycan 

xalq mahnılarına da aid etmək olar. Metro-ritmik cəhətdən «Halay» mahnıları ən çox 6/8 

ölçüdə xarakterizə olunur. «Halay» rəqs mahnılarında 2/4 və 3/4 ölçülərə də rast gəlinir. Bu 

ölçülər daxilində müxtəlif metro-ritmik quruluşların zənginliyi və orijinallığını görə bilərik. 

Xanə daxilində çox zaman eyni metro-ritmik quruluşun müxtəlif variantlı şəkilləri öz əksini 

tapır. Bu variantlı şəkillər Azərbaycan xalq mahnılarının və «Halay» rəqs mahnılarının əsas 

özəyini təşkil edir 

“Halay” rəqs mahnıları  insanlara xas olan müxtəlif mədəniyyət xəzinələrini birləşdirir. 

“Halay” mahnılarının məhsul yığımı, təbiət hadisələri, qəhrəmanlıq və mərasimlər kimi 

müxtəlif tarixi dövrlərdə fərqli hadisələrə aid olması tipikdir; inkişaflarında xüsusi forma və 

üslub prinsipini əldə etdilər. Bu “Halay” özündə birlik və bütövlüyü birləşdirdi. İki qrupa 

ayrılan “Halay” ifaçıları, həqiqətən, iki toqquşan ordunun döyüşçüləri kimi yozulur.  

Dünya əhalisinin milyon nəfərə qədəri minlərlə etnik birlikdən ibarətdir. Dünyada bu qədər 

etnik qrupun olması bir o qədər də etnomədəniyyət, etnik şüur, mentalitet, sosial həyat və 

davranış tərzinin olması deməkdir. Bu müxtəlifliklərin öyrənilməsi, azsaylı xalqların milli 

mədəni dəyərlərinin geniş ictimai sferada təbliği, yaşadılması, müasir dünyada demokratik 

inkişafın başlıca prinsipinə və tələbinə çevrilmişdir. 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN VATANSEVERLİK KONUSU ÜZERİNE 

ÇEŞİTLİ TÜRDE KORO YAPITLARI  

(XX YÜZYILIN SONU VE XXI YÜZYILIN BAŞI) 

 

Saadat GULİYEVA 

Azerbaycan Milli Konservatuarı Doktor Öğrencisi, vafa_musician@mail.ru 

 

ÖZET 

Ulusal kültürün bir parçası olarak Azerbaycan koro müziği gelişminde çok yol kat etti ve aynı zamanda tarihsel 

ve sosyal gerçeklikelerde iz birakmadı değil. İnsan temaları her zaman anıtsal demokratik biçimlere ihtiyaç 

duymuştur ve bunun bir sonucu olarak XX yüzyılda, büyük vokal ve enstrümantal formlar hem Batı Avrupalı, 

hem de Azerbaycanlı bestecilerin çalışmalarına yansımanın yeni yollarını  ortaya çıkardı (Azerbaycan'da bu  

geçen yüzyılın 30'larında kuruldu). 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarındaki Azerbaycan koro müziği, 

özellikle içerik ve yapısal özellikler açısından oratoryo cantatlar, genellikle içerik ve müzkal yapı olarak serbest 

üslupda düzenlenen  kompozisyonlarıdır. Bazı durumlarda, yapıt  bir okur , büyük bir koro ve orkestra ile ortaya 

koyulan  sahne-tiyatro eyleminin sentezinin izlendiği görülmektedir. Aynı zamanda, oratoryolarda kendini tam 

form stereotiplerden uzaklaştırma girişimi izlenir, bu da yapıların bireyselleşmesine yol açar. Bu koro eserlerini 

birleştiren ortak bir özellik, sanatsal bir düşünceye dayanan felsefi bir tutumun yanı sıra kavramsallığa da 

dayanmadır. 

Yirminci yüzyılın 90'larında, Kanlı  Ocak olayları, Karabağ savaşı ile bağlantılı olarak, tam anlamıyla özel önem 

kazanan ve daha geniş bir yorum alan vatansever, kahramanlik konularıdır.  Çağdaş bestecilerin oratoryo ve 

kantat  tür seçimleri çeşitlidir. Analiz yaparak, aralarında oratoryo-anıt, poster özellikli oratoryoları vb. görmek 

mümükün.  Bu dönem de Azerbaycan koro müziğinde yeni türlerin ortaya çikmaktadır, Requiem, Passionlar, 

Requiem Senfoni, Cantata -Poster, Cantata -Yemin, Cantata -Apotheosis, Cantata- Epitaph vb. Yeni türlerin 

ortaya çıkması ve bu alanda yeni araştırmalar yapılmaktadır. “Melez türler” tabiri caizse, senfoni, vokal 

döngüleri, dini müzikler vb. özelliklerini birleştirir ve böylece türlerin sentezini yeni tür, yeni yapıt olarak sunlur.  

(O. Rajabov “Chingiz”, rekviem-senfoni, A. Mirzoev "Ocak Passionları" vb.). 

Anahtar Kelimeler: tarih, vatan, müzik, besteci, eser. 

 

GENRE DIVERSITY OF PATRIOTIC CHORAL MUSIC OF THE PLAN IN THE 

WORKS OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

(LATE TWENTIETH CENTURY AND EARLY TWENTY-FIRST CENTURY) 

 

ABSTRACT 

Azerbaijan's choral music as part of the national culture has passed a long way of development and at the same 

time has been dependent on of historical and social reality. Human themes have always required monumental 

democratic forms and, as a result in XX century large vocal-instrumental forms have found new ways of 

realization in the creativity of both Western European and Azerbaijani composers (in Azerbaijan this sphere has 

received the formation in 30th years of the last century). Azerbaijani choral music of the end of the 20th and 

beginning of the 21st century, in particular cantatas-oratorios, often represent free compositional structures in 

terms of their content and structural features. In some cases, they are musical canvases in which the synthesis of 

stage and theatrical action can be traced, with the participation of the reader and a large choral and orchestra 

performing or mixed orchestral composition. At the same time, in oratorio, there is an attempt to distance oneself 

from precise form-stereotypes, which leads to individualization of structures. A common feature of these choral 

works that unites them is their philosophical worldview based on the artistic idea as well as their reliance on 

conceptuality. 
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In the 90s of the 20th century, in connection with the tragic events of January, the Karabakh war, it was the 

patriotic and heroic theme that gained special importance and wider interpretation. The genre spectrum of 

modern oratorios and cantatas is diverse. In the course of analysis, oratorios-memorials, oratorios with poster 

features, etc. can be distinguished among them. The appearance of new genres in Azerbaijani choral music such 

as requiem, passive-one, symphony- a requiem, cantata-placate, cantata-vow, cantata-apotheosis, cantata-

epitaph, etc. is also referred to the mentioned period, which indicates new and new searches in this sphere.  

"Hybrid genres", if I may say so, show the features of a symphony, oratorio, vocal cycles, religious music, etc., 

and thus activate the process of synthesis of genres (O. Rajabov "Genghis" symphony-requiem, A. Mirzoyev 

"January Passions", etc 

Key Words: tarih, vatan, müzik, besteci, eser. 

 

ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ПЛАНА В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

(КОНЕЦ XX СТОЛЕТИЯ И НАЧАЛО  XXI ВЕКА) 

Хоровая музыка отличается тематическим, образным, жанровым разнообразием. 

Согласно типологии данной Л. Пархоменко её можно подразделить на  четыре группы: 

хоры (пьесы и миниатюры, поэмы, оды , гимны), хоровые циклы, крупные жанры 

(оратории, кантаты, концерты, хоровая опера ,хоровая симфония),хоровые песни 

(переложения и  авторские песни фольклорного типа). Хоровые произведения малых 

форм – гимны, оды  имеют определённое предназначение  и представляют собой  

восхваление и посвящение [Parxamenko. 1979]. 

В хоровой  музыке,в особенности ораториях-кантатах, вокально-симфонических 

поэмах прослеживается концептуальность, принципы развития, драматургическая 

контрастность, персонификация тембров и другие принципы, идущие от симфонии. 

Азербайджанская хоровая музыка как часть общенациональной культуры прошла 

большой путь развития и, в то же время, была зависима от  

историко-социальной действительности.  Первые кантаты (1934, 1938, 1939, 1942), 

созданные У. Гаджибейли  основывались по своему стилю на ашугскую музыку. 

Впоследствии и другие композиторы, работавшие в этой сфере  (в частности, К. 

Караев) ориентировались на эти произведения. В конце 40-х годов и начале 50-х годов 

появились хоровые сочинения основывающиеся на другой пласт устной народной 

музыкальной традиции —мугам .Хоровая музыка XX и начала XXI веков , в 

особенности , кантатно-ораториальный жанр, по содержанию и внутренней структуре, 

в большинстве случаев представляют собой свободные композиции. Многие из них –

это композиции , где прослеживаются театрально-сценические элементы, участвует 

чтец и большой хор (или ансамбль)и инструментальный состав или же оркестр. В то же 

время, в некоторых хоровых произведениях видны попытки ухода от стереотипов и 

процесс индивидуализации структур. Только общей чертой  этих произведений может 

выступить такой фактор как философская и концептуальная обоснованность , идущая 

от художественной идеи . Современная хоровая музыка   представляет собой широкий 

спектр жанрового многообразия   и вследствие этого, трудно поддается серьёзной 

систематизации . 

В хоровой музыке, в основном в ораториально- кантатном жанре, можно проследить не 

только особую декламацию но, и интонационные комплексы, связанные со «смертью и 

страданиями», «печалью и криками» (в азербайджанской музыке плачи – аги и марсия), 

«триумфом и радостью» (И.С.Бах «Ich hatte viel Bekümmernis» («Я много страдаль», 
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кантата № 21), А,Оннегер  оратория «Пляска мертвых», М. Бабаев  оратория “Ağlama 

torpağım, ağlama...” и т.д.).  В хоровых произведениях последних десятилетий, в 

особенности  ораториях, видна тенденция к обобщенной программности (философско-

психологической) или же  сюжетному плану.  Это проявляется не только в содержании 

текста , а также в музыкальной драматургии произведения. Здесь же надо отметить 

произведения героико-патриотического плана  , которые отличаются также жанровым 

многообразием. В статье большой упор делается на хоровые произведения малых 

форм. 

Азербайджанские композиторы в своём творчестве обращаются  как к крупным 

(кантаты, оратории, пассионы, хоровые концерты и т.д.) , так и к хоровым 

произведениям малых форм – хоровые пьесы, миниатюры, поемы, оды, гимны, хоровые 

циклы и песни. А  акапельное пение ,в особенности, используется в камерной  хоровой 

музыке.  Примером этому могут послужить такие произведения как, поэма  для хора 

a'capella М. Мирзоева “Время чести” ( на слова Х. Зия, 1995), «Любовные баяты»  для 

камерного хора Э. Мансурова, “Колыбельная” для женского хора   а'capella  Ф.Нагиева 

(1991); “Что нужно тебе, сердце?” Р. Алиева  и др.   

2000-х годах для хора  a capella  были созданы большое количество произведений, в 

которых прослеживаются новые веяния. Многие из композиторов  обращаются к 

новым композиционным  техникам (Р. Ибрагимов, И. Азманлы). Несмотря на то, что в 

музыке ХХ века минимализм считался одним из основных течений , некоторые  

азербайджанские композиторы обращаясь к этим техникам привнесли, если так можно 

выразиться, «новое дыхание»  в хоровую музыку .Примером этому может послужить 

«Deus coservat Omnia» на латинский текст , посвященный принцессе Диане 

Р.Ибрагимова; двухчастная композиция «2 Sabiranə – Taziyanə» И.Азманлы и т.д. В 

перечисленных произведениях прослеживается обращение к актуальным  и необычным 

темам ,наболевшим проблемам . Интересным представляется обращение и к 

декламации с латинским текстом и к традиционным произведениям, а также хоровой 

капелле ансамблевого исполнения. Тому примером могут послужить диптих Фуга и 

«Əsmə səba yelləri» для хора  a capella Э. Дадашевой; вокальные циклы «Əziziyəm» С. 

Ибрагимовой ; миниатюры для хора a capella «Mənəm, mən», «Laylay» Х. Мирзазаде ;  

«Ninni» Дж.Аббасова; два хора Г.Мамедова  “My help come from the Lard” (на 

английском языке) и “Laden brenne” (на норвежском языке) ; 2 миниатюры  для хора  a 

capella  «Yarpaqlar» и «Buludlar»  А.Керимова ; 4 поэмы для хора  a capella Ф.Нагиева , 

«Диптих» для  хора a capella С. Фараджова  , миниатюры  «Хвала господу»» и «Kim 

allahı sevər» А. Дадашева и т.д.  

Как мы  знаем,  а капельное пение  обладает большим выразительным потенциалом и 

по этой причине может называться «звуковой лабораторией». Работающие в этой сфере 

композиторы в традиционный состав исполнителей нередко вносят какой-либо тембр 

инструмента и тем самым значительно обогащают звуковую палитру (например, 

«Запечатленный ангел» для смешанного хора a cappella и свирели Р. Щедрина и т.д.).     

Хоровые миниатюры по сравнению с камерным типом звучания предполагают   лиризм 

и своеобразную «интимность» . Оратория или опера «универсальны» по своей сути , 

так как с одной стороны  здесь  отражаются мысли и переживания о человеческом 

обществе, с одной стороны – разнообразные  события (общего и личностного плана). 

Параметр времени раскрывается во временном контексте  музыкального образа: это 
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может быть минутное чувство, настроение, память о прошлом или взгляд на прошлое и 

так далее. 

Как известно, хоровые песни, относящиеся к жанру камерной музыки, вошли в 

западноевропейскую хоровую литературу во времена раннего романтизма. Тематика 

этих произведений были в основном, лирического или созерцательного плана 

.Музыкальный язык был ближе к городской народной песне  (Шуберт, хоры: 

«Баркарола», «Die Wein und Liebe», «Im Gegenwärtigen Vergangenes», Р. Шуман, хоры: 

«Im Walde», «Nacht», «Am Bodensee»; Мендельсон -   хоры: «Abschied vom Walde» op., 

59, № 3, «DieJagdlied»  (соч. 59, № 6); Брамс И. -  Хоры:   «In stiller Nacht», «Rosmarin» ( 

or. 62,  и т.д.). 

Тематическое разнообразие  в хоровой музыке малых форм очень широко представлено 

и в творчестве азербайджанских композиторов .Здесь можно встретить произведения  

со свободной тематикой  и патриотического содержания. Это песня для хора и 

фортепиано У.Гаджибейли «Родина », «Марш воинов» (слова С.Вургуна). А такие 

песни как «416 дивизия» (на слова М. Рахимли )  «Партизанская песня», «Дурналар»  

для хора, написанные Дж. Джахангировым во время Великой Отечественной Войны  

особенно заслуживают внимания. Хотелось бы отметить хоровые песни  

«Колыбельная» (1939) и «Осень» (1947) К.Караева , а также «Азербайджан»  для 

смешанного хора и фортепиано Назима Аливердибекова. Среди перечисленных 

произведений следует отметить также  хоровую песню А. Дадашева  «Гейдар Атамыз», 

посвященную великому руководителю Гейдару Алиеву  ; баллада памяти 

национальных героев  «Каждый из нас, Мубариз, Фарид» (для солистов, хора, чтеца и 

оркестра)  Таира Акбара; композиция «Сегахсаяги» О. Раджабова ;Песня «Священный 

очаг», хоровые циклы («Родина-земля Карабах») Рашида Шафага и другие.  

Наряду с жанровым разнообразием в хоровых произведениях патриотического 

содержания, можно увидеть свободную трактовку, образ-ное обобщение, межжанровые 

связи и  другие приёмы развития. Тому примером могут послужить такие произведения  

памяти жертв 20 Января 1990 года как, “Bu qəm sənə sığmaz, dünya” для хора и 

солистов А. Агасиева (1990); композиция  И. Азманлы “Haydı, qoç igidlər”  для хора и 

симфони-ческого оркестра (1994); ода для смешанного хора и симфоничес-кого 

оркестра “Azadlığa gedən yollar” (на слова Ф Годжа ,1990) и композиция «Ata yurdum 

Azərbaycan» Р. Алиева; ода для муэдзина, хора и симфонического оркестра  «Свобода» 

(на слава Х.Мераджа,1992) Ф. Нагиева; ода для солистов, хора и симфонического 

оркестра Э.Рустамова “Heyranam, Vətən” (на слова Х.Мустафаева, 1992); поэма М. 

Джафарова «Мученики» (2003) для смешанного хора и фортепиано и т.д.  

Практика создания произведений “In memoriam” также заслуживает внимания. 

Заголовки в мемориальной музыке в основном представляют собой эмоциональные 

высказывания (например, «Молитвы печали Великому Президенту» (памяти 

Президента Азербайджана Гейдара Алиева, 2004) для скрипки и органа А.Мирзоева, 

Кантата № 1 («Мемориал») И. Гаджибекова, «Карабахский мемориал» для хора и 

симфонического оркестра Р. Алиева, оратория «Караван печали» В. Адигёзалова, 

кантата  « Мученикам родины» С. Ибрагимова и др.).Варианты названий могут быть 

разнообразными – «Преподношение», «Памяти...», «In memoriam»,«Посвящение». 

Мемориальная музыка основывается на сложившиеся традиции, где часто 

используются «техника напоминания» (в частности, монограммы, анаграммы), 

символика. Также применяются  устойчивые ассоциации с «прошлым», «своё, чужое 
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слово» и т.д. Например, мугам «Сегах», который доминирует в  оратории  “Qarabağ  

Şikəstəsi”  В. Адыгёзалова, ассоциируется с Родиной – Карабахом. В оратории М. 

Бабаева, посвященной мученикам «Не плач земля,не плач» (“Ağlama torpağım, 

ağlama..”) интонации  песни «Сари гелин» искажаются, и каждое её проведение  в 

последующей  части воспринимается как символ  произошедшей  трагедии, 

катастрофы. Также хотелось бы отметить хоровые концерты А. Дадашова («Триптих») 

и Ф.Нагиева (посвященный К.Караеву).      
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ÖZET 

Ortaokullarda öğretim ve eğitim birliği, modern Müzik sınıfının en önemli gereksinimlerinden biridir. Müzik 

kursu, öğrencilerin ruhsal gelişimini, ahlaki gelişimini ve vatanseverlik, hümanizm ve sıkı çalışma ruhunu 

desteklemelidir. Müzik müfredatı ders kitaplarının, kılavuzların ve metodolojilerin temelini oluşturur ve 

öğrencilerin öğrenme başarılarını sistematik olarak değerlendirmek ve talep, verimlilik, öğrenci merkezli, 

sistematik ve entegre gibi ilkelere dayalı olarak ilerlemelerini izlemek için tasarlanmıştır. 

Modern kurs, bilimsel ve teknik ilerlemenin gereksinimlerini karşılayan, gelişmekte olan bağımsız 

durumumuzda toplumun hedeflerini karşılayan ve psiko-pedagojik bilimlerin başarılarını dikkate alan bir derstir. 

Çağdaş müzikte yapılan  dersler, müzikal aktivitenin müzikal-teorik bilgi ile ilişkisi, düşündürücü sorular, 

öğrencilerin yaratıcı düşünmelerinin ayırt edici doğası ve bilişsel aktivitede bağımsızlıklarına yöneliktir. 

Bilimsel ve teknik ilerlemenin yüksek gelişimi, eğitimde teknik araçların yaygın olarak kullanılmasına izin 

vermiştir. 

Pedagojik teknoloji, öğretmenin teknolojik olarak geliştirilmiş herhangi bir öğretim teknolojisi yöntem ve 

sistemi, eğitim çalışma yöntem ve teknikleri metodları üzdrine çalışmalarının olması anlamına gelir. Pedagojik 

teknolojiler temel olarak dört alanda toplanmıştır: eğitim teknolojisi, eğitim süreci teknolojisi, geliştirme 

teknolojisi, teşhis teknolojisi. Özellikle, pedagojik teknoloji, pedagojik sorunları çözmeyi amaçlayan 

faaliyetlerin önceden planlanmış ve sıralı bir uygulamasıdır. 

Eğitim teknolojisinin yapısı öğrenme faaliyetlerinin organizasyonunu, öğrenme çıktılarını, daha aktif ve 

bağımsız öğrenme yapısını, öğrenme çıktılarının başarılmasını ve değerlendirilmesini içerir. Öğretmenin 

konusuna bağlı olarak bu süreçte yöntemler, araçlar, kaynaklar seçilir ve uygulanır. Farklı aktif (etkileşimli) 

yöntemler ve tartışmalar, grup ve ikili çalışma, beyin fırtınası, kümeleme, sınıf optimizasyonu, yoğunlaştırma,  

disiplinlerarası iletişim, mantık, eleştirel, yaratıcı düşünme, öğrenci bağımsızlığı ve kimliğini geliştirme ve 

şekillendirme, BIOP, İnert, Yuvarlak Masa, Devreler, Yönlendirilmiş Anlatım, Atlıkarınca, Zikzak ve daha 

fazlası yeni öğrenme teknolojilerinin kullanımını içeren bir dizi yöntem, strateji, müzik ve didaktik oyunlar ve 

diğer yaratıcı çalışmalar kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: modern, müzik, dersler, öğretim, yöntem. 

 

INTRODUCTION OF NEW LEARNING TECHNOLOGIES IN MUSIC TEACHING 

ABSTRACT 

The unity of teaching and education in secondary schools is one of the most important requirements of the 

modern Music class. The music course should serve to promote the spiritual development, moral development of 

the students, the spirit of patriotism, humanism, and hard work. The musical curriculum forms the basis of 

textbooks, guides, and methodologies, and is designed to systematically evaluate student learning achievements 

and track their progress based on such principles as demand, efficiency, student-centered, systematic, and 

integrated. 

The modern course is a course that meets the requirements of scientific and technical progress, meets the goals 

of society in our developing independent state, and takes into account the achievements of psycho-pedagogical 

sciences. The lessons learned in contemporary music, the interrelation of musical activity with musical-

theoretical knowledge, the thought-provoking questions, the distinctive nature of students' creative thinking, and 

their independence in cognitive activity. 

