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Kəmalə HACIYEVA  
AMK-nın “Milli musiqi alətlərinin  
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“ƏSRLƏRĠN SƏDASI”ANSAMBLI VƏ BƏRPA OLUNMUġ RUHƏFZA  

 

Xülasə: Məqalədə ilk məĢqi olmuĢ və hələ yeni addımlarını atan “Əsrlərin 

sədası” ansamblı haqqında, həmçinin yeni bərpa olunmuĢ ruhəfza musiqi 

alətindən bəhs olunur. Ansamblın və alətin hərtərəfli  təhlili verilir. 

Açar sözlər: ruhəfza, bərpa, “Əsrlərin sədası”ansamblı, təkmilləĢdirilmə, 

ixtira 

 

Qədim alətlər milli dəyərimizdir, onları qorumaq və gələcək nəsillərə 

çatdırmaq bizim borcumuzdur. AMK-nın qədim milli musiqi alətlərindən ibarət 

ansamblı və onun tərkibinə daxil olan ruhəfza aləti bizim tədqiqat obyektimizdir.  

Qədim alətlərin bərpa və təkmilləĢdirmə iĢi əsrlərdən bizə gələn təcrübənin 

nəticəsidir. “Milli musiqi alətlərinin təkmilləĢdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriya-

sının nəzdində fəaliyyət göstərən“Əsrlərin sədası” ansamblı xüsusilə diqqətəlayiqdir. 

Təqdim edilən məqalənin həmmüəlliflərindən biri olan Məmmədəli Məmmədovun 

rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən bu ansamblın ilkin ifaları artıq onu dinləyənlərdə 

böyük maraq doğurur. Muğamlar, mahnılar, milli instrumental əsərlər, ümumiyyətlə, 

Azərbaycan milli musiqisi ansamblın ifasında qeyri-adi səslənir. Səsin aydınlığı, 

təmizliyi diqqəti cəlb edir.  

Ansamblın tərkibi bu alətlərdən ibarətdir: yaylı tar, təkmilləĢmiĢ bəm kamança, 

Ģahrud, sevgililər, qopuz Rumi, ərğənun, ruhəfza, qanun, Ģеdırğu, Qarabağ kamanı, 

yaylı qolça qopuz, köklənən ney, saz, kamança və ĢimĢək. Sonuncu alətdən, yəni 

özənsəsli (idiofonlu) ĢimĢəkdən ansamblın ifasında təbiət səslərinin verilməsi üçün 

geniĢ istifadə olunur.  

Ümumilikdə, ansamblın tərkibinə daxil olan alətlər təsnifatına görə 3 qismə 

ayrılır: ixtiralar, bərpa olunmuĢlar və təkmilləĢmiĢlər. Bu gün biz, bərpa olunmuĢ 

ruhəfza musiqi alətindən bəhs edəcəyik. Onun barədə orta əsrlərindahi azərbaycanlı 
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musiqiçisi və alimi Əbdülqadir Marağalının (1353-1435) əsərlərinə istinadənsənət-

Ģünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdarincəsənət xadimi Sürəyya Ağayevanın və 

sənətĢünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadənin araĢdırma-

larında məlumat verilmiĢdir.Ruhəfza hordofonlu, yəni telli alətdir və mizrabla 

səsləndirilən alətlər qrupuna aiddir.  

Hazırda AMK-nın “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat laboratoriyasına 

rəhbərlik edən A.Nəcəfzadə ruhəfzanın eskizini rəssam Seyran Bədəloğluya sifariĢ 

vermiĢ və beləliklə, alətin ilkin rəsmi ərsəyə gəlmiĢdir. Bu eskizin və A.Nəcəfzadə-

nin təqdim etdiyi bilgilər əsasında M.Məmmədov aləti 2017-ci ildə layihələndirərək 

bərpa etmiĢdir. 