The high development of scientific and technical progress has allowed wide use of technical means in training. 
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Pedagogical technology refers to any technologically developed methods and systems of teaching technology, 

methods, and techniques of educational work. Pedagogical technologies are mainly grouped into four areas: 

technology of training, the technology of the educational process, development technology, diagnostic 

technology. Specifically, pedagogical technology is a pre-planned and sequential implementation of activities 

aimed at solving pedagogical issues. 

The structure of training technology includes the organization of learning activities, learning outcomes, the more 

active and independent learning structure, achievement and evaluation of learning outcomes. Methods, tools, 

resources are selected and applied in this process, depending on the subject matter of the teacher. Different active 

(interactive) methods - debates and discussions, group and pair work, brainstorming, clustering, classroom 

optimization, intensification, interdisciplinary and interdisciplinary communication, logic, critical, creative 

thinking, developing and shaping student independence and identity. BIOP, Inert, Round Table, Circuits, 

Directed Lectures, Carousel, Zigzag and more. A number of methods, strategies, music and didactic games and 

other creative work are used, all of which involve the use of new learning technologies. 

Key Words: modern, music, lessons, teaching, method. 

 

Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı musiqi təlimində texniki vasitələrin tətbiqinə 

ciddi zərurət və geniş imkanlar yaratmışdır. 

İnternet, kompüter, məsafədən təhsil, elektron kitablar, analitik-praktik təhlil və s. bu kimi 

məsələlər nəzərə alınmadan musiqi təlimi bugünkü tələbləri ödəyə bilməz.  

Elmi-pedaqoji  ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, pedaqoji texnologiya təlim prosesinə yeni 

baxışdır və müasir texnologiya əsasında təşkil edilən təlim prosesi ənənəvi təlimdən fərqli 

olaraq, maksimum idarə olunan proses hesab olunur. “Pedaqoji texnologiya” sözü yunanca, 

“techne” incəsənət, “remesto” elm, “logos” isə anlayış, təlim deməkdir [3.57]. 

Pedaqoji texnologiyalar əsasən 4 istiqamətdə qruplaşdırılır: 

1) Təlim prosesinin texnologiyası 

2) Tərbiyə prosesinin texnologiyası 

3) İnkişaf texnologiyası 

4) Diaqnostika texnologiyası 

Təlim prosesinin texnologiyası dedikdə, bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq üçün 

əməliyyatlar kompleksi başa düşülür (bilikləri toplamaq, təlimin və təhsil-tərbiyənin 

məqsədlərini layihələşdirmək, təlim və təhsil-tərbiyə prosesini təşkil etmək, bilikləri 

şagirdlərə öyrətmək) [Nəzərov. 2012: 17-18].                             

Tərbiyə prosesinin texnologiyası dedikdə, nisbi, sabit və müntəzəm olaraq yaranan 

münasibətlərin məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar kompleksi başa düşülür 

(təlim metodlarının köməyi ilə əsas tərbiyəvi ideyalar, kollektivçilik, əməkdaşlıq 

münasibətləri və məqsədyönlülük, perspektivlililk, komplekslilik, fəallıq, mütəşəkillik, 

yaşauyğunluluq pedaqoji prinsiplər nəzərə alınmalıdır) [Nəzərov. 2012: 90]. 

İnkişaf texnologiyası təlim və təhsil-tərbiyə texnologiyası ilə sıx əlaqədardır (psixoloji inkişaf 

zamanı əqli bacarıqların, fiziki inkişaf zamanı fiziki bacarıqların, musiqi biliklərin, emosional 

və intelektual sahənin inkişafı zamanı musiqi bacarıqlarının formalaşdırılması nəzərdə 

tutulur) [Nəzərov. 2012: 19]. 

Diaqnostika texnologiyası pedaqoqların uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdırmasıdır 

(pedaqoji diaqnostikanın texnologiyasının işlənilməsi prosesində təcrübi və nəzəri 
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metodlardan istifadə edilir. Onlara sorğu, müşahidə, müsahibə,  söhbət, təbii və diaqnostik 

eksperiment, modelləşdirmə aid edilir). 

Konkret olaraq pedaqoji texnologiya musiqi-pedaqoji məsələlərin həllinə yönəldilmiş 

fəaliyyətin əvvəlcədən planlı və ardıcıl həyata keçirilməsi prosesidir. 

Pedaqoji texnologiya pedaqoji prosesin prinsiplərinin (tərbiyəedici təlim, müvafiqlik, 

tədricilik, ardıcılıq və sistematiklik, əyanilik, şüurluq, mohləmlilik prinsipləri, 

şagirdyönümlülük, tələbyönümlülük, dəstəkləyici mühitin yaradılması, inteqrativlik və s.) 

obyektiv qarşılıqlı əlaqədə ardıcıl həyata keçirilməsi metodikasıdır. 

Təlim texnologiyası təhsilin müvafiq mərhələsinə, məzmununa, formasına və təlimin tipinə 

görə müxtəlif ola bilər. Bununla belə, ümumi qaydada təlim texnologiyasının strukturuna 

öyrədən-öyrənən fəallığının təşkili, öyrənmə-nəticə, korreksiya (düzəlişlərin) aparılması, 

öyrənmə prosesinin daha fəal və müstəqil qurulması, nəticələrin əldə edilməsi və 

qiymətləndirmə aid edilir. Metod, üsul, vasitə, fərdi yanaşmalar bu prosesdə musiqi 

müəlliminin ustalığından asılı olaraq şagirdlə əməkdaşlıq şəraitində seçilir və tətbiq olunur. 

Dərsi optimallaşdırma, intensivləşdirmə, fənlər və mövzulararası inteqrasiya, şagirdin 

məntiqi, tənqidi, yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək və formalaşdırmaq məqsədilə fəal 

(interaktiv) metodlardan (debatlardan və diskussiyalardan, qruplarla, cütlərlə iş, əqli hücum, 

klaster, Venn diaqramı, BİBÖ, dəyirmi masa, istiqamətləndirilmiş mühazirə, karusel, ziqzaq 

və s.) istifadə olunur ki, bütün bunlar müasir musiqi təlim texnologiyalarından istifadə 

prosesinə daxildir. 

İnteraktivlik metod olaraq təlim prosesində müəllim və şagird arasında işin gedişindən asılıdır 

–  mövzudan, müzakirədən, musiqili-didaktik oyundan, həmin anda meydana çıxan 

yanaşmadan, izahdan, dialoqdan və s. Yəni bu məqam əvvəlcədən planlaşdırılmaqla yanaşı, 

təlim prosesinin gedişi ilə əlaqədardır və daha çox şagirdin müstəqilliyi, müdaxiləsi ilə baş 

verir.  

Dərsi planlaşdırarkən musiqi müəllimi fəal dərsin hansı növə malik olduğunu 

müəyyənlişdirməlidir. Fəal (interaktiv) dərsin 2 əsas növü var: induktiv və deduktiv tədqiqat. 

İnduktiv tədqiqat xüsusi biliklərin ümumi biliklərə doğru irəliləyir, daha çox yeni mövzunun 

keçirilməsi zamanı istifadə olunur, deduktiv tədqiqat isə - əksinə, daha çox mövzunun 

möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunur. [Veysova. 2007: 45] 

Əsas cəhət odur ki, bu prosesdə əməkdaşlıq edən musiqi müəllimi və şagird eyni hüquqlu 

mövqedə dayanırlar. Təbii ki, musiqi müəllimi öyrədən olaraq təşkilatçılıq, koordinator, 

məsləhətçi funksiyasını yerinə yetirir, şagirdlərin işlərinə müdaxilə etmədən problemləri 

qoyur, istiqamət verir, nəzarət edir, köməkçi suallardan (motivasiya) istifadə edir, amma təlim 

tapşırıqları üzərində uşaqlar özləri birlikdə – öz aralarında mübahisə edərək, diskussiya 

apararaq işləyirlər. Müzakirə nəticəsində onların fikirləri dəyişir, ideyaları yenilənir. Qrupda 

olan zəif şagirdlər də müzakirədə fəal iştirak edir və kollektivdə diskussiyanın gedişində biri-

birini dinləməyə alışırlar. 

Dərsdə yeni təlim texnologiyalarından istifadə bu gün müasir musiqi dərsinin xarakterik 

xüsusiyyətlərindəndir. Müasir musiqi dərsi elmi-texniki tərəqqinin tələblərini təmin edən, 

inkişaf etməkdə olan müstəqil dövlətimizdə cəmiyyətin məqsədlərinə cavab verən və 

psixoloji-pedaqoji elmlərin nailiyyətlərini nəzərə alan dərsdir. Müasir dərsdə qavranılmış 

biliklər, yeni biliklərin mənimsənilməsində bir komponent kimi həyata keçirilməli, dərsdə 

biliklə musiqi fəaliyyətin dialektik əlaqəsi və asılılığı, sualların obyektiv həqiqətdən doğması 

və düşündürücü olması, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fərqləndirici xüsusiyyətinin mütləq 
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nəzərə alınması, şagirdlərin idrak fəaliyyətindəki müstəqilliyi əsas götürülməlidir [Veysova. 

2007: 45].   

Musiqi dərsində uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət 

göstərən problemli suallara, motivasiyaya, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. 

Belə dərs şagirdlərdə musiqi sahəsində müəyyən bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. 

Müasir dərs musiqi müəllimin dərsə ciddi hazırlaşmasını tələb edir. Buna görə də müəllim 

hansı metod və üsullardan, necə və nə zaman istifadə edəcəyini qabaqcadan 

müəyyənləşdirməli, sinifdə yeni materialının strukturunu qabaqcadan düşünməli, elmi-texniki 

yeniliklərdən, dövrün mühüm ictimai-siyasi hadisələrindən xəbərdar olmalı, biliyini 

müntəzəm olaraq artırmalı, üşaqlarla ünsiyyətdə açıq və tolerant olmalıdır. 

Musiqi müəllimi sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş 

meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun üsulardan, çeviklik və interaktivliyin təmin 

edilməsindən, problemli təlimdən istifadə edirsə, deməli o, dərsi müasir tələblər əsasında qura 

bilir.  

Məlumdur ki, ənənəvi dərsdə əsasən musiqi müəllimi aparıcı mövqeyə malik olur, daha çox 

özü danışır, təhlili də, ümumiləşdirməni də bir qayda olaraq özü aparır, şagirdlər isə bir çox 

hallarda passiv müşahidəçi kimi müəllimi dinləyir, onun dediklərini qəbul etməyə məcbur 

olur. Təlim prosesi bir növ avtoritar xarakter daşıyır. Müasir dərsin təşkilində isə sadalanan 

bütün bu nöqsanlar interaktiv təlim metodlarının tətbiqi vasitəsi ilə, musiqi fənni üzrə 

kurikulumun əsas funksiyasını yerinə yetirməklə aradan qaldırılır.   

Musiqi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) dərsliklərin,  tədris materiallarının 

planlaşdırılması və müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsi üçün hazırlanacaq təlimatların, 

metodik vəsaitlərin əsasını təşkil edir. Tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, 

şagirdyönümlülük, sistemlilik və inteqrativlik kimi prinsiplərə əsaslanan “Musiqi”dən məktəb  

kurikulumu şagirdlərin təlim nailiyyətlərini müntəzəm olaraq qiymətləndirməyi, onların 

inkişafının izlənilməsini nəzərdə tutur, şagirdlərə musiqi təlimi üzrə gündəlik həyatda vacib 

olan bacarıqların mənimsənilməsinin zəruriliyini şərtləndirir. 

Musiqi kurikulumun əsas funksiyalarından biri də dərsdə təlim texnologiyalarının 

interaktivliyinin təmin olunmasıdır. Fəal interaktiv təlim metodları və üsullarının tətbiqi tədris 

prosesini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir şagird üçün əhəmiyyətli və maraqlı edir, dərsdə 

fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır, bununla da təlimin inkişafetdirici aspektini 

xeyli dərəcədə gücləndirir. Musiqi dərslərində interaktiv metodlardan istifadə şagirdlərin 

mənimsəmə qabiliyyətini, idrak fəallığını artırır. Ona görə musiqi dərslərində həmin 

üsullardan geniş istifadə etmək məqsədəuyğundur.     

Məsələn, ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün “Musiqi” fənni üzrə dərsliyin metodik 

vəsaitində müzakirə, beyin həmləsi, rəsm assosiasiyası [Rəcəbov O., Rəcəbova N., Quliyeva 

Ş. 2018: 10],  modelləşdirmə [Rəcəbov O., Rəcəbova N., Quliyeva Ş. 2018: 14],  hərəkət 

assosiasiyası [Rəcəbov O., Rəcəbova N., Quliyeva Ş. 2018: 16], konseptual cədvəl [Rəcəbov 

O., Rəcəbova N., Quliyeva Ş. 2018: 22], açar sözlər, esse [Rəcəbov O., Rəcəbova N., 

Quliyeva Ş. 2018: 28], 3-cü  sinfi üçün “Musiqi” fənni üzrə dərsliyin metodik vəsaitində 

beyin həmləsi, diskussiya, şifahi esse [Rəcəbov O., Kazımov N., İmanova O. 2018: 30], 4-cü 

sinfi üçün “Musiqi” fənni üzrə dərsliyin metodik vəsaitində klaster, beyin həmləsi, müzakirə 

[Rəcəbov O., Kazımov N., Axundova Y. 2019: 7], müqayisə, Venn diaqramı [Rəcəbov O., 

Kazımov N., Axundova Y. 2019: 8] üsullarından və s. geniş istifadə olunur.  
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Pedaqoji təcrübə göstərir ki, təlim-tərbiyə prosesində interaktiv təlim metodlarının tətbiqi 

şagirdlərdə müstəqil düşünmək, sərbəst fikir və rəy söyləmək, qərar qəbul etmək, 

qabiliyyətlərini, tənqidi təfəkkürün formalaşmasına, müstəqilliyin inkişaf etməsinə şərait 

yaradır.  

Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə keçirilən müasir musiqi dərslər ənənəvi dərslərdən bir 

çox üstün cəhətləri ilə fərqlənir: 

1. Ənənəvi dərsdə təlim müəllim-dərslik-şagird sxemi ilə qurulursa, müasir dərsdə şagird-

dərslik-müəllim sxemi üstünlük təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli inkişafı təmin edilir. 

2. Müasir dərsdə gözlənilən nəticə əsasən alınır. 

3. Müasir dərs şəxsiyyətyönümlü olur. 

4. Müasir dərsdə inkişafetdiricilik əsas meyar kimi nəzərdə tutulur 

və s. 

Müasir musiqi dərsin əsas cəhətlərindən biri şagirdlərin fəallığıdır ki, buna da interaktiv (fəal) 

təlim metodlarından istifadə etməklə nail olmaq mümkündür. Bu metodlara əsasən iş forması 

müəyyən edilir: fərdi iş, cütlərlə, böyük və kiçik qruplarla iş daha əlverişlidir. Şagird ünsiyyət 

prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup, istərsə də cütlərlə işdə fəallıq, 

şagirdlərin fəaliyyətində bir-biri ilə əməkdaşlıq, yaradıcılıq qabiliyyətləri, qarşılıqlı 

münasibətlər formalaşır [Veysova. 2007].  

Müəllim dərs formasını (konfrans, müzakirə-diskussiya və s.) seçərkən şagirdlərin marağını 

nəzərə almalıdır. Məsələn, məktəbdənkənar fəaliyyətdə mövcud informasiya vasitələrindən 

fəal istifadə edən şagird dərsdə onun üçün maraqlı olanları görmək istəyir. Bunun üçün 

musiqi  müəllimin İKT-dən yüksək istifadə etmək bacarığına nail olmalıdır. Həm də bu 

texniki təminatı lazımi materiallarla zənginləşdirməyi bacarmalıdır (slaydların, 

prezentasiyaların hazırlanması, musiqi əsərlərin dinlənilməsi və s.). Başqa sözlə desək, 

müəllim mövzuya uyğun resursları seçməlidir ki, bu resursların da rəngarəngliyi dərsin 

maraqlı keçməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa imkan yaratsın. Musiqi dərsində 

rəqəmsal texnologiyalardan səmərəli istifadə dərsin öyrədici xapakterini artırır. 

Musiqi müəllimi dərsə yaradıcı yanaşmalıdır, məzmun standartlarına əsasən dərsin məqsədini 

düzgün müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman öyrədici, inkişafetdirici, tərbiyəedici funksiyalar 

mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Beləliklə, müasir musiqi dərsində bəhs etdiyimiz bu məsələlər və texnolologiyalar bir-biri ilə 

sıx əlaqədə olub, bir-birini tamamlamalıdır.  Bunların əsasında isə müasir musiqi təliminin 

prinsipləri, metodları, nəticələri, məzmun xətləri və standartları, təlim texnologiyaları və 

strategiyaları dayanır. Tədris prosesində fəal-interaktiv təlim texnologiyalarının tətbiqi musiqi 

dərslərin səmərəliliyini yüksəldən, məktəblilərin musqi tərbiyəsinin müasir dövrün tələbləri 

səviyyəsində təşkilini şətrləndirən mühüm amillərdəndir. 
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ÖZET 

Makale, okul öncesi çocukların bağımsız müzik etkinlikleri sorununa ayrılmıştır. Bağımsız müzik etkinliği okul 

öncesi hayatın gerçek bir parçasıdır. Pedagoji teorisi, bir çocuk yeni, daha karmaşık görevleri yerine getirdiğinde 

veya alışılmadık durumlarda hareket ettiğinde aktivitenin bağımsız olarak kabul edildiğini ve dış yardım 

olmadan yönlendirdiğini vurgular. 

Bağımsız faaliyetler, yön ve seçicilik, çocukların bilgi ve deneyimleri, beceriler ve gönüllü isteklilik ile ilişkili 

unsurların toplamı olarak tanımlanır. Bağımsızlık, eğitim, sanat, ahlaki ve gönüllü özelliklerin oluşumu, emek 

vb. çeşitli faaliyetler nedeniyle kaybedilebilir. Bağımsız etkinlik azim, özveri ve keşif sevinci yaratır. Serbest 

sanat etkinliği, bir çocuğun hayatının gerçek olduğu bir tür faaliyettir. 

Pedagoji teorisi, çocuğun yardım almadan yeni ve daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesi durumunda bu 

etkinliğin serbest bir faaliyet olarak kabul edilebileceğini belirtir. Bazı metodologlara göre, bir çocuk bir 

öğretmen yardımıyla bir tür sanatsal aktivite yapmaya başlarsa, ancak daha sonra görevi bağımsız olarak 

tamamlayabilirse, buna serbest aktivite de denebilir. Mevcut psiko-pedagojik edebiyatda, serbest çalışma olarak 

da adlandırılan çocuk etkinliklerini karakterize etmek için yaklaşımlar vardır. Ailedeki çocukların müzikal 

faaliyetlerine özel dikkat gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ebeveynler, çocuklarının müzik gelişimi ile 

ilgilenmeli ve koruyucu bakımla birlikte okula hazırlıklarına katılmalıdır. 

Çocukların müzik etkinliklerine katılımı, genel gelişimlerinin bir göstergesidir. 

Anahtar Kelimeler: aktivite, serbest eylem, ücretsiz müzik etkinlikleri, yetenek, müzik yeteneği, yaş özelliği. 

 

MUSIC ACTIVITIES IN KINDERGARTENS 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of independent music activities of preschool children. Independent music 

activity is a real part of preschool life. Pedagogy theory emphasizes that activity is considered independent when 

a child performs new, more complex tasks or acts in unfamiliar situations, and guides them without external 

assistance. 

Independent activity is defined as a set of elements related to activities and direction and selectivity, knowledge 

and experience of children, skills and voluntary willingness. Independence, education, art, the formation of 

moral and voluntary characteristics, labor and so on. can be lost due to various activities. Independent activity 

creates perseverance, dedication, and the joy of discovery. Free art activity is a kind of activity in which the life 

of a child is real. 

Pedagogy theory states that this activity can be regarded as a free activity if the child can perform new and more 

complex tasks without help. According to some methodologists, if a child begins to perform some form of 

artistic activity with the help of a teacher, but later can complete the task independently, it can also be called 

freelance activity. In the existing psycho-pedagogical literature, there are approaches to characterizing children's 

activities, which are also called freelance activities. It should be noted that special attention should be paid to the 

musical activity of children in the family. Parents should be interested in the music development of their children 

and participate in their preparation for school together with foster care. 

The participation of children in music activities is an indication of their overall development. 

Key Words: activity, free action, free music events, talent, musical talent, age feature. 
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Sərbəst bədii fəaliyyət uşaq həyatının real mövcud olduğu bir fəaliyyət növüdür. "Uşaq 

bağçaları üçün mövcud olan kurikulum" materialında "Uşaqların sərbəst bədii fəaliyyəti" adlı 

bir bölmə də vardır. Pedaqogika nəzəriyyəsində qeyd olunur ki, əgər uşaq yeni və bildiyindən 

daha mürəkkəb tapşırıqları ona kömək olmadan həyata keçiriə bilirsə, onun bu fəaliyyətinin 

sərbəst fəaliyyət kimi qiymətləndirmək olar. Bir sıra metodistlərin firkrincə əgər uşaq 

müəllimin köməkliyi ilə hansısa bədii fəaliyyət növündə tapşırıq yerinə yetirməyə başlayırsa, 

lakin sonradan isə sərbəst həmən tapşırığı sona çatdıra bilirsə, onda bunu da sərbəst bədii 

fəaliyyət adlandırmaq olar. 

Tanınmış rus metodisti özünün "Uşaq bağçalarında təlim" adlı kitabında oyun, əmək, təlim 

kimi fəaliyyətlərdə ətraf şərtlərdən asılı olmayaraq oyunu hansı dərəcədə sərbəst 

adlandırmağın mümkünlüyünü belə izah edir: "Əgər uşaq ətraf təsir olmadan müəyyən 

oyunlarda iştirak edirsə, onda bu sərbəst fəaliyyət kimi qəbul edilə bilər".    

Əslində, uşaqlar mənimsədikləri bilik, bacarıq və vərdişləri müəllimin köməkliyi olmadan bir 

oyunda, rəqsi hərəkətlərdə, mahnı oxuma prosesində tətbiq edirsə, bunu sərbəst fəaliyyət kimi 

qiymətləndirmək mümkündür. 

Mövcud psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatda uşaqların fəaliyyət növlərinin xarakteristikası 

haqqında yanaşmaları vardır ki, onları da sərbəst fəaliyyət adlandırırlar. Məsələn, müəllimin 

göstərişi olmadan hansısa rəqs musiqisi səsləndikdə uşaqların əllərini qaldıraraq rəqs etmələri, 

tanış mahnı səsləndikdə ona qoşularaq mahnının ifasında iştirakı, tapmaca oyununun 

uşaqların iştirakı ilə tətbiq olunmasını və s. sərbəst bədii fəaliyyət kimi adlandırmaq olar. 

Yəni, uşaq müəllimdən kömək gözləmədən sərbəst olaraq rəqs, mahnı oxuma, oyun 

fəaliyyətlərində iştirak edirsə bu cür fəaliyyəti "sərbəst bədii fəaliyyət" adlandırmaq olar.  

Elmi - pedaqoji ədəbiyyatında sərbəst bədii fəaliyyətin aşağıdakı strukturu öz əksini belə 

tapmışdır: 

1. Bədii fikirlərin yaranması uşaqların maraqalarından, onların daxili aləmlərinin 

tələblərindən irəli gəlir. 

2. Yeni fikrin əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərdən uşaqlara məlum olmayan şəraitdə 

tətbiqindən irəli gəlir.  

3. Uşaqların təkliflərindən və arzularından asılı olaraq irəli gəlir.  

Uşaqların sərbəst fəaliyyəti onu əhatə edən həyatla bir başa əlaqədə olur. Uşaqlar oyunların və 

ssenarilərin müəllifi, rejissoru və aktyour kimi iştirak edir. 

Uşaqların sərbəst fəaliyyəti xüsusilə musiqi fəaliyyəti prosesində özünü parlaq şəkildə 

göstərir. Bu özünü mahnı oxumada, ritmik hərəkətlərdə, uşaq musiqi alətlərində ifaçılıq 

prosesində göstərir. 

Əgər bu prosesdə uşaqlar əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərdən istifadə edirlərsə, onda 

demək olar ki, onlarda musiqi inkişafı baş verir. 

Aydın məsələdir ki, çox zaman uşaqlar mahnını düzgün oxumaya, ritmi düzgün tutmaya 

bilərlər. Lakin uşaqların sərbəst olaraq musiqi fəaliyyətində iştirakına cəhd göstərməsini 

alqışlamaq lazımdır. Bu prosesdə xüsusi istedada malik uşaqlar özlərini daha yaxşı göstərə 

bilirlər. Lakin o qədər də istedadlı olmayan uşaqlar da özlərini yaxşı təşkilatçı kimi göstərə 

bilirlər. Əgər uşaq özünə çox arxayındırsa, müəllim ona daha mürəkkəb tapşırıqlar verə bilər.  
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Hər gün rastlaşdığımız təcrübədən bizə məlumdur ki, bütün uşaq bağçalarında və ailələrdə 

musiqi ilə ünsiyyət baş verir. Lakin heç də uşaqların hamısı bu ünsiyyələtlərdə iştirak 

etmirlər. 

Sərbəst musiqi fəaliyyəti müxtəlif növlərdən ibarət ola bilər. Uşaqlar musiqi məşğələlərində, 

bayramlarda, ailədə tanış olduqları musiqi nümunələri sonrada oyunlarda da müəyyən 

dəyişikliklərlə öz əksini tapır. 

Məsələn, uşaq oyuncaq pianoda "çalır", eyni zamanda oxuyur, həm də uşaq xoruna guya 

rəhbərlik edə bildiyini göstərir. 

Uşaqlar tərəfindən musiqinin qavranılmasının xarakteri də çox maraqlıdır. Çox zaman uşaqlar 

musiqini dinləmə prosesində ciddi surətdə oturub qulaq asırlar. Başqa bir halda əgər "laylay" 

musiqisi səsləndirilirsə, qızlar öz "gəlinciklərini" ayaqları üstündə oturdub musiqiyə sakit 

qulaq asırlar və özlərini balası olan anaya bənzədirlər.  

Uşaq musiqi ifaçılığının təşkil edilməsi müxtəlif növlərdə ola bilər. Bu özünü "bədii 

özfəaliyyət (mahnı oxuma və rəqs etmə) qarşılıqlı öyrədici məşğələlər, yaxud süjetli oyunlar 

kimi göstərə bilər. 

Belə hallarda olur ki, uşaqlar gəzməyə çıxarkən, hansısa bir kitaba baxarkən və s. sadəcə 

olaraq bildikləri mahnını oxuyurlar. 

Sərbəst musiqi fəaliyyətlərinin təşkil növlərini ümumiləşdirərək onların ən çox yayılmış 

ikisinin üzərində dayanmaq olar: 

Süjetli - rollu oyunlar, oyun məşğələləri 

Süjetli - rollu oyunlarda uşaqlar müəyyən bir mövzunu seçirlər. Məsələn, "istedadlar 

axtarırıq", "konsert", "orkestr oyunu", "musiqi məşğələsi" və s. Bu oyunların məzmununa 

uyğun olaraq rollarda iştirak edəcək uşaqlar müəyyən edilir. Beləliklə süjet öz inkişafını tapır. 

"Oyun-məşğələləri" növündə uşaqlar bir musiqi alətində məşq edir, yaxud rəqs hərəkətləri 

üzərində işləyir.  

Beləliklə uşaqların sərbəst fəaliyyəti müxtəlif olub, özündə uşaqların həyatında əks etdirir. Bu 

proses böyüklərin müdaxiləsi olmadan baş verir və uşaqların musiqi inkişafının, musiqi 

mədəniyyətlərinin təxəyyül və təfəkkürlərinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. Ona görə 

də musiqi rəhbərlərinə bu növ sərbəst musiqi fəaliyyətləri növlərindən həftədə bir dəfə 

istifadə etmək məsləhət görülür.  

Uşaqların sərbəst musiqi fəaliyyəti prosesində müəllimin rəhbərliyinin çox böyük əhəmiyyəti 

vardır.  Çox vaxt belə suallar da ortaya çıxır: uşaqların sərbəst fəaliyyəti prosesinə pedaqoji 

rəhbərlik vacibdirmi və bu rəhbərlik necə olmalıdır? Təcrübələr göstərir ki, elə amillər 

mövcuddur ki, onlar uşaqların sərbəst fəaliyyətlərinə təsir göstərə bilirlər: 

1. uşaqlarda sərbəst fəaliyyəti inkişaf etdirən təlim məqsədləri; 

2. uşaq bağçasında, ailədə göstərilən əyləncələrdən uşaqların aldıqları parlaq təəssüratlar; 

3. musiqi alətlərində, didaktik oyunlarda istifadə edilə biləcək xüsusi vasitələr; 

4. rəhbərliyin metodları və müəllimin problemində düzgün yanaşmalar. 

Çoxlu sayda metod və üsulların olmasına baxmayaraq onların heç biri universal ola bilmir. 

Tərbiyəvi təlimin əsas məqsədi uşaqları maraqlandıra bilmək, musiqiyə cəlb etmək, onlarda 

xeyirxah hisslər yaratmaq və fəallığı artırmaqdır. 
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Uşaqlar musiqi məşğələlərinə böyük sevinclə gəlməlidirlər. Təlim hər bir uşaqda musiqi 

qabiliyyətlərini inkişaf etdirməlidir. Belə olduqda uşaqlar təkcə təlim prosesində deyil, 

təlimdən kənar vaxtlarda da musiqi, incəsənətə maraq göstərəcəklər, həm də onunla sərbəst 

olaraq fəal məşğul olacaqlar.  

Sərbəst fəaliyyət prosesində uşaqlar həmişə əvvəlki təcrübələrindən istifadə edirlər. Məsələn, 

bildikləri mahnılardan bir parça oxumaq, onun ritminə uyğun hərəkətlərdə iştirak etmək, 

məzmuna bənzər obrazların yaradılmasında iştirak etmək və s.  

Bütün bu qeyd olunan fəaliyyətləri uşaqlar kənardan kömək olmadan həyata keçirirlər. 

Beləliklə müxtəlif təlim metodları arasında qarşılıqlı əlaqələr yaranır. Uşaqların sərbəst 

fəaliyyətləri daxili fəaliyyət (qavrama prosesi, müqayisə, fərqləndirmə, ağılda qiymətləndirmə 

və s.) və xarici fəaliyyət (ifaçılıq, musiqinin məzmunu haqqında danışmaq və s.) olmaqla iki 

yerə bölmək olar. Bunlara uyğun olaraq müəllim müxtəlif metodlardan təlim prosesində 

istifadə edə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, fəaliyyəti həyata keçirərkən müəllim məhz ona uyğun metodlardan 

istifadə etməyi bacarmalıdır. Bütün üsullar canlı pedaqoji prosesdə qruplaşdırıla bilər. 

Məsələn, musiqi dinləmə prosesində əvvəlcə onunla tanışlıq aparmaq, sonradan onu 

mənimsəmək lazımdır və s. mənimsənilmiş vərdişlər inkişaf etdikdə uşaqlar artıq sərbəst 

fəaliyyətə başlayırlar. 

Oyunlar, musiqili tapmacalar uşaqlarda özlərinin mahnılarını, oyunlarını yaratmaq kimi 

keyfiyyətləri formalşadırır.  

Uşaqların fəaliyyətini inkişaf etdirən bəzi şərtlərə diqqət yetirək: 

1. Uşaqlarda özünün təliminə maraq oyatmaq ("özün bildiyin melodiyanı metallofonda 

çalmağı öyrən, sonra bizimçün çalarsan"), qarşılıqlı kömək ("Əzizə çalanda əllərini düzgün 

tutumağı öyrət"); 

2. Musiqi əsərləri çalınarkən onların məzmununa uyğun olaraq səhnə hərəkətlərində iştirak; 

3. Cəlbedici musiqi repertuarının seçilməsi. 

Əlbəttə ki, şəraitdən asılı olaraq bu şərtlər dəyişdirilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ailədə uşaqların musiqi fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Valideynlər uşaqlarının musiqi inkişafı ilə maraqlanmalı və onların məktəbə hazırlıqlarında 

tərbiyə ocaqları ilə birlikdə iştirak etməlidirlər. 

Uşaqların musiqi fəaliyyətində iştirakı onların ümumi inkişafının yaxşı səviyyədə olmasının 

göstəricisidir. 

Sərbəst fəaliyyət eyni zamanda uşaqlarda işə ciddi münasibət, ətraf aləmə düzgün qiymət verə 

bilmək, əmək sevərlik və bir sıra mənəvi keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur.  
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN YAPITLARINDA MEHSETİ GENCEVİ`NİN 

ŞİİRLERİ  

 

Sevinc RUSTAMOVA 

Gence Devlet Üniversitesi Doktor Öğrencisi, djenivers@mail.ru 

 

ÖZET 

12. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının tanınan  bir temsilcisi olan Mehseti Gancevi, Azerbaycan kültür tarihine hem 

ilk kadın  şair, ilk satranç oyuncusu, ilk besteci hem de dansçı olarak edebiyat tarihinde yer almıştır. Mehseti 

Gancevi'nin Azerbaycanlı bestecilerin bileşimindeki eserlerinin yanı sıra şiirlerine dayanan romanslar, şarkılar 

ve koro eserlerine adanmış müzik ve sahne çalışmalarına rastlıyoruz. 

Opera türünde Mahsati şiirine atıf, Ertuğrul Cavid'in  tamamlanmamış yarım kalan “Mehseti” operası ile başlar, 

buradan sadece "Mahsati Aryası" nın biliniyor.  “Mahsati” adı altında iki opera daha yaratıldı. Elnara 

Dadashova'nın operası "Mahsati" 1996 yılında Firidun Mehdiyev'in librettosuna dayanarak bestelendi, ancak 

sahnelenmedi. Pika Akhundova'nın operası "Mahsati" 2019 yılında Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale 

Tiyatrosu'nda (libretto yazarı Leyla Gadirzade, yönetmen ve baş rol oyuncusu  Azerbaycan Cumhuriyeti  Devlet  

Sanatçısı Inara Babayeva) sahneye çıktı. 

Ganjavi sanatıyla ilgili tiyatro gösterilerinde   müzik dikkat çekicidir. Bunlar arasında: Mammadhuseyn 

Tahmasib'in "Yakut Dünyası" pyesine Şafiga Akhundova müzik bestelemiştir, Kamala Agayeva'nın "Mahsati"  

pyesine Mammad Alekberov'un müziğini örnek gösterebiliriz. 

Azerbaycanlı besteciler Mehsati'nin sözleri üzerine bir çok vokal ve koro eseri yazmışlardır. Faig Nagiyev'in 

"Şam Nalesi" koro için eseri, özel bir lirizm ile karakterizedir. Rizvan Sadırhanov'un beş vokal miniatürü,  Oktay 

Kazimi'nin "Bu Dünya" şarkısından, Mammad Cafarov "Bu Gece" şarkısından ve yetenekli bilim adamı Sevda 

Gurbanalieva tarafından koro için bestelenen  "Harabat" eseri, Pika Akhundova'nın "Ey Gül", "Yanıyorum 

Nerede", "Merhamet et", "Ela Gözlüm", "Sorma" şarkılar ve romansları, müzikteki şiirin şiirsel mirasını 

söyleyen vokal minyatürleridir. Bu örneklerin ana teması yaşam felsefesi, sevgi ve kişinin kendi arzuları için 

mücadelesidir. Bu eserler ünlü şarkıcıların repertuarında yaygın olarak yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Sanat, şiir, müzik, besteci. 

 

MAHSATİ GANJAVİ POEMS IN CREATIVITY OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

ABSTRACT 

Mahsati Ganjavi, a well-known representative of the 12th-century Azerbaijani poetry, has been included in the 

history of Azerbaijani culture as both the first poet, the first chess player, the first composer and the dancer. We 

come across music and stage works dedicated to Mahsati Ganjavi's works in the composition of Azerbaijani 

composers, as well as romances, songs and choral works based on her rhetoric. 

The reference to Mahsati poetry in the opera genre begins with Ertuğrul Javid's unfinished "Mahsati" opera, 

which only the "Aria of Mahsati" knows. Two more operas have been created under the name “Mahsati”. Elnara 

Dadashova's opera "Mahsati" was compiled in 1996 based on the libretto of Firidun Mehdiyev, but was not 

staged. Pika Akhundova's opera "Mahsati" was staged at the Azerbaijan State Academic Opera and Ballet 

Theater in 2019 (libretto author Leyla Gadirzade, creative director and Honored Artist of the Republic of 

Azerbaijan Inara Babayeva). 

The music composing theatrical performances related to the art of Ganjavi is noteworthy. Among them: the play 

by Mammadhuseyn Tahmasib in "The World of Rubies" by Shafiga Akhundova, and the music by Mammad 

Alekberov on "Mahsati" by Kamala Agayeva. 

Azerbaijani composers have written a number of vocal and choral works on Mehsati's words. Faig Nagiyev's 

chorus of "The Lament of Damascus" is characterized by a special lyricism. It is possible to mention the song 

"This World" by Oktay Kazimi, five vocalists of Rizvan Sadyrkhanov, the song by Mammad Jafarov "This 
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Night" and the chorus "Kharabat" compiled by talented scientist Sevda Gurbanalieva. Pika Akhundova's "Oh 

Rose", "Where I Am Burning", "Be Merciful", "Your Eyes", "Don't Ask" songs and romances are vocal 

miniatures that sing the poetic heritage of poetry in music. The main theme of these examples is the philosophy 

of life, love, and the struggle for one's own desires. These works are widely featured in the repertoire of famous 

singers. 

Key Words: Azerbaijan, Art, poetry, music, composer. 

 

Klassik şairəmiz Məhsəti Gəncəvi bir sənətkar kimi Orta əsrlər Şərq mədəniyyətinin Ömər 

Xəyyam, Xaqani, Nizami Gəncəvi, Zəhirəddin Faryabi, Hafiz və digər görkəmli 

nümayəndələri ilə bir sırada dayanır. Məhsəti bir şair kimi rübai janrının ən görkəmli 

nümayəndəsi kimi tanınmışdır.  

Məhsəti Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı bütün dövrlərdə yaradıcı insanların diqqətini cəlb 

etmiş və ona həsr olunmuş dəyərli əsərlər meydana gəlmişdir.  

Məhsəti Gəncəvinin poeziyasını və onun həyat və yaradıcılığını əks etdirən ədəbi və musiqi 

əsərləri ilə Məhsəti obrazı incəsənətə daxil olmuşdur. Bu əsərlər, həmçinin Məhsətinin 

yaşadığı dövrün mədəni mühitini səciyyələndirən, onun həyat və yaradıcılığını işıqlandıran 

əsas mənbələr kimi diqqətəlayiqdir.      

Bu baxımdan ilk əsərlərdən biri “Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanıdır ki, onun məzmunu 

sonrakı dövrlərdə yaranan əsərlərdə müxtəlif təfsirlərdə istifadə olunmuşdur.   

Bu dastanın əlyazma nüsxələri Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda, İstanbulda və Londonda 

saxlanılır. Dastanın yaranma tarixi XIII əsrə aid edilir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarıının son 

tədqiqatları göstərir ki,  “Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanının müəllifi XIII əsrdə yaşamış 

Azərbaycaan şairi və alimi Abdulla Cövhəri Zərgər Təbrizidir və əsərin qəhrəmanları – 

Məhsəti Gəncəvi, şair Əmir Əhməd, Gəncə şahı Sultan Məhəmməd, II Gəncə şahı Sultan 

Mahmud –  real şəxsiyyətləri təcəssüm etdirir. “Məhsəti Gəncəvi. Rübailər” kitabının 

tərtibçisi və öz sözün müəllifi Xəlil Yusifli bu dastan haqqında müxtəlif rəylərin mövcud 

olmasını qeyd edərək, yazır ki, Məhsəti həqiqətən tarixi şəxsiyyət olmuşdur. O, təxminən XI 

əsrin son illərində, daha dəqiq desək,1095-ci ildə anadan olmuş və XII əsrin birinci yarısında 

yazıb-yaratmışdır. Öz incə ruhlu şeirlərilə şöhrətlənən şairə ömrünün müəyyən müddətini 

Sultan Mahmud Səlcuqi və Sultan Səncər saraylarında keçirmişdir” [Məhsəti Gəncəvi. 

Rübailər. (Tərcümə edənlər - N.Rəfibəyli və X.Yusifli, tərtib və ön sözün müəllifi - 

X.Yusifli). 2004: s. 35-36].  

Lakin təəssüf ki, haqqında danışdığımız “Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanının yalnız yazılı 

mətni qorunub saxlanmış, musiqisi haqqında heç bir məlumat bizə gəlib çatmamışdır. Nəzərə 

alsaq ki, dastan – aşıq saz-söz yaradıcılığının ən böyük janrıdır, o zaman dastanın 

məzmununda musiqinin də böyük rolu vardır. Məlum olduğu kimi, “Məhsəti və Əmir 

Əhməd” dastanında şairənin çox saylı rübailərindən istifadə olunur. Bu baxımdan onların 

musiqi müşayiəti ilə oxunması janrın tələblərinə uyğundur. Digər tərəfdən, Məhsətinin özü 

şair və musiqiçi olmuşdur, onun rübailəri dövrünün musiqiçiləri tərəfindən ifa olunmuşdur, bu 

baxımdan da Məhsətiyə aid heç bir musiqi nümunəsi haqqında məlumata rast gəlmirik. 

Dastanla bağlı bir cəhəti də qeyd edək ki, aparılmış elmi tədqiqatlar nəticəsində dastanın 

mətnində öz əksini tapmış rübailərin məhz Məhsətiyə aid olanları seçilərək, əsərləri 

toplusunda dərc olunmuşdur [Məhsəti Gəncəvi. Rübailər. (Tərcümə edənlər - N.Rəfibəyli və 

X.Yusifli, tərtib və ön sözün müəllifi - X.Yusifli). 2004: s. 35-36].  
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Məhsətinin həyatı və şeirləri öz zəmanəsindən başlayaraq şeir və sənət adamlarının ilham 

mənbəyinə çevrilmişdir. Orta əsrlərdə onun haqqında rəvayətlər və xüsusi bir dastan 

yaranmışsa, müasir sənətkarlar ona şeirlər, poemalar, romanlar, musiqi və rəsm əsərləri həsr 

etmişlər.  

M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında Məhsəti müdrik, xalq tərəfdarı olan bir 

sənətkar kimi təqdim olunmuşdur. Mirvarid Dilbazinin “Məhsəti” poemasında, Nigar 

Rəfibəylinin şeirində, Kəmalə Ağayeva və Məmmədhüseyn Təhmasibin pyeslərində isə o, 

xəlqi, humanist bir şairə kimi canlandırılmışdır” [Məhsəti Gəncəvi. Rübailər. (Tərcümə 

edənlər - N.Rəfibəyli və X.Yusifli, tərtib və ön sözün müəllifi - X.Yusifli). 2004: s. 38-39]. 

Şairə-dramaturq Xəzangülün 2019-cu ildə Gəncə Dövlət Dram Teatrında ilk dəfə səhnəyə 

qoyulan  “Xərabət gözəli” pyesində cərəyan edən hadisələr XII əsrdə Gəncədə sufi Əxi 

təriqətinin yaranması və təbliği ilə bağlı hadisələr fonunda baş verir. Həmçinin müəllif 

tərəfindən bu dövrdə Məhsəti Gəncəvinin şəhər xurafatçıları tərəfindən bir çox təziqlərə 

məruz qalması, Gəncə Xətibinin ona qarşı amansız davranışı, Xətibin oğlu ilə olan eşq 

macərası pyesdə ön plana çəkilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Məhsəti obrazı dahi mütəfəkkir, şair Nizami Gəncəviyə həsr 

olunmuş əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Bunlardan Mehdi Hüseynin “Nizami” dramında 

Məhsəti obrazı Nizaminin böyük müasiri kimi yer almış, onun XII əsr Şərq poeziyasındakı 

rolu tərənnüm olunmuşdur.  