2017-ci il 16 may tarixində Azərbaycanın Musiqi Mədəniyyəti Dövlət 

Muzeyində IV Ġslam həmrəyliyi oyunları ilə əlaqədar “Ġslam dünyasının mahnı və 

rəqsləri” adlı tədbir-konserti keçirilmiĢ və burada ruhəfza musiqi alətinin ilk 

təqdimatı olmuĢdur. Həmin tədbirdə ruhəfzanı bərpaçı-tədqiqatçı Məmmədəli 

Məmmədov səsləndirmiĢ və alət böyük marağa səbəb olmuĢdur. Eyni zamanda 

A.Nəcəfzadə də ruhəfzanın yaranma tarixi, etimologiyası, morfologiyası, alətin 

ifaçılıq xüsusiyyətləri haqqında çıxıĢ etmiĢ, tədbir iĢtirakçılarını maraqlandıran 

suallara cavab vermiĢdir. 

 
M.Məmmədov                                                          A.Nəcəfzadə 

 

M.Məmmədov aparılmıĢ tədqiqatları əsas götürərək ruhəfza musiqi alətinin 

layihəsini hazırlamıĢ və alət Müəllif Hüquqları Agentliyində qeydə alınmıĢdır 

(Qeydiyyat nömrəsi: 12/C-8967-17, tarix: 28.04.2017).  

HaĢiyə: M.Məmmədov Salyan rayonunda dünyaya göz açmıĢ və uĢaqlıq 

illərindən onların evində həmiĢə xalq musiqi sədaları eĢidilmiĢdir. 10 yaĢından o, 

sərbəst Ģəkildə tar, saz və gitarada çalmağı öyrənmiĢdir. Məmmədəli tanıĢ melodiya-

ları bu alətlərdə asanlıqla yığaraq, qohumlar və dostlar arasında ifa edərdi. Bu həvəsi 

onu musiqi məktəbinə gətirir. Orta təhsilini bitirdikdən sonra o, Bakıya gəlmiĢ, 

Azərbaycan Neft və Kimya Ġnstitutunun “Neft mədən” fakültəsinə daxil olmuĢ, 

gündüzlər bu sahə üzrə iĢləmiĢ, axĢamlar isə təhsil almıĢdır. M.Məmmədov fəallığı 

ilə seçilmiĢ, institutun tələbə təĢkilatının sədri olmuĢ və bir sıra ansamblların üzvü 

https://www.facebook.com/166877316703532/photos/a.1439875606070357.1073742009.166877316703532/1439875692737015/?type=3
https://www.facebook.com/166877316703532/photos/a.1439875606070357.1073742009.166877316703532/1439875746070343/?type=3
https://www.facebook.com/166877316703532/photos/a.1439875606070357.1073742009.166877316703532/1439875692737015/?type=3
https://www.facebook.com/166877316703532/photos/a.1439875606070357.1073742009.166877316703532/1439875746070343/?type=3
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olmuĢdur. O dövrdə Azərbaycan Dövlət Politexnik Ġnstitutunda xalq artisti Nəriman 

Əzimovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblı fəaliyyət göstərirdi. Burada 

M.Məmmədov Azərbaycanın əməkdar artisti CavanĢir Məmmədovla ansamblda 

birgə çalıĢmıĢdır.  

1990-cı illərin əvvəlində M.Məmmədov iĢ təmayülünü dəyiĢərək, qədim mu-

siqi alətlərinin bərpası və təkmilləĢdirilməsi ilə məĢğul olmağa, həmçinin, yeni 

alətlər düzəltməyə, ixtiralar etməyə baĢlayır. O, 2010-cu ildə Azərbaycan Milli Kon-

servatoriyasına dəvət alır, 2011-ci ildən “Milli musiqi alətlərinin təkmilləĢdirilməsi” 

elmi-tədqiqat laboratoriyasına rəhbər təyin olunur. 

 

Bərpa edilmiĢ ruhəfza çalğı alətinin texniki parametrləri 

 

Ruhəfzanın qolu və kəlləsi bitiĢikdir və eyni materialdan– fısdıq ağacından 

(qoz ağacından da hazırlana bilər) hazırlanılıb. Kəllədəki aĢıxlar ənənəvi deyil, 

mexanikidir – mexaniki üsulla tənzimlənir və sayı 6-dır. Çanağı tut ağacından yo-

nulmuĢdur, forması yarımkürədir, arxa tərəfdən basqılıdır. Qol istiqamətdə çanağın 

içərisinə iç qol yerləĢdirilmiĢdir ki, tellərin dartı qüvvəsi nəticəsində çanaq defor-

masiyaya uğramasın. Bundan əlavə çanağın dəri vasitəsilə eninə sıxılmasının qarĢı-

sını almaq üçün çanağın içərisində iç qola perpendikulyar çubuq yerləĢdirilmiĢdir. 