Elmi ədəbiyyatda Nizami və Məhsətinin eyni təxəllüslü şairlər kimi Gəncə şəhərində 

yaşamaları, müasir olmaları, bir-birilə yaradıcılıq əlaqələrində olmaları haqqında araşdırmalar 

mövcuddur. Akademik Rəfael Hüseynov Nizami və Məhsətinin sənət əlaqələri mövzusunu 

açırlayaraq, Nizaminin əsərlərində Məhsətinin adının çəkilməsi fikrini təsdiqləyir və “Xosrov 

və Şirin” poemasından bu sətirləri misal gətirir:   

Səti və Məhsətinin qəzəllərinə  

Deyilənə görə, bir gecədə yüz xəzinə bağışlayırsan” [Hüseynov R. 1989: s. 30].  

Bütün bu ədəbi əsərlər Məhsəti Gəncəvi obrazının və onun rübailərinin musiqi yaradıcılığında 

da tərənnümünə yol açmışdır.  

Məhsəti obrazının opera səhnəsində, Məhsəti yaradıcılığının musiqili-səhnə əsərlərində 

təcəssümü bəlkə də xüsusi bir tədqiqat mövzusu ola bilər. Çünki, Məhsətinin həyat və 

yaradıcılığına bir neçə opera əsərləri həsr olunmuşdur.  

Musiqi sənətində Məhsətinin obrazını canlandıran ilk əsər Ərtoğrul Cavidin tamamlanmamış 

“Məhsəti” operası olmuşdur. 1939-1940-cı illərə aid bu opera Nigar Rəfibəylinin poemasının 

motivləri əsasında düşünülmüşdü. Lakin Ərtoğrul Cavidin nakam ömrü əsərin 

tamamlanmasına imkan verməmişdir. Operadan fraqmentlər və “Məhsətinin ariyası”ndan 

parçalar qalmışdır və onlar Hüseyn Cavidin Ev-muzeyində saxlanılır.    

 Məhsəti obrazının ikinci planda həllini Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” operasında izləyə 

bilərik. Bu opera 1941-ci ildə bəstələnmişdir. Librettonun əsasını Məmməd Səid Ordubadinin 

“Qılınc və qələm” romanı təşkil edir. Bu əsərdə Məhsəti Nizaminin müasiri kimi dövrünün 

məşhur şairlərindən biri kimi göstərilmişdir.  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Məhsəti Gəncəvinin şəxsiyyətinə həsr olunan musiqili-

səhnə əsərlərindən biri Elnara Dadaşovanın “Məhsəti” operası Firidun Mehdiyevin librettosu 

əsasında 1996-cı ildə bəstələnmişdir, lakin səhnəyə qoyulmayıb. 
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Məhsəti yaradıcılığına müraciətlə bəstələnmiş son opera Pikə Axundovaya aiddir. 2018-ci 

ildə P.Axundova Azərbaycan Televiziya və Radiosunun “Mədəniyyət” kanalından “Məhsəti” 

operasını bəstələmək üçün sifariş almış və əsər üzərində işləmişdir. Bir pərdəli operanın 

libretto müəllifi  Leyla Qədirzadədir. 

Pikə Axundovanın “Məhsəti” operasının Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 

Teatrının səhnəsində 2019-cu ildə ilk tamaşası olmuşdur. Tamaşa Azərbaycan Dövlət 

Televiziyasının Simfonik orkestri və xoru tərəfindən tamaşaya hazırlanmışdır. Tamaşanın 

musiqi rəhbəri dirijor Nazim Hacıəlibəyov, xorun bədii rəhbəri Şəhla Ələkbərovadır. 

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və Məhsəti rolunun ifaçısı Azərbaycanın Əməkdar artisti İnarə 

Babayevadır. Digər rollarda Ramil Qasımov (Əmir Əhməd), Taleh Yəhyayev (Sultan Səncər) 

və başqaları çıxış etmişlər [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı. Məlumat kitabı. 2019].   

P.Axundovanın “Məhsəti” operasının librettosunun əsasını “Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanı 

təşkil edir [Axundova P. “Məhsəti” operası. Klavir. 2019]. Dastanın məzmunu ilə opera 

librettosunun müqayisəsindən görürük ki, operada dastandakı hadisələrin ən əsas məqamları  - 

Məhsəti və Əmir Əhmədin məhəbbəti, evlənməsi, Gəncənin Xərabat məhəlləsində 

yaşamaları, Məhsətinin ətrafında şeir və musiqi məclislərinin toplanması, onun rübailərinin 

dillər əzbəri olması, musiqi alətlərində çalması və rəqs dərsləri təşkil etməsi, Məhsətinin 

məşhur bir şairə kimi Gəncə şahı Sultan Səncərin sarayına dəvət olunması, sarayda qalmaq 

təklifini rədd etməsi və zindana atılması, sonda Məhsəti və Əmir Əhmədin ölümü səhnələri öz 

əksini tapmışdır.  

Əlbəttə ki, dastanın mətni bütövlükdə operada istifadə oluna bilməzdi. Məsələn, dastanda öz 

əksini tapmış hadisələrdən Məhsətinin və Əmir Əhmədin həyatının bir sıra məqamları, 

xüsusilə qəhrəmanların dünyaya gəlməsi, böyüməsi, təlim-tərbiyəsi librettodan kənarda 

qalmışdır. Halbuki dastanın məzmunundakı bu hissələri tədqiqatçılar Məhsətinin, eləcə də 

Əmir Əhmədin həyat səhifələri kimi qəbul edirlər.  

Operada isə bu əhvalatlar ixtisar olunmuş, sarayda Mənicənin Sultan Səncərlə görüşü bir 

qədər dəyişdirilmiş şəkildə verilmişdir. Belə ki, Sultan Səncər Məhsətiyə sarayda qalmağı 

təklif edəndə o, buna etiraz edir. Bundan qəzəblənən şah onu zindana saldırır. Əmir Əhməd 

gizlicə Məhsətini zindanda görməyə gələrkən, tutulub cəzalandırılır. Hər ikisi məhv olurlar və 

ruhən xəyallar aləmində qovuşurlar. 

Göründüyü kimi,  bəstəkarın qarşısına qoyduğu əsas məqsəd bir pərdəli opera daxilində 

şairənin həyatının xoşbəxt anlarını və ölümünü təsvir etməkdən ibarət idi. Librettoda 

“Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanının əsas konfliktli məqamları seçilərək, dramaturji süjet 

xəttinin əsasını təşkil etmişdir.  

Operaya Nizami Gəncəvi obrazının daxil edilməsi də qeyd olunmalıdır. Belə ki, Nizami 

Məhsətinin kiçik müasiri olmuşdur. Operada Nizami obrazı daha çox Gəncənin rəmzi kimi 

daxil edilmiş, Gəncə hər iki böyük sənətkarın vətəni kimi tərənnüm olunmuşdur.  

Göründüyü kimi, operada dastandakı obrazların əsas səciyyəvi cəhətləri və süjet xəttinin 

inkişaf dramaturgiyası saxlanılsa da hadisələrin gedişatında bir sıra dəyişikliklərə yol 

verilmiş, bəzi yeni personajlar (Nizami, Xanəndə qız və s.) əlavə olunmuş, kütləvi səhnələr, 

rəqslər, xorlar, nəğmələr daxil edilmişdir. Bu da opera janrının tələblərindən irəli gələrək, 

əsərin səhnədə daha baxımlı olmasına şərait yaratmışdır.  

Operada Məhsətinin rübailərindən geniş surətdə istifadə olunur. Məhsətinin, Əmir Əhmədin 

partiyaları rübailərə əsaslanır. Bununla yanaşı, xalq səhnələrində bayatılardan da istifadə 

http://www.imdcongress.com/


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

417 

olunur. Əsərdə reçitativ xarakterli dialoq səhnələri də yer almışdır (xüsusilə saray 

səhnəsində).   

Operanın musiqi dili maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir. Burada bəstəkar opera partiturasında 

müasir yazı üsullarından geniş istifadə etmişdir, eyni zamanda, хаlq səhnələrinin musiqi 

məzmunundа ənənəvi musiqinin bir sırа jаnrlаrı – mаhnı və rəqslər, muğаmlаr bаcаrıqlа 

tətbiq olunmuşdur. Əsərdə hər bir qəhrəmаn – Məhsəti, Əmir Əhməd, Sultan Səncər və b. 

özünəməхsus fərdiləşmiş intоnаsiyа məzmununа mаlik musiqi nömrələri ilə – аriyа və 

duеtlərlə хаrаktеrizə оlunur. 

Operanın əsas qəhrəmanları –  Məhsətinin və Əmir Əhmədin geniş xarakteristikaları verilir. 

Qəhrəmanların xarakteristikası solo və duet nömrələrində açılır. Bu baxımdan duet səhnələri 

bir neçə funksiya daşıyaraq, qəhrəmanların arasındakı münasibətlərin aydınlaşmasına və 

hadisələrin inkiaşfına xidmət edir. Bundan irəli gələrək, bir sıra səhnələr reçitativ-

deklamasiya xarakterli olub dialoq şəklində qurulur, məsələn, Məhsəti və Sultan Səncərin 

duet səhnəsi, Sultan Səncərlə vəzirinin səhnəsi bu qəbildəndir. Məhsəti ilə Əmir Əhmədin 

səhnələri isə müstəqil melodik inkişaflı böyük səhnələrdir və burada daha çox qəhrəmanlar 

arasındakı daha dərin münasibətlər, onların mənəvi aləmi, ruhən yaxınlığı açıqlanır. 

Xor səhnələri hadisələrin gedişatında müəyyən rol oynayaraq, süjetin inkişafına yardım edən 

vasitəyə çevrilir. Xor həm Mənicə ilə Əmir Əhmədin görüş səhnəsində, həm də Sultan 

Səncərin sarayında onun şairə Məhsəti ilə görüşündə bir tərəfdən fon əhəmiyyəti daşımaqla 

yanaşı, digər tərəfdən hadisələrə münasibətini bildirən kütlə kimi təsvir olunur. Bəzən duetlər 

xor səhnələrinin daxilində verilir, bu zaman xor hadisələrin iştirakçısına çevrilir.  

Operada orkestrin rolunu və simfonik epizodların əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Orkestr 

operanın dramaturgiyasında mühüm əhəmiyyətə malik olan leytmotivlərin ifadəçisidir. Bu 

qəbildən baş qəhrəmanların obrazları leytmotivlərlə xarakterizə olunmuşdur. Operanın musiqi 

dramaturgiyasında Məhəbbət leytmotivi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Beləliklə, Pikə Axundovanın “Məhsəti” operası birpərdəli (dörd şəkildən ibarət) quruluşa 

malik olub, lirik-dramatik opera janrının xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Görkəmli 

Azərbaycan şairi Məhsəti Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bu opera şairənin 

rübailərinin musiqi təcəssümünün gözəl nümunəsidir. Eyni zamanda, Məhsəti poeziyasının və 

Məhsəti obrazının musiqidə tərənnüm olunması baxımından dəyərli nümunədir.    

Qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkar Pikə Axundovanın Məhsəti Gəncəvi poeziyasına müraciəti 

təkcə opera ilə məhdudlaşmayıb, vokal musiqi sahəsi ilə də bağlıdır. O, Məhsətinin sözlərinə  

“Ey gül”, “Mənim tək yanan harda var”, “Könlümə yar oldu bu gecə dilbər”, “Soruşma”, 

“Rəhm eylə”, “Şəhla gözlüm” və s. mahnı və romanslarını bəstələmişdir.  

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Məhsəti Gəncəvinin 900 illik yubileyi münasibətilə 

P.Axundovanın Məhsətinin sözlərinə yazdığı mahnı və romanslardan ibarət disk işıq üzü 

görmüşdür. Həmin mahnı və romanslar Fransanın Müluz və Reyms şəhərlərində keçirilən 

konsert proqramında xalq artisti Samir Cəfərovun ifasında  uğurla səslənmişdir [Azərbaycan 

Bəstəkarlar İttifaqı. Məlumat kitabı.2019]. Bu romanslardan bir neçəsi bəstəkarın “Məhsəti” 

operasına da daxil edilmişdir.  

Məhsəti Gəncəvinin sözlərinə Oqtay Kazıminin “Bu dünya” mahnısı, Rizvan Sədirxanovun  5 

mahnısı, Məmməd Cəfərovun “Bu gecə” adlı romansı şairənin poeziyasını vokal musiqidə 

tərənnüm edən sənət nümunələrindəndir.   
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Bəstəkar Rizvan Sədirxanov şairənin Rafael Hüseynov tərəfindən farscadan azərbaycan dilinə 

poetik tərcümə etdiyi 14 rübaiyə 5 mahnı bəstələmişdir. Bu mahnılarda Məhsətinin yaradıcılıq 

amalına xas olan həyat fəlsəfəsi, məhəbbət, insanın öz böyük arzuları uğrunda mübarizəsi 

motivləri öz təzahürünü tapır [Məhsəti Gəncəvi nəğmələri. Tərcümə edən R.Hüseynov. 

Musiqisi R.Sədirxanovun.2013].   

Məhsətinin sözlərinə Faiq Nağıyevin “Şamın naləsi” a capella xoru musiqi həlli baxımından 

diqqətəlayiqdir [Nağıyev F. 1984]. Xorun mətnində Məhsətinin məzmununa görə şamın 

yanmasını əks etdirən iki rübaisindən istifadə olunmuşdur. Xorun quruluşu  üçhissəli 

formadadır, məzmununa görə kənar hissələr oxşar, orta hissə təzadlı musiqi materialına 

əsaslanır.  

Bəstəkar şamın yanmasını musiqidə təcəssüm etdirmək üçün maraqlı üsul tapmışdır. Xorun 

əvvəlində verilən tenor və soprano partiyalarının səsləşməsində sekunda gedişlərinin 

sinkopalı ritmik quruluşda təkrarlananmaları (“Şam yanar” sözlərilə) özünəməxsus bir şəkildə 

şamın alovunun təsvirini yaradır. Xorun melodiyası rəvan hərəkətlli olub, sakit, sirli əhval-

ruhiyyə yaradır.  

Xorun orta bölməsi (“Nədən səni belə yandırdılar, şam”) basların ifasında səslənir, daha sonra 

digər səslərdə keçir. Dəyişkən ölçü (5/4, 7/4) daxilində melodik hərəkət sərbəst vəznli muğam 

oxumasını xatırladır. Melodiya inkişaf etdirilərək, bölmənin sonunda kulminasiyaya gətirib 

çıxarır. Bundan sonra üçüncü bölmədə birincinin əvvəli – şamın yanmasını təsvir edən 

sinkopalı melodik gedişlərlə xorun tamamlanması verilir. Göründüyü kimi, xor əsərində 

şamın alovunun musiqi ifadə vasitələri ilə təsviri bəstəkarın uğurlu tapıntısı hesab oluna bilər. 

Məhsətinin şeirləri əsasında Sevda Qurbanəliyevanın bəstələdiyi “Xərabat” xoru 

diqqətəlayiqdir və şairənin obrazını canlandıraraq, onun incə ruhlu poetik fikirlərini təcəssüm 

etdirir. Xorun “Xərabat” adlansırılması təsadüfi deyil. Belə ki, Məhsətinin tərcümeyi-halında 

adı keçən bu məhəllə Gəncədə məşhur sənətkarlar məhəlləsi kimi tanınıb. S.Qurbanəliyeva 

“Məhsətinin musiqi dünyası” kitabçasında yazır: “Məhsəti Gəncəvinin məşhur şair və 

musiqiçi kimi yetişməsində Gəncənin Xərabat məhəlləsinin ruhu oxşayan yaradıcılıq mühiti, 

elm, ədəbiyyat və incəsənət adamlarının burada toplaşaraq etdikləri söhbətlər, burada 

keçirilən sufi məclisləri mühüm rol oynamışdır” [Qurbanəliyeva S. 2013: s. 10].  

“Xərabat” xorunda Məhsətinin iki rübaisindən (tərcümə edəni N.Rəfibəyli) istifadə 

olunmuşdur, hər iki rübai Xərabatın təsvirinə, onun insanların həyatındakı mənəvi-mədəni 

əhəmiyyətinə həsr olunmuşdur. Birinci rübai belədir: 

Könülsüz Xərabat içrə sən gəlmə, 

Dərvişlik rəmzini bilməsən, gəlmə! 

Başından keçənin yoludur bu yol, 

Bu yolda  can qurban verməsən, gəlmə! 

Xorun quruluşunda bu rübainin üçüncü-dördüncü misralarının təkrarlanması reprizlik 

əhəmiyyəti daşıyaraq, poetik mənanın musiqi vasitəsilə daha dərin çatdırılmasına xidmət edir. 

Məhsəti Gəncəviyə həsr olunmuş musiqi əsərlərindən danışarkən, onların mövzu və 

məzmununun lirika ilə bağlı olduğunu qeyd etmək lazımdır. Məhsətinin bütün yaradıcılığına 

xas olan lirika onun əsərlərinin, şəxsiyyətinin musiqi təcəssümündə də öz əksini tapmışdır. Bu 

əsərlər bir daha sübut edir ki, Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığında poeziya və musiqinin dərin 

əlaqələri özünü göstərərək, onun musiqili poetik dünyasını müasirlərimizə çatdırır.   
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OGTAY KAZİMİ "YAŞASIN CUMHURİYETİM" CANTATI 

 

Tarana YUSİFOVA 

Doçent, Dr. Azerbaycan Milli Konservatuarı, yusifovatarana2@gmail.com 

ÖZET 

Ogtay Kazimi'nin yaratıcılığı boyunca Koro müziği ilgi odağı olmuştur. O.Kazimi'nin koro müziği konusundaki 

derin bilgisi, A. Zeynallı adına müzik okulunda koro şefliği olarak eğitim almasından  kaynaklanmaktadır. 

Besteci, koroyu geniş çaplı eserlerinde ve şarkılarında kullanmıştır. O.Kazimi'nin vokal-senfonik şiiri “Vatan 

Şarkıları”: “Büyük bayram” (Rufat Zabioğlu, 1970), “Yabancı” (Cabir Novruz, 1970), “Çoban bayatı” (Ramiz 

Haydar, 1973), “Yüksek dağlar” (Rufat Zabioğlu, 1974), "Yaşasın cumhuriyetim" cantatı (İskender Coşgun, 

1979), "Memleketimin askerleri" - Büyük Vatan Savaşı'nın 35. yıldönümüne adanmış 416. tümen hakkında 

(C.Mammadov, 1980), cantata "Sen namemsin Azerbaycan" (Nariman Hasanzadeh, 1992), vokal-senfonik şiir 

“Ulusun Uyanış Gecesi” (Abdulla Gurbani, 1995), “Murovdag şarkıları” oratorio (Abdulla Gurbani, 2001), 

“Peygamber oratorio” (tamamlanmamış), (Nabi Khazri, 2000), 3 bölümden oluşan "Requiem" üçlemesi (1978-

1979) - 26 Bakü komiserine (İskender Coşgun) adanmış, Meçhul Asker (İskender Coşgun) hakkında, Sovyetler 

Birliği kahramanı Mehdi Hüseynzade (Ramiz Haydar) adanmış iki eserde koro kullamasıda bu türe olan ilginin  

açık örnekleridir. Besteci, "Şehitler" senfonisinde, tiyatro gösterileri için yazdığı müziklerde ve şarkılarda yerine 

göre koro kullanmaya özen göstermiştir.  

Ogtay Kazimi'nin "Yaşasın cumhuriyetim" cantatı 1979'da bestelenmiş ve 1994'te yeniden çalışılmıştır. Şair 

İskender Coşgun`un eseri üzerine yazılan bu kantat, koro, solistler ve senfoni orkestrası için tasarlanmıştır. 

Cantat, Ogtay Kazimi'nin çalışması boyunca kırmızı çizgiden geçen vatan temasını parlak renklerle 

somutlaştırıyor. Şair İskender Coşgun  ile bestecinin koro müziğinde yeni bir yöne doğru şarkı türünde yaratıcı 

işbirliği ("Hayat bizim", "Oku, Zeynebim, oku", "Merhaba, anne", "Gençliğim", "Bir gülüyor, biri yazıyor" dahil 

olmak üzere çok sayıda şarkı) devamını bulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: besteci, müzik, kantata, koro, tür. 

 

CANTATA "LONG LIVE THE REPUBLIC" BY OGTAY KAZİMİ 

ABSTRACT 

Choral music has been in the center of O.Kazimi's attention throughout his career. O.Kazimi's deep knowledge 

of choral music stems from his education as a choir-conductor at the secondary music school named after 

A.Zeynalli. It should be noted that during the years of secondary music education, O.Kazimi's teacher was 

composer Haji Khanmammadov. The composer used the choir in his large-scale works, as well as in his songs. 

O.Kazimi's vocal-symphonic poem “Songs of the Motherland”: “Great holiday” (Rufat Zabioglu, 1970), 

“Strangers” (Jabir Novruz, 1970), “Shepherd's bayat” (Ramiz Heydar, 1973), “High mountains” (Rufat 

Zabioglu, 1974), “Long live my republic” cantata (Iskander Joshgun, 1979), “Soldiers of my homeland” - 

dedicated to the 35th anniversary of the Great Patriotic War on the 416th division (J.Mammadov, 1980), cantata 

“You do not sing Azerbaijan” (Nariman Hasanzadeh, 1992), vocal-symphonic poem “Awake night of the 

nation” (Abdulla Gurbani, 1995), “Murovdag songs” oratorio (Abdulla Gurbani, 2001), “Prophet oratorio” 

(incomplete), (Nabi Khazri, 2000), "Requiem" trilogy of 3 parts (1978-1979) - dedicated to 26 Baku commissars 

(Iskander Joshgun), about the Unknown Soldier (Iskander Joshgun), about the hero of the Soviet Union Mehdi 

Huseynzadeh (Ramiz Heydar). are clear examples of his great interest in this genre. The composer gave a wide 

place in the symphony "Martyrs", in the music he wrote for theatrical performances, as well as in the creation of 

songs. 

Ogtay Kazimi's cantata "Long live my republic" was composed in 1979 and reworked in 1994. Written to the 

text of the poet Alexander Joshgu, this cantata is intended for choir, soloists, and symphony orchestra. The 

cantata embodies the theme of the homeland, which runs through the red line throughout O. Kazimi's work, with 

bright colors. Creative collaboration with the poet Iskander Joshgun in the genre of the song (numerous songs, 

including "Life is ours", "Read, Zeynabim, read", "Hello, mother", "My youth", "One laughs, one writes") in a 

new direction in the composer's choral music has found its continuation. 

Key Words: composer, music, cantata, choir, genre. 
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Xor musiqisi bütün yaradıcılığı boyu O.Kazıminin diqqət mərkəzində olmuşdur. O.Kazıminin 

xor musiqisinə dərindən bələd olması A.Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində xor-

dirijor kimi təhsil almasından qaynaqlanır. Onu da qeyd edək ki, orta musiqi təhsili illərində 

O.Kazıminin müəllimi bəstəkar Hacı Xanməmmədov olmuşdur. Bəstəkar iri həcmli 

əsərlərində, eləcə də mahnılarında xordan istifadə etmişdir. O.Kazıminin “Vətən nəğmələri” 

adlı vokal-simfonik poema: “Böyük bayram” (Rüfət Zəbioğlu, 1970), “Qəriblik” (Cabir 

Novruz, 1970),  “Çoban bayatı” (Ramiz Heydər, 1973), “Uca dağlar” (Rüfət Zəbioğlu, 1974), 

“Yaşa respublikam” kantatası (İsgəndər Coşqun, 1979),  “Vətənimin əsgərləri” – 416-cı 

diviziya haqqında Böyük Vətən Müharibəsinin 35-ci ildönümünə həsr olunub 

(C.Məmmədov,1980), “Nəğməmsən Azərbaycan” kantatası (Nəriman Həsənzadə, 1992), 

“Millətin oyaq gecəsi” vokal-simfonik poeması (Abdulla Qurbani, 1995), “Murovdağ 

nəğmələri” oratoriyası (Abdulla Qurbani, 2001), “Peyğəmbər oratoriyası” (natamam), (Nəbi 

Xəzri, 2000), “Rekviyem”  3 hissəli poemadan ibarət trilogiya (1978-1979)  - 26 Bakı 

komissarına həsr olunub (İsgəndər Coşqun), Naməlum əsgər haqqında (İsgəndər Coşqun), 

Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə haqqında (Ramiz Heydər) kimi iri həcmli 

əsərlərində xordan istifadə etməsi, onun bu janra böyük marağının bariz nümunələridir. 

Bəstəkar “Şəhidlər” simfoniyasında, teatr tamaşalarına yazdığı musiqilərdə,  eləcə də mahnı 

yaradıcılığında xora geniş yer vermişdir.   

Oqtay Kazıminin “Yaşa respublikam” kantatası 1979-cu ildə bəstələnmiş, 1994-cü ildə 

yenidən işlənmişdir. Şair İsgəndər Coşqunun mətninə yazılan bu kantata xor, solistlər və 

simfonik orkestr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kantata O.Kazıminin yaradıcılığı boyu qırmızı 

xətlə keçən vətən mövzusunu parlaq boyalarla təcəssüm etdirir. Şair İsgəndər Coşqunla mahnı 

janrında yaradıcılıq əməkdaşlığı (çoxsaylı mahnılar, o cümlədən “Həyat bizimdir”, “Oxu, 

Zeynəbim, oxu”, “Salamat qal, ana”, “Gəncliyim”, “Biri güldür, biri yazım”) bəstəkarın xor 

musiqisində yeni səmtdə öz davamını tapmışdır. 

Kantatanın ilk xanələrindən cəngi rəqsinin sədaları aşıq musiqisinin xüsusiyyətləri ilə üzvi 

vəhdətdə verilərək, xalq şənliyinin təəssüratını yaradır. Bu obraz xalqın möhtəşəmliyini və 

onun sarsılmaz qüvvəsini ifadə edir. Kantatanın üslubu sadə olsa da, bu, özünəməxsus, 

monumental sadəlikdir. Kantata üç hissəlidir: birinci hissə - Allegro, ikinci hissə - Allegro 

moderato, üçüncü hissə - Allegro. Partiturada cəmi 27 xanədən ibarət olan Maestoso bölməsi 

əsərə koda funksiyası daşıyır. Kantatada bütün hissələr fasiləsiz bir-birinə keçir. Hissələrin 

birini digərindən əlyazmada müəllifin özü tərəfindən qeyd edilən temp göstəriciləri  ayırır. 

Bütövlükdə, əsər dörd təzadlı bölmədən ibarət olan tam birhissəli kompozisiya kimi qavranıla 

bilər. Hissələrin arasındakı təzad, orkestrləşmə və xor aranjemanı baxımından da ilk baxışda 

nəzərə çarpır. Birinci hissənin başlanğıcındakı monumental orkestrləşmə üslubu ikinci 

hissənin kamera planlı olması kəskin təzad təşkil edir. Tematizm baxımından, 3-cü hissə 

birincini təkrar etsə də, burada əsasən xor partiyası yeni poetik mətnlə çıxış edir, solistlərin 

çıxışı təkrar olunmur. Nəhayət, koda funksiyası daşıyan Maestoso apofeoz – bütün kantataya 

yekun vurur. Birhissəli kompozisiya baxımından, bu bölmə, yəni Maestoso koda kimi 

qavranıla bilər. Bütövlükdə, birhissəli kompozisiya kimi əsərin quruluş sxemini belə 

müəyyənləşdirmək olar:   

A              +           B      +                       A1       +                   koda 

Allegro        Allegro Moderato       Allegro (Repriza)          Maestoso 
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Onu da qeyd etməliyik ki, partitura-əlyazmada bəstəkar yalnız I, II, III bölmələrin qarşısında 

“hissə” sözünü qeyd etmiş, “Maestoso” sözünün qarşısında “hissə” sözü qeyd edilməmişdir. 

Bu da “Maestoso” bölməsinin həcmi ilə (27 xanə) əlaqədardır. Yəqin ki, partiturada qeyd 

edilən “hissə” sözü şərtidir. Çünki üçüncü hissə kimi göstərilən Allegro tematik baxımdan 

müəyyən ixtisarlarla birincinin təklrarıdır. Əsər birhissəli kompozisiya kimi qavranılır və 

hissələr əsasən temp göstəriciləri ilə ayrılır. Onu da qeyd edək ki, kantatanın əlyazmasının 

sonunda bəstəkar əsərin səslənmə müddətinin cəmi 7 dəqiqə olduğunu qeyd etmişdir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən əsəri birhissəli kompozisiya kimi araşdırıb təhlil etmək daha düzgün olardı. 

Buna görə “hissə” əvəzində bölmə anlayışını istifadə etməyi qərara almışıq.  

Kantata doqquz xanəli orkestr girişi ilə başlanır. Girişdə orkestr tam tərkibdə, qeyri-adi, 

səciyyəvi olmayan  4/8 ölçüdə aşıq musiqisinin intonasiyaları üzərində qurulan bir melodiyanı 

ifa edir. Sonra bəstəkar tez bir zamanda 4/8 ölçüsünü (3/4+3/4+ 2/4 kimi partiturada qeyd 

etdiyi) 5/4 ölçüsü ilə əvəzləyir. Burada aşıq musiqisi ilə yanaşı, qəhrəmani, mübariz ruhlu 

Cəngi rəqsinin metr-ritmik pulsasiyası sezilir.   

Melodiya do-şur tonallığındadır. Bu lad aşıq musiqisi üçün çox tipikdir. Melodiya aşıq 

musiqisinə xas variant üsulu ilə inkişaf edir.  

Sonra bu melodiyada soprano-ostinato funksiyasını daşıyarkən və bu fonda dördsəsli xor çıxış 

edir. Birinci bölmənin quruluşu belədir:  

 

    Giriş – A                       B                      A1                         B1                          A2             

       2 – 5                         5 – 8              8 – 8 xanə        8 – dən 8 xanə             9 – 10 

        Xor                    bariton solosu           xor                sonar – 9                     xor 

   «Yollarına             «Yenə gözəl,            Yaşa              bariton solosu           «Yaşa 

      şəfəq                       günlər,             respublikam      «Elim, obam»     respublikam» 

      saçır»                      aylar» 

A – birinci bölmə dördsəsli xor tərəfindən ifa edilir, aşıq musiqisinə xas olan harmoniyalar 

üzərində qurulur. Xor fakturası homofon-harmonikdir. Burada xorda aşıq musiqisi üçün 

səciyyəvi olan “a balam” ifadəsi və cəngi rəqsinin ifası üçün səciyyəvi “hey” nidası eşidilir. 

Sonra qadın xoru “Yaşa respublikam” sözlərini ifa edir (Babayev. 1998).  

Bariton solosundan əvvəl yenə orkestr girişi ifa olunur. Baritonun çıxışı iki kupletdən 

ibarətdir. Birinci çıxış (“Yenə gözəl günlər”) orkestrin bir qədər kamera planlı ahəngləri 

fonunda verilir. İkinci kuplet (“Ağ çalmalı dağların var”) yenə eyni orkestrləşmə fonunda 

səslənir. Baritonun çıxışının melodiyası da aşıq musiqisi intonasiyalarına əsaslanır.  

 A1 – “Yaşa respublikam” bölməsi orkestrin tam tərkibli müşayiəti fonunda verilir. 

Qarışıq xorun ifasında  divizi səslərin sayını 6-ya çatdırır.  

 Baritonun növbəti çıxışı – B1  (“Elim, obam başdan başa”) orkestrdə simli və ağac 

nəfəs alətlərinin qənaətcil ifadə tərzi fonunda çox qabarıq səslənir.  

 A2 – “Yaşa respublikam” bölməsində xor nəqərat funksiyası daşıyaraq, «Allegro» 

bölməsinə yekun vurur. 

Kantatanın şərti mənada ikinci hissəsi (Allegro moderato) əvvəlki hissədən lirik obrazlar  

dairəsi ilə fərqlənir. Birinci hissənin təmtəraqlı əhval-ruhiyyəsi, sakit, təmkinli lirika ilə əvəz 
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olunur. Təzadlı pianissimo nüansında 12 xanəli orkestr girişi simlilərin, fleyta və qoboy 

alətlərinin dialoqu şəklində verilir. Sonra solist – soprano doğma vətənin gözəlliklərini 

tərənnüm edir (“Nəzər salıb baxıramsa hara mən”). Xorun tenor partiyası hər misranın 

sonunda ona səsaltılarla imitasiya olunur. Solistin ifasında üçüncü və dördüncü misralarla 

tenorlar ona kanon şəklində imitasiya edir. Daha sonra bütün xor çıxış edir. Allegro 

moderatonun quruluş sxemini belə vermək olar:  

 

Giriş                  A                       A1           A2                     Koda  

10                    11-12                     12-13                  13-14                   14-15 

orkestr       soprano solosu              xor                  solist və xor             xor   

                  «Nəzər salıb»           «Hey, təzə         «Təzə gəlin            «Yaşa 

            gəlin kimi»              kimi»            respublikam» 

Beləliklə, Allegro moderato giriş və koda ilə birlikdə kupletli forma kimi şərh oluna bilər.  

Şərti olaraq üçüncü hissə adlandırılan Allegro, həm də repriza funksiyası daşıyır. Möhtəşəm 

fortissimoda səslənən və bütün orkestr tərəfindən ifa edilən Allegro-nun tematik materialı 

kantatanın başlanğıc bölməsinə əsaslanır. Burada orkestr girişi daha qısa olub, cəmi iki 

xanədən ibarətdir. Birinci hissədəki solistin çıxışına (bariton solosu) burada yer verilmir. 

Allegro ikihissəli formada – kuplet və nəqərat şəklində qurulur. Onun quruluş sxemi belədir:  

 

    Giriş                 A                    B          A1                              B1 

    2 xanə          xor 16-ya          16-17  xor                  17-18  xor                 18-19 xor 

                        qədər            «Yaşa respublikam»    «Özün türkün               «Yaşa 

                     «Bir xalqım                                         şanlı igid balası»     respublikam» 

                          var» 

Nəhayət, Maestoso (19) – “Yaşa respublikam” sözlərinin təkrarı üzərində qurulan koda 

xarakteri daşıyır. 

Allegro və Maestoso-da simfonik orkestr tam tərkibdə iştirak edir. Maestoso təntənəli, 

bayramsayağı tərzdə bütün əsərə yekun vurur.  

“Yaşa respublikam” kantatasının forması özünəməxsus olub, bir qədər ənənələrdən kənardır. 

Burada bəstəkarın özünün əlyazmada qeyd etdiyi üçhissəlilik (attacca üsulu ilə hissələrin bir-

birini əvəzləməsi) tam vəhdətdə qavranılır. Hissələr bir-birilə temp – dinamik planda qarşı-

qarşıya qoyulur. Dinamik kənar hissələr (Allegro) təmkinli lirika ilə (Allegro moderato) 

qarşılaşır. Bütün hissələr vahid tonallıqda – do mayəli şurda birləşir. Şur ladı burada 

kompozisiya-dramaturji inkişafa xidmət edir. Aşıq musiqisinin ritmi kantatada aparıcı mövqe 

kəsb edərək, bir növ leytritmə çevrilir.  

Əsərin forma xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən, kantatanı təzadlı mürəkkəb formaya aid edə 

bilərik. İlk olaraq onu qeyd etməliyik ki, ötən əsrin 60-cı illərində ilk dəfə V.V.Protopopov 

tərəfindən tətbiq edilən təzadlı – mürəkkəb forma anlayışı müstəqil forma tipidir. Böyük sovet 

musiqişünası L.Mazel bu formanın bəstələnmə quruluşların sistematikasında birhissəli 

(silsiləli olmayan) və silsiləli formalar arasında yerləşdiyini göstərərək, belə bir açıqlama 
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verir: “Silsiləli formalarla təzadlı-mürəkkəb formaları bağlayan hər iki halda bir neçə təzadlı 

hissənin ardıcıllığının mövcudluğu, birhissəlilərlə bağlayan isə hissələr arası fasilələrin 

olmaması və həmin hissələrin nisbətən müstəqil pyes kimi baxılmamasının və ifasının 

mümkün olmamasıdır. Bəzi hallarda təzadlı-mürəkkəb formaların hissələri (məsələn, digər 

hissələrin mövzu materialının qarışması ilə əlaqədar), həmçinin müstəqil formaya malik 

deyillər” [Mazel. 1988: 458] 

O.Kazıminin kantatası təzadlı-mürəkkəb formanın xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

Bütövlükdə, birhissəli forma kimi qavranılan bu kantata da silsilə xüsusiyyətləri daşıyır. Hər 

hissənin öz forması var. Yəni, birinci hissə Allegro üçhissəli, ikinci hissə Allegro moderato 

üç-beş hissəli, üçüncü hissə allegro ikihissəli (kuplet-nəqərat) formadadır. Bu hissələr bir-

birilə ilə təzadlı və müstəqildir. Bununla yanaşı, onlar fasiləsiz gedərək, L.Mazelin ifadəsincə 

desək, “forma əmələ gətirən vahid tamlıqda öz birləşmə dərəcəsinə görə bir hissəliyə yaxın 

(silsiləli olmayan) formadır”.  

Kantatada xor partiyaları ayrı-ayrılıqda sıçrayışsız, ahəngli oxumaq üçün rahat yazılmışdır. 

Lakin diapazon baxımından soprano və tenor partiyalarında yüksək tessiturada olan səslər 

çoxdur. Bəzi hissələrdə soprano, alt, tenor səslərində divizi yaranır. Ümumiyyətlə, bəstəkar 

xor üçün yazdığı mahnı və əsərlərində xorun ifası üçün çətinlik törədən sıçrayışlardan istifadə 

etmir. Ayrı-ayrı partiyalarda səslərin demək olar ki, sekunda və tersiya qədər hərəkətinə rast 

gəlinir. Bu da xorun ifası üçün rahatlıq yaradır. Qarışıq xorun harmoniyası həmahəngdir. Əsər 

dəyişkən ölçülüdür. Mürəkkəb, qarışıq ölçülərin bir-birini əvəz etməsi, orkestrdə və xorda 

müxtəlif giriş və bitirmələr dirijor xəttinin mürəkkəb olması təəssüratını yaradır. 

O.Kazıminin  kantatasının xor və simfonik üslubu bu janrdakı ənənələrdən və ilk növbədə, 

müəllimi Cövdət Hacıyevin yaradıcılığından bəhrələnir. Kantatanın simfonik üslubunda 

epiklik, plakat üslubu, orkestrin ifadə vasitələrindən qənaətcil şəkildə istifadə edilməklə 

rəngarəng musiqi dilinin yaradılması – bütün bu xüsusiyyətlər C.Hacıyevin musiqisindən 

qaynaqlanır. C.Hacıyevin S.Rüstəmin sözlərinə yazdığı möhtəşəm dörd hissəli oratoriyada 

(1949) olduğu kimi, O.Kazıminin  kantatasında Vətən mövzusu bayramsayağı, təntənəli 

tərzdə tərənnüm edilir. Kantatanın birinci hissəsində bariton solosu (“Ağ çalmalı dağların 

var”)  C.Haciyevin oratoriyasının ikinci hissəsində bariton solosunu xatırladır. Kantatanın 

lirik məzmunlu ikinci hissəsindəki soprano solosu (“Nəzər salıb baxıram”) C.Hacıyevin 

oratoriyasından üçüncü hissədən (“Lay-lay”) lirik-poetik soprano solosu ilə assosiasiya 

yaradır. Bütün bu bənzəyişlər, müqayisələrlə yanaşı, O.Kazıminin  “Yaşa respublikam” 

kantatası xor dəst-xəttinin orijinallığı ilə fərqlənən bir əsərdir.  

Xalq musiqisinin zəngin xəzinəsindən bəhrələnən “Yaşa respublikam” kantatasında insan 

səsinin spesifikasını çox gözəl duyan bəstəkar xor sənətinin, xor ifaçılığının sirlərinə bələd 

olduğunu nümayiş etdirmişdir. İ.Coşqunun sadə, özünəməxsus poeziyasının təcəssümü ifadə 

vasitələrinin sadəliyi ilə üzvi şəkildə qovuşaraq  müasir yazı dəst-xəttində əks olunur. 

Azərbaycanın nailiyyətlərini, işıqlı gələcəyini, doğma diyarın gözəlliklərinin tərənnüm və 

vəsf edilməsi kantatanın nikbin çalarlı musiqisində, parlaq orkestr üslubunda verilir. Burada 

aşıq poeziyasının özünəməxsus ifadəliyi, aşıq musiqisinin melodik tembr, ritmik, harmonik 

xüsusiyyətləri öz ifadəsini tapır. Bəstəkar, eyni zamanda bəzi muğam elementləri, xalq 

mahnıları və rəqslərinin xüsusiyyətlərini bacarıqla tətbiq edərək, qrafik ciddi orkestr vasitələri 

və xor işləməsi ilə gözəl bir lövhə yaratmışdır.  

Aparılan təhlil əsasında belə bir nəticəyə gəlirik ki, yaradıcılıq naturası ilə həmişə vokal 

musiqiyə meyilli olan O.Kazımi, xor musiqisi janrlarında bədii cəhətdən çox maraqlı əsərlər 

yarada bilmişdir. Tematika baxımından bəstəkarın xor musiqisi əsas etibarilə, vətənpərvərlik 
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mövzusunun, qəhrəmanlığın, ictimai-siyasi mövzuların tərənnümü ilə bağlıdır. Bəstəkarı bu 

janrda aktual mövzular  daim özünə cəlb etmişdir. Bəstəkarın xor musiqisində xor partiyaları 

çox sadə və asan qavranılandır, burada solistin ifalarına da geniş yer verilir. Xor fakturası, 

əsasən homofon-harmonik üslubdadır. “Yaşa respublikam” kantatasında aşıq musiqisinin 

melodik-ritmik xüsusiyyətlərinin, eləcə də xalq rəqslərinin tətbiqi bəstəkarın folklordan 

bəhrələndiyini göstərir. Əsərin forması və quruluşunu  qeyri-ənənəvi olması, yiğcamlığa meyl 

edilməsi, ümumiyyətlə əsərin yarandığı dövrün (70-ci illər) bir sıra təmayülləri ilə bağlılıqdan 

irəli gəlir. Sonralar O.Kazıminin 90-cı illərin əvvəlində yaranan “Şəhidlər” simfoniyasında da 

birhissəli quruluş müşahidə edilir. Ümumiyyətlə, təhlil edilib araşdırılan hər iki əsərdə 

birhissəli quruluşun daxilində silsilə xüsusiyyətlərin verilməsi təzadlı-mürəkkəb formanın 

olmasını  nəzərə çarpdırır.  
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ÖZET 

Türk Müziği eğitiminde de kullanılan ve son 50 yıl içerisinde kaleme alınan Türk Müziği teorisi ile ilgili 

kaynaklar gözden geçirildiğinde bu kaynaklarda birçok bilginin noksan, unutulmuş veya hatalı olduğu 

görülmektedir. Bu tür bilgilerin tespitinin ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının Türk Müziği açısından son 

derecede önemli ve kıymetli çalışmalar olacağı aşikardır. Bu araştırmada turan semâîsi usûlü ile ilgili bilgilerin 

gözden geçirilmesi ve bunların güncellenmesi amaçlanmıştır. Belge tarama yöntemi kullanılarak elde edilen 

veriler analiz edilmiştir. Buna göre: turan semâîsi usûlünden yalnızca M. Hurşit Ungay’ın bahsettiği, başka 

kaynaklarda bu usûlle ilgili bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ungay, turan semâîsi usûlünü Dr. Cahit 

Öney’in tertib ettiğini; usûlün 17 zamanlı, 11 darblı, bir adet devr-i hindî ve bir adet aksak semâî usûlünün 

birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir usûl olduğunu belirtmekte; acem-aşiran makamında ve Dr. Cahit Öney’in 

bestelediği bir adet çocuk şarkısını bu usûle örnek olarak vermektedir. Turan semâîsi usûlüne örnek olarak 

verilen eserin tarafımızca analiz edilmesi sonucu: eserin 17 zamanlı, 9 darblı, bir adet devr-i turan (7/8) ve bir 

adet curcuna (10/8) usûlünün birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir usûle sahip olduğu; dolayısı ile M. Hurşit 

Ungay’ın usûl ile ilgili verdiği bilgilerin kısmen hatalı olduğu saptanmıştır. Usûl, bu bilgiler ışığında yeniden 

tanımlanmış, vuruşları porte üzerinde yeniden yazılarak usûle ait tüm bilgiler güncellenmiştir. Turan semâîsi 

usûlü için örnek eser sayısını arttırmak amacıyla Hicaz makamında bir oyun havası Dr. Hanefi Özbek tarafından 

bestelenmiş ve eserin notası bu makaleye eklenmiştir. Bu araştırmada turan semâîsi usulü üzerinden Türk Müziği 

teorisi ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesinin Türk Müziği nazariyatı açısından gerekli ve yararlı bir çalışma 

olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turan semâîsi, Usûl, Ritim, güncelleme. 