Alətdə çanaqarxası simgir, çanaqüstü xərək və qolüstü xərək sistemindən istifadə 

olunmuĢdur. Çanaqüstü xərək ebonit materialdan hazırlanılıb. 

 

 
 

M.Məmmədov tərəfindən bərpa edilmiĢ rühəfza 

 

Alətin çanağının üstü balıq dərisi ilə örtülüb. Tellərin  sayı 6-dır: I, II, III qoĢa 

tellər oktava fərqlidirlər. Musiqi alətinin səs diapazonu 3,5 oktavaya bərabərdir, yəni 

böyük oktavanın do səsindən III oktavanın fa səsinə qədərdir. Gördüyümüz kimi, alət 

geniĢ səs diapazonuna malikdir. Müqayisə üçün deyək ki, tarda və kamançada səs 

diapazonu 2,5 oktavadır. I telin diametri 0,22 mm-ə bərabərdir. II qoĢa telin birincisi 

0,22 mm-ə, ikincisi isə 0,62 mm-ə bərabərdir. III qoĢa telin birincisi yenə 0,22 mm-ə, 

ikincisi 0,70 mm-ə bərabərdir. Pərdələrin sayı 30-dur və materialı kaprondur. Aləti 

ifa edərkən iç səsini xaric etmək məqsədilə onun qol tərəfində (kəlləyə yaxın tərəfdə) 
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rezonator dəlikləri açılmıĢdır. 

Ruhəfza çalğı alətinin sxemi və ölçüləri 

 
1. Kəllə uzunluğu – 180 mm. 2.Kəllə eni – 35 mm. 3.Kəllə hündürlüyü – 24 mm. 4.Qolun 

uzunluğu - 600 mm. 5.Qolun kəllə tərəfində eni – 27 mm. 6.Qolun çanaq hissəsində eni – 40 

mm 7.Qolun çanaq hissəsində hündürlüyü – 35 mm. 8.Qolun kəllə hissəsində hündürlüyü – 

20 mm. 9.Çanağın uzunluğu –160 mm. 10.Çanağın eni – 217 mm. 11.Çanağın hündürlüyü – 

100 mm. 12.Çanağın kənarlarda qalınlığı – 5-6 mm. 13.Qol tərəfdə qalınlıq – 20 mm. 

14.Çanağın arxa tərəfində qalınlığı – 15 mm. 15.Çanağın sol tərəfində qoyulmuĢ dəliklərin 

diametri – 7 mm-ə bərabər olmaqla 3 ədəddir. 16.Ġç qolun qalınlığı və hündürlüyü 8 mm-dir. 

 

Nəticə olaraq bunu qeyd edə bilərik, “Əsrlərin sədası”ansamblının özünəməx-

sus səs tembrinin alınmasında digər alətlərlə yanaĢı, ruhəfza alətinin də payı az deyil. 

AlətĢünaslıq sahəsi bütün dövrlər üçün aktualdır. Bu sahəyə S.Abdullayeva, 

M.Kərim, A.Nəcəfzadə, S.Ağaeva və baĢqaları öz elmi töhfələrilə bir sıra uğurlu 

yeniliklər gətirmiĢlər. Bununla belə yenə də alətĢünaslığa tələbat böyükdür, yüzlərlə 

milli alət öz tədqiqatçılarının yolunu gözləyir. 

ƏDƏBĠYYAT: 
1. Nuri Özcan. Abdulkadir Marağalı., T.D.V. Ġslam Ansiklopedisi, Ġstanbul, 2006, I cild, s.243. 