 

A RESEARCH ON "TURAN SEMÂÎSİ" 

ABSTRACT 

When the sources related to Turkish Music theory, which is also used in Turkish Music education and written in 

the last 50 years, are reviewed, it is seen that many information in these sources are incomplete, forgotten or 

erroneous. It is obvious that determining such information and making the necessary corrections will be 

extremely important and valuable works for Turkish Music. In this study, it was aimed to review the information 

about the turan semâîsi usl and update this information. The data obtained using the document scanning method 

were analyzed. According to this: it has been determined that only M. Hurşit Ungay mentioned the turan semâîsi 

method and there is no information about this method in other sources. M. Hurşit Ungay performed the turan 

semâîsi method by Dr. That Cahit Öney arranged it; He states that the usl is formed by combining 17 beats, 11 

strokes, one dev-i hindî and one aksak semâî usl; acem-aşiran maqam and Dr. He gives an example of a 

children's song composed by Cahit Öney. As a result of our analysis of the work given as an example of the 

Turan semâîsi method, the work has a method formed by combining 17 times, 9 strokes, one dev-i turan (7/8) 

and one curcuna (10/8); Therefore, it has been determined that the information given by M. Hurşit Ungay about 

the procedure is partially incorrect. The method has been redefined in the light of this information, and all 

information regarding the method has been updated by rewriting the strokes on the portal. In order to increase 

the number of sample works for the Turan semâîsi usl, a play atmosphere in the Hicaz makam. It was composed 

by Hanefi Özbek and the score of the work has been added to this article. 

In this study, it was concluded that reviewing the information about Turkish Music theory through the turan 

semâîsi method would be a necessary and useful study for Turkish Music theory. 

Key Words: Turan Semâîsi, Usûl, Rhythm. 
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GİRİŞ 

Türk Müziği anasanat dalları, konservatuvarlar, müzik bölümleri, güzel sanatlar liseleri ve 

diğer eğitim kurumlarında Türk Müziği eğitiminde çeşitli kaynak kitaplar ya da bunlara ek 

olarak öğretim elemanlarının kendi notları eğitim amacıyla kullanılmaktadır. 2009 yılında 

yayımlanan bir makalede Türk Müziği nazariyatı ve solfej derslerinde eğitim amacıyla 

kullanılan kitapların İsmail Hakkı Özkan Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri-Kudüm 

Velveleleri, Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Alper Demir, Türk Mûsikîsi Nazariyatı Ahmet 

Hatipoğlu şeklinde olduğu bildirilmiştir (Türkmen, U., Adar, Ç.; 2009). Bu kaynakların sayısı 

kısmen artsa da içerikleri aşağı yukarı aynı olup Hüseyin Sadeddin Arel’in (1880-1955) Türk 

Musıkisi Nazariyatı Dersleri kitabı ile Dr. Suphi Zühdü Ezgi’nin (1869-1962) yazmış olduğu 

Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi isimli beş ciltlik kitabın özetlenmiş, dil itibarıyla 

sadeleştirilmiş bir şeklinden ibarettir denilebilir. Dolayısı ile Arel veya Ezgi’nin 

kitaplarındaki herhangi bir unutulmuş konunun, eksik veya yanlış bir bilginin bunların 

özetlenmiş şekillerine de aynen yansıması söz konusu olacaktır. Türk Müziği anlayışı 

yönünden daha gelenekçi olan Rauf Yekta Bey’in (1871-1935) Türk Mûsikîsi Nazariyatı 

kitabı ile Ezgi’nin Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi kitaplarını perde, aralık ana dizi ve tağyir 

(değiştirme) işaretleri konularında karşılaştıran bir çalışmada Rauf Yektâ Bey’in nazarî 

anlayış hususunda ve Türk mûsikîsinde doğal nağmelerin yerlerinin tespiti ve düzenlenmesi 

gibi mühim konularda Suphi Ezgi’den oldukça farklı bir anlayıșa sahip olduğu 

belirtilmektedir (Güran G, 2019). Bu bilgi günümüzde Türk Müziği eğitiminde kullanılan 

kitapların geleneği yeterince yansıtma konusunda da ayrıca problemler taşıyabileceği 

sonucunu vermektedir. Türk Müziği nazariyatı kitaplarındaki bu tür problemlerin kitapları 

kullananlarda teorik bilgiye olan ilgi ve güveni azaltıcı bir etkiye sebep olabileceği de 

unutulmamalıdır. Dolayısı ile Türk Müziği eğitimi başta olmak üzere çeşitli yerlerde yaygın 

olarak kullanılan kaynakların gerek gelenekle uyuşmayan yönlerinin giderilebilmesi gerekse 

bu kaynaklardaki noksan, unutulmuş veya hatalı olduğu saptanan bilgilerin zaman zaman 

gözden geçirilmesi ve düzeltilerek güncellenmesi Türk Müziği için önemli bir hizmet olacağı 

açıktır. Bu meyanda turan semâîsi usûlü ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi bu makalenin amacını oluşturmaktadır. 

MATERYAL VE METOD 

Turan semâîsi usûlü ile ilgili kaynak (belge) taraması yapıldı ve toplanan veriler analiz edildi 

(Yazıcıoğlu Y. ve Erdoğan S, 2014). Buna göre: 

 Turan semâîsi usulünden yalnızca M. Hurşit Ungay’ın (1922-1995) bahsettiği, başka bir 

kaynakta bu usûl ile ilgili bir bilgi olmadığı saptandı (Ungay, M.H., 1981). 

 Ungay’ın turan semâîsi usulü ile ilgili verdiği bilgiler aşağıdadır: 

o Usûl, Dr. Cahit Öney (1926-2020) tarafından tertip edilmiştir. 

o 17 devirli (zamanlı) ve 11 darblıdır. 

o Bir adet devr-i hindî ve bir adet aksak semâî usûlünden oluşturulmuştur (Şekil 1). 

o Dr. Cahit Öney’in bestelediği acem-aşîrân makamında Karakış isimli çocuk şarkısı 

örnek eser olarak gösterilmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 1. M. Hurşit Ungay’a göre turan semâîsi usûlü ve darbları. 
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Şekil 2. Dr. Cahit Öney’in Acem-aşîrân çocuk şarkısı. 

 

Turan semâîsi usulünü oluşturan iki usûl, Karakış isimli çocuk şarkısının notası üzerinde 

noktalı çizgilerle birbirinden ayrılmış, eseri oluşturan usûller bu nota üzerinden incelenmiştir 

(Şekil 2). Ayrıca eserin notası Mus2 programına yüklenmiş ve bu program aracılığı ile 

seslendirilerek usûl yönünden analiz edilmiştir. Eser notası üzerinde de görüldüğü gibi turan 

semâîsini oluşturan ilk usûl devr-i hindî değil, üçlüsünün sonda olması sebebiyle devr-i 

turandır. Bilindiği gibi devr-i hindî usulünde üçlü usûlün başında yer alır (Çakar ŞŞ, 1996; 

Özkan İH, 2010; Yılmaz Z, 2010; Özbek H, 2020). Eser üzerinden usûlün kalan kısmı da 

incelendiğinde bu kısmın Aksak semâî değil curcuna olduğu, eserin curcuna usulüne uygun 

olarak yürüdüğü saptanmıştır. Bu inceleme sonucuna göre usule ait bilgiler aşağıdaki gibi 

güncellenmiştir: 

 Turan semâîsi usûlü 17 zamanlı ve 9 darblıdır. 

 Usûl, bir adet devr-i turan (7/8) ve bir adet curcuna (10/8) usûlünün birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. 
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Usûlün vuruşları bir çizgili porte üzerinde aşağıdaki gibi yazılmıştır (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Turan semâîsi usûlünün güncellenmiş şekli. 

 

Bu usûlden bir eser (hicaz oyun havası) Dr. Hanefi Özbek tarafından bestelenmiş ve eserin 

notası Dr. Cahit Öney’e vefatından önce ulaştırılmıştır (Şekil 4). Aynı eser, VI. Uluslararası 

Müzik ve Dans Kongresi’nde bu makalenin sözlü bildiri olarak sunulmasının ardından 

mızraplı tanbur ve kanun eşliğinde icra edilerek kongre katılımcılarına dinletilmiştir. 

 

Sonuç 

Dr. Cahit Öney, yeni bir usûl meydana getirmiş ve bu usûlde bir eser besteleyerek 

günümüzde de Türk Müziğinde yeni bir usûl meydana getirebilmenin ve eser üretmenin 

mümkün olduğunu göstermiştir. Türk Müziği teorisi ile ilgili kitaplarda hatalı veya eksik 

kısımlar bulunabilmektedir. Dolayısı ile bu tür kitapların gözden geçirilmesinin gerekli 

olduğu; ayrıca Türk Müziği’nin anlaşılması ve daha kolay öğrenilmesinde bu tür çalışmaların 

katkı sağlayabileceği söylenebilir. 
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Şekil 4. Turan semâîsi usulünde bestelenmiş olan hicaz oyun havası. 
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XX YÜZYILDA AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE 

ARP ÇALGI ALETİ 

 

Yegana TAPTIGOVA 

Doçent, Dr. Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, yegana55@rambler.ru 

 

ÖZET 

Arp - Doğu ülkelerinden gelen müzik sanatı tarihinin en eski enstrümanlarından biridir. 20. yüzyılın başından bu 

yana, bestelerinin tını paletini zenginleştirmek isteyen Azerbaycanlı besteciler eserlerinin partisyonuna arp da 

olmak üzere senfoni orkestrasının birçok enstrümanlarını dahil etmişler. Özellikleri nedeniyle, arp orkestranın 

çalınması zor olan enstrümanlarından biridir ve bu nedenle dikkatli bir yanaşma gerektirir. Modern bestecilerin 

orkestra çalışmalarındaki arp parçalarının karmaşık dokusu, enstrümanın sadece bir solo ve eşlik olarak değil, 

aynı zamanda bir topluluk ve orkestra olarak kullanımındaki değişiklikler, arpın yeni olasılıklarını keşfetme 

konusundaki ilgilerinden bahsediyor. 

İlk defa arp aleti, Müslüman Magomayevin - “Şah İsmail” ve “Nargiz” operalarında kullanılmıştır. İlk başta, 

arp`a küçük parçalar emanet edilirdi, sonradan Azerbaycanlı bestecilerin opera ve bale yapıtların partisyonunda  

sağlam bir yer aldı. Azerbaycanlı besteciler arp sesini harmonik arka plana "akan" figürler şeklinde eşlik eden 

çeşitli dekoratif efektler yaratmak ve aynı zamanda solo melodik çizgiler sunmak için kullanmaya başladılar. 

Avrupa ve ulusal müzikal ifade araçlarının sentezi, Azerbaycanlı bestecilerin arp`a yönelik ilk profesyonel 

çalışmaların ana üslup özelliği haline gelmiştir. Dokuya uygun, parlak bir konser parçası, H.Mirzazade'nin dört 

arp için Allegro'yu örnek gösterebiliriz. A.Dadaşev'in arp ve viyolonsel için “Adagio” ve A. Zeynallı’nın 

“Muğam tarzında” keman ve arp için eseri büyük ilgi görüyor. G.Garaye`in “Yıldırımlı Yollarla” ve “Yedi 

Güzel” balelerinde arp partisinin güzelliyi, performansı entrümanın sanatsal değerini yüksetmiştir. 

Arp, F.Alizade, J.Allahverdiyev, L.Jafarova, H.Zeynalova ve diğer modern Azerbaycan bestecilerinin 

eserlerinde özel bir yer kaplıyor. Bu besteciler arp'ı sadece orkestrada değil, aynı zamanda bir topluluk ve solo 

enstrüman olarak kullanmaya başladılar. Modern oyun stillerini bünyesinde barındıran genç besteci 

Kh.Zeynalova'nın arp için konçertosu Azerbaycan arpçılarının referans kitabı oldu. 

Anahtar Kelimeler: arp, orkestra, besteci, tını, çalgı, uyum, ses, topluluk. 

 

HARP IN THE CREATIVE WORK OF AZERBAIJANI COMPOSERS IN THE 20TH 

CENTURY 

ABSTRACT 

The harp is one of the oldest instruments in the history of musical art, originating in Eastern countries. Wishing 

to enrich the timbre palette of their compositions, Azerbaijani composers have been introducing many symphony 

orchestra instruments, including harp, into their scores since the early 20th century. Due to its specific features, 

harp is the most difficult instrument of the orchestra and therefore requires special attention. The complicated 

texture of harp parts in orchestral works by contemporary composers and changes in the use of the instrument 

not only as a solo and accompaniment, but also as an ensemble and orchestral instrument speak for their interest 

in discovering new possibilities for the harp.  

For the first time the harp part appeared in the operas of Muslim Magomayev - "Shah Ismail" and "Nargiz". At 

first, the harp was entrusted with small fragments, but gradually its parts became more complex and took a firm 

place in the opera and ballet scores of Azerbaijani composers. Azerbaijani composers began to use the sound of 

harp to create various decorative effects accompanying the harmonic background in the form of "flowing" 

figures, as well as to present it with solo melodic lines. 

Synthesis of European and national means of musical expression became the main stylistic feature of the first 

professional works for harp by Azerbaijani composers. Allegro" for four harps by Kh. Mirzazade is a brilliant 

concert work, which is easy to texture. Of considerable interest are A.Dadashev's arrangements "Adagio" for 
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harp and cello, and A.Zeynalla's play "In the Style of Mugham" for violin and harp. Such ensemble numbers of 

K.Karaev from ballets "The Thunder's Path" and "The Seven Beauties" are of artistic value. 

Harp also occupies a special place in the works of contemporary Azerbaijani composers such as F.Alizade, 

J.Allahverdiyev, L.Jafarova, H.Zeynalova and others. These composers began to use harp not only in the 

orchestra, but also as an ensemble and solo instrument. Harp Concerto of young composer H.Zeynalova, which 

embodied modern styles of play, became a board book of harpists in Azerbaijan. 

Key Words: harp, orchestra, composer, timbre, instrument, harmony, sound, ensemble. 

 

АРФА В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В XX ВЕКЕ 

Арфа – один из самых древних инструментов в истории музыкального искусства, 

взявший свое начало в странах Востока. С начала XX века азербайджанские 

композиторы, желая обогатить тембровую палитру своих сочинений, вводят в свои 

партитуры многие инструменты симфонического оркестра, в том числе и арфу. Ввиду 

своих специфических особенностей арфа является труднейшим инструментом оркестра 

и поэтому требует особо внимательного изучения. Усложненная фактура арфовых 

партий в оркестровых произведениях современных композиторов, изменения в 

применении инструмента не только как сольного и аккомпанирующего, но и как 

ансамблевого и оркестрового говорит об их интересе к раскрытию новых 

возможностей арфы.  

Впервые партия арфы появилась в операх Муслима Магомаева – «Шах Исмаил» и 

«Наргиз». Сначала арфе поручались небольшие фрагменты, но постепенно ее партии 

усложнились и заняли прочное место в оперных и балетных партитурах 

азербайджанских композиторов. Азербайджанские композиторы стали применять 

звучание арфы для создания различного рода декоративных эффектов, 

сопровождающего гармонического фона в виде «струящихся» фигураций, а также 

представлять ей солирующие мелодические линии. 

Синтез европейских и национальных средств музыкальной выразительности стал 

основной стилевой чертой первых профессиональных произведений для арфы 

азербайджанских композиторов. Блестящим концертным сочинением, удобным в 

фактурном отношении является «Аллегро» для четырех арф Х.Мирзазаде. 

Значительный интерес представляют переложения «Адажио» А.Дадашева для арфы и 

виолончели, а также пьесы «В стиле мугама» А.Зейналлы для скрипки и арфы. 

Художественную ценность составляют ансамблевые номера К.Караева из балетов 

«Тропою грома», «Семь красавиц», а также большое значение имеют сольные пьесы-

переложения  для арфы.  

Пьеса «Танец Айши» из балета К.Караева считается одной из часто исполняемых и 

сложных произведений для арфиста. Эта пьеса, переложенная профессором Аидой 

Абдуллаевой, насыщена колористическими приемами, музыкальная линия протекает 

аккордовой фактурой, которая представляет определенную сложность для арфиста и 

придает красочность музыкальному языку. Это произведение сложно исполнителю 

арфисту и в плане педализации.  

Пьеса  «Забытый вальс»  К.Караева одно из проникновенных  сочинений  композитора. 

Оригинальная тональность этого произведения - Gis dur,  неудобна для арфы, как в 

плане звучания, так и в плане педальной техники, поэтому она переложена в 

тональность g moll. В этой пьесе исполнитель – арфист должен отрабатывать каждую 
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фразу, чтобы передать изящество и легкость музыкального образа. Лирическая 

мелодия, выраженная секстами, терциями, и звучащая на фоне легкого 

аккомпанемента, а также сменяющаяся в партиях руки, местами на первых долях 

обогащенная арпеджированным аккордом – все это требует от арфиста определенного 

умения владения звуковой палитрой на инструменте. 

Тембро-колористическая красочность звучания данного произведения зависит от 

навыков арфиста, умения сочетать контрастную подачу мелодии первым пальцем и 

легкого аккомпанемента средними пальцами. Эта яркая, красочная пьеса К.Караева, 

стала очень популярной у исполнителей-арфистов. 

Большой интерес, как в художественном, так и в техническом отношении представляют 

собой партии арфы в симфонических и балетных произведениях Кара Караева. 

Внезапные модуляции, сложность ритмики, использование низких регистров, аккор-

довая фактура, флажолеты – все это требует безупречного владения арфовой техникой, 

высокого профессионального мастерства. 

Во многих произведениях К.Караева роль звукового фона, сопровождающего основную 

тему, выполняет мелодизированная гармоническая фигурация. Она может сопутст-

вовать звучанию темы на большом протяжении и восприниматься как самостоятельный 

пласт фактуры. Очень часто фоновые мелодические фигурации складываются из нес-

кольких певучих линий, которые поручаются различным инструментам, в том числе и 

арфе. Так, в танце Айши из балета «Семь красавиц» удачно использован тембр арфы с 

кларнетом и альтами. В «Танце цветных» из балета «Тропою грома» арфа хорошо со-

четается с ударными и флейтой. В «Вариациях» Сари тему, полную томления и зовов в 

партии деревянно-духовых, окружают «воздушные» фигурации кларнетов, арфы, 

скрипок и альтов. В «Танце девушек с гитарами» оригинальный тембр арфы комби-

нируется также с различными инструментами симфонического оркестра. Своеобразно 

использованы флажолеты двух арф на протяжении всей «Колыбельной» в балете «Тро-

пою грома». Мягкая, поэтичная мелодия «Колыбельной» проходит под сурдину 

скрипок, а флажолеты арф придают ей оттенок зыбкости и сладостного томления. Об-

разцом тонкого изобразительного мастерства К.Караева является вступление ко второй 

картине первого акта балета, которое построено на «теме вельда». Пасторальный 

наигрыш скрипок и альтов в этом номере приглушен сурдинами и истаивающими фла-

жолетами арф. В сцене и дуэте Ленни, написанном в стиле протяжных негритянских 

напевов «блюз», композитор поручает двум арфам большое выразительное соло. 

Яркая тембровая изобретательность особенно щедро представлена в симфонических 

произведениях Кара Караева – «Хореографических картинках», «Албанской рапсодии», 

Симфонической сюите «Вьетнам». Сюита «Хореографические картинки» принадлежит 

к образцам балетно-симфонической музыки К.Караева. Она создана композитором в 

1953 году и по своей тематике, романтической образности, отточенности формы, 

щедрости и изысканности оркестрового языка приближается к сюите «Семь красавиц». 

В «Хореографические картинки» вошли четыре номера – «Танец девушек», «Ки-

тайский танец», «Адажио», «Вальс». Легкие тембровые контуры арфы изящно впле-

таются в оркестровую ткань грациозно-лирического «Танца девушек» и скерцозного 

«Китайского танца», в благородно патетическое, внутренне экспресссивное «Адажио», 

вызывающее ассоциации с вдохновенными лирическими страницами музыки Кара 

Караева. 

Блестящим концертным сочинением, удобным в фактурном отношении является 
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«Аллегро» для четырех арф Х.Мирзазаде, отредактированное А.Абдуллаевой в 1987-88 

годах. Квартет получил положительные отзывы многих известных деятелей 

музыкального искусства. «Аллегро», в котором   попеременно солируют четыре арфы, 

то есть, квартет арф, был впервые исполнен студентами консерватории П.Мухтаровой, 

Н.Халилулиной, И.Побережной и педагогом Г.Гусейновой на одном из концертов в 

консерватории.  

Особое место арфа занимает и в творчестве современных азербайджанских 

композиторов, таких как Ф.Ализаде, Дж.Аллахвердиев, Л.Джафарова, Х.Зейналова и 

др.  

Арфовые партии  оркестровых произведений современных композиторов  отличаются 

сложным ритмическим рисунком, обогащением звуковой палитры, использованием 

колористических приемов и т.д. Так арфовые партии в оркестровых произведениях 

Ф.Ализаде, Дж.Аллахвердиева выделяются сложными гаммообразными пассажами, 

колористическими приемами, которые требует от исполнителя профессиональной 

технической подготовки. 

Арфовые партии в оркестровых произведениях Лалы Джафаровой отличаются 

мелодичностью, глубоким звуком. Мелодии построены на арпеджированных аккордах.  

Эти композиторы стали использовать арфу не только в оркестре, но и как ансамблевый 

и сольный инструмент. Концерт для арфы молодого композитора Х.Зейналовой, 

воплотивший в себе современные стили игры, стал настольной книгой арфистов 

Азербайджана. 

Хадиджа Зейналова – одна из ярких представителей азербайджанской музыкальной 

культуры в Европе. Она выпускница Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира 

Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии, 

член Союза композиторов Азербайджана, основатель и художественный руководитель 

ансамбля Bridge of Sound, доктор философии и доцент Университета Падерборн и 

Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись 

на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, 

Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, 

Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.  

Хадиджа Зейналова является автором арфового концерта, который был дипломной 

магистерской работой. В процессе сочинения молодым композитором этого 

произведения, в классе арфы музыкальной академии шла серьезная совместная работа с 

профессором Аидой ханум Абдуллаевой, в ходе которой обсуждались исполнительские 

возможности инструмента, динамические оттенки и другие средства выразительности, 

нашедшие отражение в данном сочинении. Концерт был исполнен Шахлой Мурадовой, 

одной из последних учениц А.Абдуллаевой на выпускном экзамене молодого 

композитора. 

Концерт одночастный в тональности соль минор. Данное произведение сложное по 

структуре, так как здесь используются разные виды техники (мелкая, арпеджии, 

аккордовая техника, разнонаправленные арпеджированные пассажи). Сложность в 

исполнении мы уже чувствуем с 5  такта 4 цифры. Трудность заключается в том, что 

пассаж исполняется в правой и левой руках в противоположные стороны на 

протяженных аккордах оркестра: 
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Или, например: 

 

Концерт основан в основном на триольной структуре, при этом акцентируя каждую 

сильную долю. С 63 такта в правой руке солиста появляется шестнадцатые, которые 

нужно исполнять 4 и 3 пальцами, что предоставляет трудность в исполнении. При этом 

тема протекает в исполнении акцентированного первого пальца. 

 

С 73 такта вступает побочная тема на Andante. Арфовая партия начинается 

исполнением в левой руке триольных пассажей. Но в основном, эта часть содержит 

аккордовую структуру, при этом ритмический рисунок солиста и оркестра одинаков. 
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Местами следует акцентрированные шестнадцатые. 

 

 

В концерте чередуются темпы Andante и Allegro. Так с 135 такта начинается новая 

часть на Allegro, где темы ведет оркестр. Здесь мы наблюдаем диалог между оркестром 

и солистом. Эта часть концерта богата аккордовой палитрой. В арфовой партии 

сложность представляет собой и педализация, так как она богата встречными 

альтерационными знаками. 

 

Делаее идет чередование тем и темпа. Сначала с 228 такта возвращается тема на 

Andante с чередованием диезной тональности  на бемольную.  

 

С 308 по 318 такты композитор передал все позиции солисту. Арфовое соло богата как 

аккордовой палитрой, так и шестнадцатыми и заканчивается на глиссандо  ad libitum. 
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Концерт заканчивается на ad libitum арфовым солом (370-373 такты), которое 

возвышается с пиано на форте и в конце звучат прозрачные арфовые  флажолеты. 

 

 

В итоге хотелось бы отметить, что все эти произведения можно причислить к числу 

интересных по своему художественному замыслу, самобытных по своему  воплощению 

произведений азербайджанской арфовой музыки.  В них были сохранены ярко 

выраженная национальная природа азербайджанского искусства и стиль композиторов. 

Все эти произведения азербайджанских композиторов XX века для арфы являются 

сокровищницей азербайджанской классической музыки.  
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“ÖZEL PEDAGOJİK EĞİTİM” BÖLÜMÜNDE ÖĞRENCİ REPERTUAR SEÇİMİ 

İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

 

Zahra GARAYEVA 

Doçent, Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi, lala@mamedov.biz 

 

ÖZET 

“Özel Pedagojik Eğitim" konusu, öğrencilerin müzik okullarında bağımsız olarak çalışmalarını, mesleki beceri 

ve alışkanlık kazanmalarını, temel öğretim yöntemlerini öğrenmelerini sağlayan bir disiplindir. Bu derste, 

eğitimde kazanılan bilgilerin uygulanması için bir takım önemli tavsiyeler verilmektedir. 

Bir öğrenci için repertuar seçmek çok önemli bir konudur. Öğrencide enstrümana ilgi yaratmak için, öğretmen 

önce repertuar seçimine dikkat etmelidir. Doğal olarak, her eğitim aşamasının kendi programı vardır. Müzik 

okullarındaki belirli sınıfların müzik programı, çeşitli türlerin büyük ve küçük formlarından, etüd  ve 

gammlardan oluşur. Bu program için bir repertuar seçmek, öğrencinin bireysel müzik yeteneğini, karakterini, 

psikolojik ve fizyolojik ve yaş özelliklerini dikkate almalıdır. Bu açıdan repertuar seçimi çeşitli kriterlere 

dayanmaktadır. 

Her şeyden önce, çalışmanın pedagojik amacı dikkate alınır. Seçilen eser, öğrencinin müzikal yeteneklerini, 

teknik berecisini, bakış açısını,  estetik zevkini ve müzikal düşüncesini desteklemelidir. 

Çalışma seçiminde ikinci koşul, öğrencinin hazır olma düzeyini dikkate almaktır. Seçilen eser öğrencinin zeka 

düzeyini karşılamıyorsa, müziğin peşinden gitme arzusunu zayıflatabilir. Aynı şey, öğrencilerin yeteneklerinin 

üzerindeki repertuar seçimleri için de söylenebilir. Repertuarın her zaman klasik müzik içermesi gerektiğini de 

not etmeliyiz. Çünkü klasik müzik her zaman modern yaşamın gereksinimlerini karşılar. 

Repertuar seçimi tutarlı, sistematik olmalı ve eserler ilginç ve renkli olmalıdır. Aynı tür repertuar eserlerinin 

dahil edilmesi, öğrencinin duyma yeteneği, teknik açıdan ilerleyememsini tetikleye bilir ve müziye olan ilgiyi 

azaltabilir. Teknik zorlukları olan eserlere ek olarak, lirik duygusal parçalar da  repertuarda yer almalıdır. 

Repertuar seçimi, öğrencinin çalışmalarındaki dezavantajları ve eksiklikleri gidermelidir. Örneğin, öğrencinin 

sağ elinde gerginlik varsa, teknik becerileri oluşturmak için etüd seçilmelidir. Ayrıca, iki veya üç farklı teknik 

türünün aynı anda çalışılmasının büyük yarar sağladığı da belirtilmelidir. 

Modern çağda, repertuar seçimindeki anahtar koşullardan biri olduğu için internet kaynaklarını kullanmak 

önemlidir. Uzmanlığını öğreten bir öğretmen sürekli olarak repertuar için yeni notlar aramalı, belirli bir web 

sitesi, portal, not arşivleri, e-not kitaplığı girerek öğrenciler için bir repertuar tasarımı üzerinde çalışmalı ve 

geliştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: müzik, eğitim, repertuar, öğrenci, bilgi. 

 

RECOMMENDATIONS ON SELECTING A STUDENT FROM THE REPERTOIRE 

FOR STUDENTS IN SPECIAL PEDAGOGICAL TRAINING 

ABSTRACT 

The subject "Special pedagogical training" is a discipline that allows students to work independently in music 

schools, gives them the opportunity to acquire professional skills and abilities, to master the basic methods of 

teaching. This course offers a number of important recommendations for introducing the knowledge gained in 

the field of education. 

Even the choice of repertoire is one of the most important issues for a student. To interest a student, the teacher 

must first pay attention to the repertoire choice. Naturally, each educational stage has its own program. The 

musical program of certain classes in music schools consists of large and small forms of different genres, etudes 

and scales. The choice of repertoire for this program should take into account individual musical abilities of the 

student, his or her character, psychological and physiological characteristics and age.  From this perspective, 

repertoire choice is based on several criteria. 
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The pedagogical purpose of the work is primarily taken into account. The chosen program should promote the 

musical abilities of the student, his technique, as well as his world view, aesthetic taste and musical thinking. 

The second condition when choosing a job is to consider the level of readiness of the student. If the selected 

program does not match the student's level of intelligence, it may undermine the student's desire to engage in 

music. The same can be said of choosing a repertoire above the student's abilities. It should also be noted that the 

repertoire should always include classical music. Because classical music always meets the requirements of 

modern life. 

The choice of repertoire should be consistent, systematic, and works should be interesting and colourful. 

Inclusion in the repertoire of works of the same type, the student's ability to hear, memory, and sense of rhythm 

may reduce interest. In addition to pieces with technical difficulties, lyrical plays should be included in the 

repertoire. 

Repertoire selection should take into account the student's deficiencies. For example, if there is tension in the 

student's right hand, Etudes should be selected to form technical skills to relieve the right hand. It should also be 

noted that it is very useful to learn two or three different types of technique simultaneously. 

In today's era, it is important to use Internet resources, as time is a key condition when choosing a repertoire. 

Since a teacher who teaches his specialty, must constantly look for new notes for the repertoire, work to improve 

the design of the repertoire for students by visiting a particular website, portal, archive of notes, library of 

electronic notes. 

Key Words: music, education, repertoire, student, knowledge. 

 

“Xüsusi pedaqoji hazırlıq” müstəqil fənn olub, tələbələrdə peşəkar bacarıqların və vərdişlərin 

düzgün istiqamətləndirilməsi, onların əsas metodik üsullara yiyələnməsi və pedaqoji 

hazırlığın düzgün təşkilini nəzərdə tutur. Orta ixtisas və ali təhsil ocaqlarının məzunları 

musiqi məktəblərində işə başlayarkən onların qarşısında bir sıra çətinliklər meydana çıxır. 

Musiqi məktəbində təhsil alan şagirdlər müxtəlifdir və onların hər birinə fərdi yanaşma üsulu 

olmalıdır. Təbiidir ki, yeni işə başlayan müəllim təhsil alarkən müəyyən biliklər əldə etmişdir. 

Əldə olunan biliklərin reallaşaraq həyata keçirilməsi zamanı ilk başlanğıcda şagirdin əllərinin 

düzgün qoyuluşu, musiqi qabiliyyətlərinin inkişafı, səs üzərində iş, texnikanın inkişafı, 

ştrixlər və s. ilə yanaşı önəmli məsələlərdən biri düzgün repertuar seçiminə diqqət 

yetirilməsidir. 

“Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnini tədris edən müəllim öz tələbəsinə hazırladığı şagird üçün 

repertuar seçərkən hər sinfə uyğun proqrama riayət edərək, onun tələblərini nəzərə almağı 

tövsiyə etməlidir. Çünki şagirdin ixtisas sinfində inkişafı çoxmərhələlidir. Seçilən repertuar öz 

növbəsində şagirdin musiqi-ifaçılıq qabiliyyətinin inkişafına yönəldilməlidir. Hər sinfin tədris 

proqramında müxtəlif məqsədlərə yönəldilən əsərlər, eləcə də etüd, qamma və məşğələlər 

daxil edilmişdir. Bu əsərlərin hamısının tədris müəssisələrində öyrədilməsi qeyri-mümkündür. 

Şagird üçün repertuar onun fərdi xüsusiyyətləri və imkanları nəzərə alınaraq seçilməlidir. Bu 

zaman musiqi əsərlərinin seçimi üçün bir sıra digər meyarlar, müəllimin öz təcrübəsi və 

intuisiyası ona dəstək olmalıdır. “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnini tədris edərkən müəllim öz 

tələbəsinə şagird üçün repertuar seçimi zamanı ilk növbədə bu işə ciddi və ehtiyatla 

yanaşmağı tövsiyə etməlidir. Bu seçim məqamında ilk növbədə klassik əsərlərin repertuara 

daxil edilməsi nəzərdə tutulur, çünki klassika həmişə gündəmdədir. Bütün dövrlərdə klassik 

musiqi nümunələri müasir həyatın tələbatlarına cavab verməyə qadirdir. Şagird üçün əsər 

seçərkən müəllim onun imkanlarını, uşağın inkişaf istiqamətinin, nəyə yönəldilməsini də 

nəzərə almalıdır. Repertuar seçimində əsərlərin məzmununa və maraqlı olmasına önəm 

verilməldir. Seçim  müəllimin savadının və dünyagörüşünün əsas göstəricisidir. Eynitipli 

əsərlərdən ibarət repertuar şagirdlərin nəzərində yeknəsək görünür. Şagirdin intellektinə və 

səviyyəsinə uyğun olmayan repertuar isə onu həvəsdən salır. Məlum olduğu kimi uşaq musiqi 
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məktəblərində müxtəlif səviyyətli və qabiliyyət göstəriciləri baxımından fərqli olan şahirdlər 

təhsil alırlar. Onlar bir-birindən fərdi, psixoloji və fizioloji xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Bu 

nöqteyi-nəzərdən şagirdin təkcə ifa qabiliyyətləri deyil, eyni zamanda xarakteri, intellekti, 

temperamenti, mənəvi aləmi, artistlik qabiliyyəti də nəzərə alınmalıdır. Repertuar seçərkən 

uşağın tələbatı, marağı, emosional vəziyyətinə diqqət yetirilməsi gündəmdə duran 

məsələlərdən biridir. Xüsusi pedaqoji hazırlığı keçən tələbə şagird üçün repertuar seçərkən, 

təqdim olunan əsərin sinif çərçivəsində, ya konsert ifası üçün ifa ediləcəyini əvvəlcədən 

nəzərdə tutmalıdır. Təcrübədə bəzən diqqətçəkən belə bir məqamı müşahidə edirik. Şagird bir 

qədər astagəldir, natura etibarilə hərəkətləri ləngdir. Lakin onun repertuarına çox emosional,  

hərəkətli bir pyes daxil edilmişdir. Təbiidir ki, bu tipli pyesi həmin şagird konsertdə ifa 

etdikdə uğur qazanmır. Lakin sinif çərçivəsində bu pyesi ifa edə bilər. Əksinə şagird çox 

emosional, həyəcanlı naturaya malikdirsə, ona sinif çərçivəsində lirik, düşüncəli xarakter 

daşıyan bir əsərin ifası tapşırıla bilər. 

Şagird üçün repertuar seçimində xüsusən etüdlərə ayrıca yer verilməlidir. Adətən, musiqi 

məktəblərində etüd seçiminə nədənsə az diqqət yetirilir.Əslində etüd texnikanın inkişafına 

böyük dəstək verərək, gələcək repertuarın hazırlanmasında mühüm rol oynayır. Tanınmış 

violin ifaçısı, gözəl pedaqoq və metodist Abram İliç Yampolskinin metodik tövsiyələrində 

şagirdin texnikasının bir neçə istiqamətdə inkişafına böyük yer verilir. Bu nöqteyi-nəzərdən 

ifa repertuarına daxil edilən etüdlər texniki baxımdan rəngarəng olmalı, eyni vaxtda iki-üç 

müxtəlif xarakterli etüd öyrədilməlidir. Əgər şagirdin müəyyən texniki qüsurları varsa, bu 

zaman onları aradan qaldırmaq üçün müəyyən etüdlər seçilməlidir.  Uşaqlar bütün yaş 

həddində rəngarəngliyi sevir, yeknəsəklik və monotonluq onları yorur. Müxtəlif xarakterli 

əsərlər üzərində işləmək şagirdləri öz qabiliyyətlərinə uyğun repertuar seçməyə 

istiqamətləndirir. Bəzi hallarda şagirdlərdə stimul yaratmaqdan ötrü çətin və mürəkkəb əsərin 

repertuara daxil edilməsi tövsiyə edilir. Belə olan təqdirdə şagirdin fərdi xüsusiyyətləri, 

onların üzrə çıxarılması, texniki və musiqi qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi nəzərə 

alınmalıdır. İfa vərdişlərinin inkişafı öndə durmalıdır.  “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənni 

prosesində müəllimin öz tələbəsinə aşıladığı əsas məqam repertuar seçimində vahid metodla 

yanaşmanın ən böyük nöqsan olmasını dərk etməkdir. Tələbə eyni bir bəstəkarın əsərləri 

üzərində işləyərək, digər bəstəkarların əsərlərinin inkar edilməsinin səhv metod olduğunu ilk 

növbədə anlamalıdır. Müxtəlif bəstəkarların əsərləri üzərində işləmək şagirdin zövqünü 

formalaşdıraraq, onu tədricən öz qabiliyyətlərinə uyğun repertuarın seçiminə 

istiqamətləndirir. Repertuar seçimində həddən çox qadağalar qoyulması da səhv metod sayılır. 

Şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, müəyyən qaydalardan kənara çıxmaq 

mümkündür. Bu,  inkişaf perspektivlərini nəzərə almağa imkan yaradır. Şagirdin texniki 

imkanlarının optimal inkişafı, hansı texnika növünün daha çox üstün olaraq, hansının geri 

qalmasını əldə rəhbər tutub repertuar seçimi üzərində hərtərəfli işləmək tövsiyə olunur. 

Klassika, müsair, milli musiqi nümunələri ilə yanaşı repertuarda seçim edərkən zamanla 

ayaqlaşmaq əsas şərtlərdən biridir. Gənc mütəxəssis daim internet saytlarını izləməli, yeni not 

materiallarını axtarmalıdır.  

Müasir dövrdə akademik alətlərdə estrada, populyar musiqinin ifa edilməsinə maraq 

artmışdır. Kinofilmlərdən musiqi, mahnıların ifası, müxtəlif köçürmə və işləmələrin not 

materiallarının şagirdə təqdim edilməsi onun özünün bu musiqiyə marağı və həvəsi nəzərə 

alınaraq repertuar seçimi edilməsi başlıca şərtlərdən biridir. 

Burada kiçik bvir haşiyə çıxaraq repertuara daxil edilməsi mütləq olan əsərlər üzərində 

dayanmaq istərdik. Gənc ifaçıların repertuarında önəmli yer tutan əsərlərdən ilk növbədə dahi 

alman bəstəkarı İohann Sebastyan Baxın böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan solo skripka üçün 
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sonata və partitaları qeyd edilməlidir. Xüsusi pedaqoji hazırlıq fənnini tədris edən müəllim öz 

tələbəsinə ilk növbədə İ.S.Baxın yaradıcılığında violin alətinin rolu, bəstəkarın bu alət üçün 

bəstələdiyi əsərlər haqında məlumat verir, onun gənclik illərində bu sahədə ifaçılığından bəhs 

edir. İ.S.Baxın violin üçün sonata və partitaları, konsertləri çox universal üslublu əsərlər olub, 

özünəməxsus fakturaya malikdir. Buradakı patetik monoloqlar, deklamasiya  reçitativ 

xarakterli melos, özünəməxsus ritmika, alman violin məktəbinin texnikasının verilməsi  

bütün bunlar gənc ifaçının musiqi qabiliyyətlərini inkişaf etdirir.  İ.S.Baxın iki konsertinə (E-

dur və a-moll) repertuarda mühüm yer verilməli, iki violin üçün d-moll konserti repertuara 

daxil edilməli, gənc ifaçı İ.S.Baxın əsərlərinin melodik gözəlliyini duymalıdır. İ.S.Baxın digər 

əsərlərinin, violin üçün köçürmə və işləmələrinin - simli orkestr üçün D-dur süitasından 

“Ariya” (A.Vilhelmin işləməsi), klavesin və fleyta üçün sonatadan “Sisiliana”nın repertuara 

salınması məsləhət görülür. 

Xüsusi pedaqoji hazırlıq fənnini tədris edən müəllim tələbələrinə repertuarda mütləq müəyyən 

ardıcıllıq gözlənilməsini, sadədən mürəkkəbə doğru prinsipinə riayət edilməsini aşılamalıdır. 

Belə ki, P.Rodenin “24 kapris” i və Y.Dontun “Kaprislər”i öyrənildikdən sonra daha çətin 

repertuar üzərində işləmək olar. Qeyd olunan əsərləri şagird mənimsəyibsə, artıq C.Viottinin 

a-moll və e-moll konsertləri, R.Kreyserin d-moll və D-dur konsertləri, L.Şporun bir sıra 

konsertləri repertuara daxil edilir. Repertuar seçimi zamanı daha mühüm bir məqama 

toxunmaq istərdik. Bəzən müəllim şagirdin yüksək göstəricilərini nəzərə alıb, onu həddən 

ziyadə yeni repertuar, yeni əsərlərlə yükləyir. Bu halda reperturarın mənimsənilməsində 

sistemsizlik, sonrakı illərdə bu şagirdlərdə iş zamanı bir sıra çətinliklər meydana çıxır.  

Metodikada bunun əksi olan hallarla da rastlaşırıq. Müəllim bəzən şagirdini uzun müddət 

ərzində eyni əsəri öyrənməyə məcbur edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, şagird heç də yetkin və 

püxtələşmiş musiqiçi deyildir. Yalnız yetkin və püxtələşmiş musiqiçi uzun müddət eyni əsər 

üzərində işləyə bilər. Şagird eyni əsərin ifasından yorulur və belə işin yaxşı nəticələr verəcəyi 

inanılmazdır. Repertuar seçimi şagirddə eyni zamanda məsuliyyət və çalışqanlıq tərbiyə 

etməlidir. Bu zaman şagirdin qabiliyyətinin maksimum açılışı, onun öz yaradıcı qüvvəsini və 

imkanlarını səfərbər etməkdə müəllimin yardım və dəstəyi tələb olunur. Tədrisin başlanğıc 

mərhələsində repertuar seçimində pedaqoji diaqnostika çox önəmlidir. Çünki repertuar 

seçimində pedaqoji təhlil mühüm əhəmiyyət daşıyaraq, hər şagird üçün inkişafın düzgün yolu 

və tempini tapmağı müəyyənləşdirir. Seçilən alətə maraq oyadılmasında ilk siniflərdə seçilən 

repertuarın mühüm rolu vardır. Müəyyən çalğı vərdişlərinin formalaşdırılması ilə yanaşı, 

şagird ifa etdiyi əsərləri ilk növbədə emosional baxımdan dərk etməli, obraz və xarakteri 

anlamalıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən birinci sinifdə şagirdin repertuarına mütləq təzadlı xarakter 

daşıyan kiçik pyeslər daxil edilməlidir.  Repertuar seçimi zamanı müxtəlif məcmuələr və 

müntəxabatlara müraciət edilir. Buna görə “Xüsusi pedaqoji hazırlıq”  fənnini tədris edən 

müəllim öz tələbəsinə not ədəbiyyatını toplayıb, siyahı tərtib etməyi, kitabxanaların kataloqu, 

eləcə də internet materialları ilə tanış olmağı tövsiyə etməlidir.  Repertuar seçimi alətdə səs 

alınması ilə sıx əlaqəli olmalıdır. Səs alınması üzərində işin daim tənzimlənməsi üçün şagirdə 

müxtəlif janrları əhatə edən rəngarəng üslublara aid repertuar seçməlidir. Beləliklə, xüsusi 

pedaqoji hazırlı fənnində tələbəyə şagird üçün repertuar seçimində bir neçə əsas prinsip 

nəzərə tutulmalıdır: 

1.Şagirdin musiqi eşitmə qabiliyyətləri, ritm hissiyatı, yaddaş və diqqətin, eləcə də məntiq və 

təfəkkürü, yaş həddi nəzərə alınır.  