2. Ərəb və fars sözləri lüğəti (Azərbaycan klassik ədəbiyyatını oxumaq üçün). Tərtibçilər: Abdullayev 

B.T., Orucov Ə.Ə., ġirvani Y.Z. B.: Yazıçı, 1985, 1040 s.  

3. Marağalı Əbdülqadir. Musiqi alətləri və onların növləri (farscadan tərcümə: M.Müsəddiq). // 

“Qobustan” jurnalı, 1977, №1, s. 74-79. 

4. Nəcəfzadə A.Ġ. Çalğı alətlərimiz. B.: Min bir mahnı MMC, 2004, 128 s. 
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6. Агаева С.Х. Абдулгадир Мараги и его музыкально-теоретическое наследие (XIV-XV века). 

Дисс.канд. искусствоведения. М.: 1979, 178 c. 
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QƏDĠM ÇALĞI ALƏTĠ – RUHƏFZA 

 
Xülasə: Məqalədə qədim hordofonlu çalğı aləti ruhəfza öyrənilir. Burada alə-
tin yaranma tarixinə, etimologiyasına, morfologiyasına və bərpa məsələlərinə 
diqqət yetirilir. 
Açar sözlər: ruhəfza, hordofonlu qrup, yaranma tarixi, etimologiyası, 
morfoloiyası 

 
Ruhəfzanın rəsmini bizim verdiyimiz Orta əsr ədəbi və elmi mənbələr əsasında 

tanınmıĢ fırça ustası, Azərbaycan Rəssamlar Ġttifaqının üzvü Seyran Bədəloğlu çəkib. 
Ruhəfza ilə bağlı əvvəllər nəĢr etdirdiyimiz bir sıra əsərlərdə yığcam bilgi vermiĢik 
(6, s. 93; 7, s. 155; 8, s. 22, 220; 9, s. 24, 207). Azərbaycan xalq çalğı alətləri də  
səslənmə tərzinə görə Kurt Zaks və Erix Mortiç fon Hornbostellin qəbul olunmuĢ 
təsnifatına əsasən  dörd qismə ayrılır:  

1. Ġdiofonlu (özənsəsli); 2. Aerofonlu (nəfəs); 3. Membranofonlu (səs mənbəyi 
dəri olan); 4. Hordofonlu (telli).  

Haqqında danıĢacağımız çalğı aləti ruhəfza hordofonlu qrupa aid edilir.  
Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində müxtəlif dövrlərdə günümüzə qədər 92 

hordofonlu çalğı alətindən istifadə olunub.  
I. Mizrabla səsləndirilən alətlər – 1. Ay-ulduz; 2. Bas santur; 3.Bəm qanun; 

4.Bəm tar; 5.Bərbət (udi qədim); 6.Cürəud; 7.Çahartar; 8.Çəhəsdəh; 9.Çəng 
(Həzzkar, Ġkri); 10.Çoğur; 11.Dambur (Balakən tənburu); 12.Dilrüba; 13.Donqar; 
14.Dütar; 15.Əksir; 16.Ərğənun; 17.Fitar (elektronlu);18. Xromatik qanun; 
19.Konkirə; 20.Qanun (Yatuğan); 21.Qanuni-mürəssəi müdəvvər; 22.Qıyçek; 
23.Qolça qopuz; 24.Qopuz Rumi; 25.MöhtəĢəm; 26.Muğni; 27.Naxçıvan tənburu; 
28.Nüzhə; 29.Ozan; 30.Pənctar; 31.Pipa; 32.Rud (Rudxani); 33.Rudcame; 
34.Ruhəfza; 35.Rübab (QoĢqar rübabı); 36.Saz (Bağlama, Çəlik saz); 37.Sazi dulab; 
38.Sazi mürəssəi-qayibi; 39.Setar; 40.Sevgililər; 41.Sinəud; 42.ġahrud; 43.ġedırğu; 
44.ġeĢxana; 45.ġeĢtar; 46.ġeĢtay; 47.Tar (Çəlik tar); 48.Tənbur (ġirvan tənburu); 
49.Tərəbrud; 50.Tərəbül-fəth; 51.Töhfətülud; 52. Trentayi-Rumi; 53.Ud; 54.Udmən; 
55.Vəlud; 56.Zilsaz; 57.Zülfar. 

II. Kamanla səsləndirilən alətlər – 1. BeĢ telli kamança; 2.Bəm çağanə; 
3.Bəm çaqanaq; 4.Bəm kamança; 5.Cağanə; 6.Cüt çanaq Kaman; 7.Çaqanaq; 
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8.Çanaq kamança; 9.Çəlik kamança; 10.Dəf-kaman; 11.Əhsən vəlləz; 12.Ğijək; 
13.Kamança; 14.Kəman; 15.Qabaq kamanə; 16.Qarabağ kamanı; 17.QoĢaqol 
kamança; 18.Nayi-tənbur; 19.Ney-kaman; 20.Ney kamança; 21.Pandur; 
22.ġeĢkaman; 23.Yaylı ərğənun; 24.Yaylı qopuz (Qıl qopuz); 25.Yaylı ozan; 26.Yaylı 
rud; 27.Yaylı rübab; 28.Yaylı saz; 29.Yaylı tar; 30.Yaylı tənbur; 31.Yektay.  

III. Zərblə səsləndirilən alətlər – 1. Cəng; 2.Santur; 3.Səvəndər; 4.Tacsantur 
(10, s. 22).  

Təqdim edilən hordofonlu çalğı alətlərinin arasında ruhəfza da yer alıb. 
Yaranma tarixi. Ruhəfza unudulmuĢ çalğı alətlərimizdən biridir. Bu alətdən 

Azərbaycan ərazisində ən azı XIV əsrdə istifadə olunub. Ruhəfza hordofonlu qrupa 
aid edilir. Telli-mizrabla çalınan ruhəfza haqqında Əbdülqadir Marağalı (1353-1435) 
əsərlərində bilgi verib (1, s. 103; 5, s. 75-76). Ə.Marağalı bu aləti kimin icad etməsi 
haqqında heç nə yazmayıb. Ruhəfzanın adına çalğı aləti kimi, XIV əsrdən əvvəlki 
mənbələrdə rast gəlmirik. Olsun ki, ruhəfza elə XIV əsrdə icad edilib, lakin alətin bir 
neçə yüz il əvvəl yaradılması da ehtimal olunur. 

XVII əsrin məĢhur ensiklopedik alimi DərviĢ Əli də “Orta Asiya musiqisi” adlı 
risaləsinin V-VI fəsillərində çəng, ney, qanun, ud, bərbət, rübab, rud, ğicək, Ģəmamə 
(musiqar – A.N.), neyi-ənban (tulum – A.N.), çəğanə, kunqurə, qopuz,ərğənunvə 
həmçinin ruhəfzaaləti haqqında məlumat vermiĢdir (11). 

Etimologiyası. “Ruhəfza” hibrid deyimdir, yəni bu söz iki xalqın dilindən 
yaranıb: “ruh” (ərəb) və “əfza” (fars). “Ruh” dilimizə “can” (4, s. 527), “əfza” isə 
“artıran” (4, s. 198) mənasında tərcümə olunur. Deməli, ruhəfza sözü dilimizdə 
“canlandıran”, “ruh qaldıran”, “könül açan” çalğı aləti kimi baĢa düĢülür. 

Morfologiyası. Ruhəfzanın turuncabənzər çanağı, 6 teli olub. Tellərin 4-ü 
ipəkdən, 2-si isə metalın bürünc növündən hazırlanırmıĢ. Ġpək tellər türk tənburunda 
olduğu kimi, cüt (2+2) köklənirdi, yəni hər cüt tel unison köklənərək bir səs 
hökmündə olurdu. Belə ki, birinci cüt ipək tellər “çahargah” pərdəsinə (müasir 
notasiya ilə desək, I oktavanın “do” səsinə), II cüt ipək tellər isə “yegah” pərdəsinə 
(müasir kiçik oktavanın “sol” səsinə) köklənirdi. Digər metal tellər isə “sərbəst” 
köklənir, yəni bu tellər ifa olunacaq muğama yaxud hər hansı melodiyaya (mahnı, 
təsnif, rəqs) uyğun tənzimlənirdi.  