2.Repertuar proqrama uyğun seçilməlidir. Seçilən əsərlər şagirdin ifa texnikasının səviyyəsinə 

uyğun olmalıdır. Repertuar seçərkən şagirdin bədii-intellektual hazırlığının səviyyəsi də 

nəzərə alınmalı və bu seçim səviyyənin formalaşdırılmasına yönəldilməlidir. 
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3. Seçim prosesində mütləq sistemlilik olmalıdır. Repertuar tədrici mürəkkəbləşmə prinsipinə 

uyğunlaşdırılmaldır. Seçim şagirdin ifa qabiliyyətlərinin (ifa texnikası, musiqi təfəkkürü və s.) 

paralel inkişafı üçün şərait yaratmalıdır.  

4. Müasir dövrdə internet şəbəkələri resurslarından geniş istifadə ilə əlaqədar repertuar seçimi 

zamanı not ədəbiyyatına müraciət edərkən sayt, portal, arxiv və elektron not kitabxanasında 

mövcud olan notların redaktələrinin müəlliflərinə xüsusi diqqət yetirmək çox önəmlidir. 

Repertuar seçərkən not ədəbiyyatının savadlı nəşri, xəta və qüsurların olmaması nəzərə 

alınmaldır. Repertuar seçimində əsərin bədii dəyəri, pedaqoji baxımdan məqsədyönlülüyü və 

şagird üçün düzgün inkişaf istiqaməti verməsi də əsas meyarlardandır. 

Savadlı repertuar seçimi musiqi qabiliyyətləri və fərdi xüsusiyyətləri fərqli olan şagirdlərin 

təhsilinə differensial yanaşma tələb edir. Düzgün tərtib edilmiş repertuar şagirdlərin yetişib 

püxtələşməsində mühüm amillərdən biridir.  
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FRANSIZ MÜZİĞİNDE AZERBAYCAN MEVZULARI 

 

Züleyha ABDULLA 

Doç. Dr. Ü.Hacıbeyli adına Baku Müzik Akademisi, zuleykha_az@yahoo.fr 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı ünlü Fransız besteci Pierre Thilloy’nın Azerbaycan mevzularının yansıtıldığı eserlerini 

incelemektir. Bu eserlerde Azerbaycan’ın müziği, kültürü, coğrafyası, tarihi esas konu olarak görülmektedir. 

Çalışmada şu mevzulara değinmenin  Fransız ve Azerbaycan kültürü için önemi, bestecinin yaratıcılığına etkisi 

araştırılmıştır.  

Bestecinin bugüne kadar farklı müzik türlerinde yazdığı dokuz eser Azerbaycan’a adanmıştır. Bu konular 

eserlerin adlarında belirtilmiştir, yanı sıra müzik içeriğinde Azerbaycan halk müziğinden alıntılar, bazen halk 

çalgıları vardır. Besteci, üç sene (2003-2005) Baku’de halk müziğini derinden incelemiştir, aynı zamanda 

ülkenin tarihi, siyasi konumu, problemleri, coğrafi özellikleri ve kültürünü oğrenmiştir.  Sonuc olarak bestecinin 

yaratıcılığında Azerbaycan kültürü ile Fransız kültürü ortak noktada buluşmuş, Doğu ve Batı müziği bir araya 

getirilerek derin, mistik ve büyüleyici özellikler taşıyan eserler ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Fransa, müzik, besteci. 

 

AZERBAIJAN SUBJECTS IN FRENCH MUSIC 

ABSTRACT 

The aim of the study is to investigate the works reflecting Azerbaijani topics of famous French composer Pierre 

Thilloy. In these works, the music, culture, geography and history of Azerbaijan are regarded as the main 

subject. In this study, the importance of mentioning the following subjects for the French and Azerbaijani 

culture, its effect on the composer's creativity were investigated.  

Nine works written by the composer in different music genres are dedicated to Azerbaijan. These topics are 

mentioned in the titles of the works, as well as the music content includes extracts from Azerbaijani folk music, 

sometimes folk instruments. The composer was a musician in residence at the French Embassy in Baku between 

2003 and 2005 (and again since 2008) and studied folk music, at the same time he learned the history, political 

position, problems, geographical features and culture of the country. 

As a result, Azerbaijani culture and French culture met at a common point in the creativity of the composer, and 

the works with deep, mystical and fascinating features emerged by combining Eastern and Western music. 

Key Words: Azerbaijan, France, music, composer. 

 

Giriş 

Günümüzün ünlü bestecilerinden biri olan Pierre Thilloy (1970), 2003-2005 senelerinde 

Fransa büyükelçiliğinin daveti ile Azerbaycan’da çalışmıştır. Hayatının bu dönemi, France 2 

ve Mezzo televizyon kanalları tarafından yayınlanan, Eve Ruggieri'nin, “Musique au cœur” 

programı için yapılmış elli iki dakikalık “Pierre Thilloy, La montagne du Feu” adlı belgesele 

konu olmuştur. Besteci, 2018 yılına kadar bir haftadan birkaç aya kadar süren kısa dönemlerle 

Baku’de olmuştur.  

O dönemde genç ve perspektifli, artık Avrupa’da klasik müzik alanında önemli ödüller almış 

besteci Thilloy, halk müziğini, dansları, muğamı, besteci eserlerini, kısacası, Azerbaycan 

müziğini derinden öğrenmek için ciddi çalışıyordu. Bunların yanı sıra ülkenin tarihini, coğrafi 
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özelliklerini, siyasi durumunu, zengin kültürünü öğrenmiş ve sonuç olarak bu konulardan 

etkilenerek farklı müzik türlerinde eserler yaratmıştır.  

Besteci, 2003 senesinde ilk defa Azerbaycan’a gelişindeki izlenimini şöyle anlatmıştır: 

“Harika ve fantastik bir yer olduğunu keşfettim, tüm dünyaya çok açık, ama dünya buraya 

açık değil - bence bu bir sorun.” (http://www.visions.az/en/news/621/a0c2f769//, 27.09.2020) 

Bu ifadelerle bestecinin kast etdiyi şudur ki “harika ve fantastik, açık” olmak dünyada her kes 

tarafından kabul edilmek anlamına gelmiyor, maalasef bunun için dünyanın birkaç objektiv 

olmayan siyasi, dini vesaire nedenleri vardır.  

Thilloy yaratıcılığında Azerbaycan kültürünün ilk yansımaları 

Thilloy’nın eserleri ABD, İngiltere, Belçika, Almanya, Norveç, İtalya, İsviçre, Azerbaycan, 

Özbekistan, Brezilya ve başka ülkelerde defalarca icra ediliyor. Bestecinin senfoni, oratoryo, 

opera ve başka müzik türlerinde yazdığı iki yüzden fazla eseri vardır. Thilloy, Azerbaycan 

halkının kültürüne ve musikisine derinden ilgi duyan bir bestecidir. Yaratıcılığında 

Azerbaycan’la bağlı konulara, geleneksel müziğe ve halk musikisine geniş yer vermiştir. 

Besteci, halk musikisinden melodi ve ritmleri kullanarak profesyönel müzik biçimlerinde 

eserler yazmıştır, Azerbaycan edebiyatına da kayıtsız kalamamış, bir eserin ruhunu anlatmak 

için önsöz olarak Nizami Gencevi’den dörtlük vermiştir. Besteci, Mahseti Gencevi’nin fransız 

diline çevrilmiş bir kaç şiirine eser yazmağı düşünüyor. (Thilloy ile yapmış olduğumuz 

görüşmede. 29.09.2020)  

Thilloy’nın Baku’de 2003 yılında yazdığı “Les Larmes de l’Enfer” (“Cehennemin göz 

yaşları”) 6. yaylı çalgılar dörtlüsü beş bölümden oluşmuştur. Eser kendinde sembolik 

anlamlar taşıyor. Dörtlü, “Humayun” muğamının ses dizisi ile başlıyor, bununla besteci, bu 

coğrafyanın varlığını mümkün kılan insanlara ve geleneklere saygısını ifade ediyor (Thilloy, 

2006). Dörtlü, Azerbaycan halk müziğinden ve kutsal okumalardan ilham alınarak yazılan bir 

eserdir. Sembollerle zengin bu müziğin mistik tarzı vardır. Besteci eseri Azerbaycan’a geldiği 

ilk aylarda yazmıştır. Bu ülkede Batı ve Doğu kültürünün karşılıklı barış içinde yaşamını keşf 

etmiş ve bu duygunun etkisi altında çalışmıştır. Eserin ruhunu açıkça ifade etmek için Türk 

şairi N.Hikmet’in “Kerem gibi” şiirinden birkaç satırın fransızca çevrisini önsöz olarak 

vermiştir (Thilloy, 2006):   

Ben yanmasam 

Sen yanmasan 

Biz yanmasak 

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa 

P. Thilloy Azerbaycan muğamından çok etkilenmiş ve bu geleneksel musikiye eserlerinde 

geniş yer vermiştir. Bestecinin kendisi tutkusunu şöyle ifade ediyor: “... Elbette Azerbaycan 

muğamı - bu çok özel, çok güçlü bir musikidir. Tüm dünyada çok özeldir. ...Azerbaycan 

müziği beni derinden etkiledi. Bu müziği ilk kez duymak benim için gerçekten şok oldu. Bu, 

kültür ve insanlık için büyük bir dersdir. Fransa'da ve Avrupa'da bunu neden herkesin 

dinlemediğini anlamadım.” (https://en.azvision.az/news/2542/composer-pierre-thilloy-

azerbaijans-culture-powerful-and-magnificent-.html. 28.09.2020) 

Thilloy’nın farklı müzik türlerindeki eserleri 

Bestecinin Azerbaycan'a adadığı daha bir eser - “Yanardağ” (“La Montagne de feu”) yedinci 

senfonidir. France2 və Mezzo televizyon kanalları için Thilloy hakkında çekilmiş belgeselde 
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bu senfoninin müziği kullanılmıştır. Bu eserde besteci Baku’nun petrol ve doğalgaz ile 

zenginliğini ve kendisinin bundan dolayı izlenimini, duygularını ifade etmiştir. Senfoni 2015 

senesinde Baku'de ilk kes icra edilmiştir, orkestraya Ayyub Guliyev şeflik yapmıştır.  

Daha bir eser “La Femme de Soie” (“İpek Kadın”) yaylı çalgılar dörtlüsüdür,  2016.cı yılda 

Paris'te prömiyeri olmuştur. Besteci bu eseri bir Azerbaycanlı kadına ithaf etmiştir, ideal 

kadın imajı yaratmağa çalışmıştır. O kadında gördüğü dostlukta sadakat, üstün zeka, 

hassasiyet, hayat aşkı gibi özellikleri müziğin dili ile anlatmıştır.  

“Les espaces mystérieux” (“Gizemli alanlar”) balaban ve büyük senfoni orkestrası için 

konçerto. Eserin prömiyeri Fransa’nın Nancy şehrinde 2007 senesinde olmuştur.  

“Les terres de Feu” (“Ateşler ülkesi”) yaylı çalgılar ile piyano dörtlüsü için alegori 2015 

yılnda Baku’de yazılmıştır. Thilloy, eseri  arkadaşı Elçin Amirbeyov’a ithaf etmiştir ve eser 

dostluğa adanmıştır. Besteci, dostluğun kalpler arasında olduğunu düşünerek Nizami 

Gencevi’nin “Sırlar hazinesi”nden birkaç satırın fransızca çevrisini önsöz olarak vermiştir 

(Thilloy, 2015):  

Beden duymaz havadar kimdir sana dünyada, 

Yürek duyar vefadar kimdir sana dünyada  

Karabağ mevzusu 

P.Thilloy, Azerbaycan'ın Karabağ savaşı problemini derinden incelemiştir ve Azerbaycan 

halkının ne kadar eziyete maruz kaldığını anlamıştır. Halkın kendi topraklarından çıkarılması, 

katliamlara maruz kalması ve bundan doğan tüm sorunları görerek, kalbinin derinliğinden 

acıları duyarak bir kaç eser yazmıştır ve bu mevzuları yansıtan eserler onun yaratıcılığında 

özel yere sahiptir. (Thilloy ile yapmış olduğumuz görüşmede. 29.09.2020) Thilloy, 

eserlerinde halkın duygularını ifade etmeyi başarabilmiştir.  

Bu konuda eserleri - violon ile violoncello için “Lamentations” (“Ağıtlar”), 2004. yılda 

Fransa’da prömiyeri olmuştur, üç bölümden, yani üç ağıttan oluşuyor ve ikincisi “Lamento” 

(Ağı) solo violon, klarnet ve yaylı çalgılar dörtlüyü için tek bölümlük eser, 2014 yılında Paris 

ve Londra’da ilk kes icra edilmiştir. Bu eserler savaşın kurbanlarına – şehitlerin hatırasına  

adanmıştır. Eserlerde şehit annelerinin akıttığı gözyaşları ve söyledikleri ağıtlar yansıtılıyor.  

“Exil” (“Sürgün”) bestecinin onuncu senfonisi 2015 yılında Paris’te Théâtre des Champs-

Élysées’de ilk defa icra edilmiştir. Orkestra şefi Ayyub Guliyev olmuştur. Eserde dijital sanat 

kullanılmış ve kemança, tar, piano, iki keman solistler var. Besteci, Karabağ savaşında 

evlerinden sürgün edilen tüm Azerbaycanlıların ruhsal ve cisimsel acılarını bu eserde 

yansıtmıştır.  

Karabağ savaşı mevzusunu yansıtan daha bir eser “Khojaly 613” bestecinin kalbinin 

derinliyine kadar dokunan katliamın etkisi altında yazılmıştır. 1992 yılının Şubat ayının 

25’den 26’a geçen gece Hocalı’da olmuş  katliam yüzlerce Azerbaycanlının ölümüne sebep 

olmuştur...  

Vahşi katliamın görüntülerini izleyen Thilloy, bu trajik olaya kayıtsız kalamamıştır. Eserin ilk 

versiyonunun prömiyeri 21 Şubat 2013 yılında Paris’te, 26 Şubat’da ise Londra’da olmuştur. 

Solistler - keman Sabina Rakçeyeva, balaban  Şirzad Feteliyev ve Loran Pötijirarın şefliği ile 

Londra Orion senfoni orkestrası eseri icra etmiştir. “Khojaly 613” 2016 senesinde Fransa’nın 

Mulhouse şehrinde Fuad İbrahimov’un şefliği ile icra edilmiştir.   
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“Khojaly 613” üç bölümden oluşmuştur. Eser katliamda şehit olanların anısına adanmıştır.  

Eserde Batı klasik müziği ve Azerbaycan halk müziğinin unsurları birleşmiştir. Birinci bölüm 

trajik, ağır tempolu müzikdir, ama düşmanın gelişini ve bundan dolayı halkın teşvişini ifade 

eden  kısımlar da vardır. İkinci bölümde sevgiyi, umutu, barışı temsil eden mevzu Azerbaycan 

halk mahnısı “Ay Laçın”ın üzerinde  kurulmuştur, daha sonra Azerbaycanlıların direnci halk 

dansı ritmindeki mevzu ile ifade ediliyor. İkinci bölümün son kısmı katillerin törettikleri 

vahşeti anlatılıyor. Yürüyüş ritimlerinin sentezi düşmanın ayak seslerini, Hocalı trajedisinin 

dehşetini yansıtıyor. Üçüncü bölüm Epitaphe (Yazıt) katliam kurbanlarının ruhuna okunan 

duanı temsil ediyor ve eserin mistik ruhunu ortaya koyuyor.   

Bestecinin ifade etdiyi düşünceleri onun duygularını şu şekilde  belli  ediyor: “Hocalı 

katliamı, tüm halkı ezen karanlık ve sinsi bir çatışmanın en kabus görüntüleri ile Azerbaycan 

halkının canlı hafızasında kalıyor. Genelde "hafıza" olarak adlandırılan, bayağı bir acımanı 

sunmakdan çok uzak olan, unutulmaya karşı bir siper, bir tür ebedi insanlık onuru gözcüsü 

olan bir mekanizma var. Bu "hafıza" siyasi veya başka her türlü bağlamlardan uzak olan 

yaratıcı insanlardan önemli bir olayı, sorunlu bir dönemi, çarpıcı bir gerçeği, kötü şöhretli 

bir dramayı tekrar gündeme getirmeyi talep eden pankartlardan biridir – onlar tarafından 

yaşanmamış olmasına rağmen - böyle olaylar onların ruhlarını derinlerden incitiyor. 25-26 

Şubat gecesi 1992 tarihinde Azerbaycan'da küçük bir şehir olan Hocalı'da yaşayan 613 

kişinin katledilmesinden bahseden “Khojaly 613” eseri aracılığıyla, bu korkunç olayları 

yaşamış, kaybolmuş kadınlar ve erkekler, bedenleri ve ruhlarıyla acı çekmiş, o gece her şeyini 

kaybetmiş insanlar için "tek taraflı" adaleti sağlamak istedim, onlara barış ve huzur getirmek 

umutuyla. Bu korkunç olay Azerbaycan'a ilk gelişimde tarifsiz bir trajik duygu dalgasıyla 

bana dokunmuştu... O zamandan beri bana barış duygusu getiren bu eseri yazmayı hiç 

bırakmadım.” P.Thilloy, 17 Ocak 2013. (Thilloy, 2016) 15 

Thilloy, “bu eseri yazmayı hiç bırakmadım” söylerken şunu ifade etmek istiyor ki eserin dört 

versionu var, beşincinin üzerinde çalışıyor. Solo keman, balaban, davulcular ve yaylı orkestra; 

solo keman, klarnet ve yaylı çalgılar dörtlüsü; solo keman, solo klarnet ve yaylı çalgılar 

beşlisi; solo keman, solo klarnet ve senfoni orkestrası için versionlar var ve şimdi de solo 

piano için version üzerinde çalışıyor.  

Şunu da belirtmek gerekir ki bu eser yüzünden P.Thilloy Fransa'daki Ermeni toplumunun bazı 

kesimlerinden tehditler almıştır, ancak buna rağmen, Azerbaycan için yaptığı çalışmaları 

devam ettirmektedir. Bestecinin en büyük isteyi ise bir gün eserin Hocalı’da büyük osketra ile 

icra edilmesidir.  

Sonuç olarak belli oluyor ki Thilloy'nın yaratıcılığında Fransız kültürü ile Azerbaycan kültürü 

ortak noktada buluşmuştur. Doğu ve Batı müziği gelenekleri bir araya gelince derin, mistik ve 

büyüleyici özellikler taşıyan eserler ortaya çıkmıştır. Siyaset olmayınca Doğu ile Batı 

arasında ortak değerler kolaylıkla bulunuyor, aslında bu iki tarafdan olan insanların, kültürün, 

müziğin aynı değerlere hizmet etdiği belli oluyor. Fransız bestecisi olan Thilloy'nın ruhu 

etkileyen  müziğinde Azerbaycan mevzularının yansıması sonuçu Fransız kültürü ile 

Azerbaycan  kültürü arasında köprü kuruluyor. Bunu yapmakla besteci sadece kendi 

yaratıcılığını geliştirmiyor, aynı zamanda müzik kültürünü zenginleştiriyor.  

 

 

                                                 
15 Çeviri yazara aittir. 
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UP/DOWN 

 

Arzu GÜLDALI UYSAL 

Mersin Üniversitesi, arzu.guldali@gmail.com  

 

Teknik: Tuval Üzerine Akrilik ve Dikiş Tekniği 

Ebat: 40x50 

Yıl: 2018 

 

 

http://www.imdcongress.com/
mailto:arzu.guldali@gmail.com


VI. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

30-31 Ekim 2020 / Alanya 
 

www.imdcongress.com  

 

452 

TOSCA 

 

Banu ERŞANLI TAŞ 

Başkent Üniversitesi, banu@baskent.edu.tr  

 

Teknik: Dijital Kolaj 

Ebat: 50x50 

Yıl: 2020 
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TERKEDİŞ 

 

Burcu Nehir HALAÇOĞLU 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, h.nehir@hbv.edu.tr  

 

Teknik: Fotoğraf Baskı 

Ebat: 35x50 

Yıl: 2020 
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UNTITLED 

 

Emrah UYSAL 

Mersin Üniversitesi, emrah.33@gmail.com  

 

Teknik: Tuval Üzerine Karışık 

Ebat: 40x60 

Yıl: 2017 
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ALTIN DOKUNUŞLAR 

 

İlke ALKAN 

Yeditepe Üniversitesi Sanatta Yeterlik Öğrencisi, ilkealkan@hotmail.com  

 

Teknik: Kanvas Üzeri Akrilik Boya 

Ebat: 80x110 

Yıl: 2019 
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MELANKOLİ 

 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Cumhuriyet Üniversitesi Lisans Öğrencisi, mehmetakfozdl@gmail.com  

 

Teknik: Yağlı Boya 

Ebat: 100x100 

Yıl: 2020 
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ALLI – SİMLİ 

 

Sümeyye SARUHAN 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, sumeyyesaruhan@hotmail.com  

 

Teknik: Keten Kumaş Dokuma 

Ebat: 100x37 

Yıl: 2020 
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