Xatırladaq ki, muğam dünyamızda “Ruh-əfza” adlı guĢə də ifa edilir. Daha 
dəqiqi, “Ruh-əfza” vaxtı ilə Ģöbə olmuĢ, müasir ifaçılıqda guĢəyə çevrilib. “Ruh-
əfza” (yaxud “Ruhül-Əfza”)– “Dügah” dəstgahının “Mayə”sində “Ruhül-Ərvah”dan 
əvvəl ifa edilən guĢədir. BaĢqa versiyaya görə,“Ruh-əfza” “Ruhül-Ərvah”ın 
variantlarından biridir.  

Ġran musiqiĢünası Əli-Nəqinin (1887-1979) bildirdiyinə görə, fars muğam 
məktəbinin nümayəndələri “Ruh-əfza” Ģöbəsiniklassik “Rast-Pəncgah” dəstgahının 
əvvəlində– “Pərvanə” ilə “Pəncgah” arasında ifa edirlər. BaĢqa variantlara görə, bu 
dəstgahda “Ruh-əfza” “Nəğmə” ilə “Xosrovani”və ya “Xosrovani” ilə “Niriz” 
arasında ifa olunur.  

Sevindirici haldır ki, 2017-ci ildə AMK-nın “Milli musiqi alətlərinin təkmil-
ləĢdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri Məmmədəli Məmmədov təqdim 
etdiyimiz bilgilər əsasında ruhəfza çalğı alətini bərpa etmiĢdir.  
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QADIN ADLARI DAġIYAN XALQ MAHNILARINDA  

OBRAZIN BƏDĠĠ SƏCĠYYƏSĠ 

 

Xülasə: Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığının ən qədim və geniĢ yayılmıĢ 

janrı olan xalq mahnıları əsrlər boyu xalqımızın zəngin mənəvi aləmini, onun 

cəmiyyətə, həyata, təbiətə, ənənələrə baxıĢlarını və ailə-məiĢət münasibətlərini 

əks etdirmiĢdir. Məqalədə xalq mahnı yaradıcılığında konkret qadın adları 

daĢıyan nümunələrin təhlili öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: qadın obrazı, folklor, lirik xalq mahnıları 

 

Azərbaycan xalq musiqisi yaradıcılığında ən geniĢ yayılmıĢ ideya və möv-

zulardan biri də xalqımızın əsrlər boyu qadına münasibətlərini sistemli Ģəkildə əhatə 

edən mövzulardır. Xalq musiqisinin elə bir janrını tapmaq çətindir ki, orada qadına 

münasibətin, qadınla bağlı mövzuların bədii təcəssümü olmasın. Bu baxımdan, Azər-

baycan xalq musiqi yaradıcılığında qadın mövzusu aĢağıdakı janrlarda özünü 

göstərir:  

1. Xalq mahnılarında qadın obrazları; 

2. Xalq rəqslərində qadın obrazları;  

3. Təsniflərdə qadın obrazları; 

4. AĢıq havalarında qadın obrazları; 

5. AĢıq dastanlarında qadın obrazları. 

Bu obrazları dərindən tədqiq və təhlil etdikdə belə qənaətə gəlmək olur ki, 

Azərbaycan xalq musiqisinin janrlarında qadın obrazlarının zəngin “bədii qalereyası” 

yaradılmıĢdır. Azərbaycan xalqı öz milli xarakterini, humanist keyfiyyətlərini, ailə 

ənənələrinə məxsus etik-davranıĢ normalarını, valideyin-övlad münasibətləri, yad-

daĢında daĢıdığı mənəvi “kodeksi” daha çox qadına, anaya, sevgiliyə, gözələ, dosta, 

qəhrəmana, zəhmətkeĢə olan münasibətində ətraflı büruzə vermiĢdir. Xalqımız 

qadına belə yüksək mənəvi münasibətini qədim tarixi çağlardan baĢayaraq ən sə-

mimi, ən bariz və doğru-dürüst Ģəkildə xalq musiqisində, folklorda, eləcə də epos və 

dastanlarda zəngin bədii vasitələrlə ifadə etmiĢdir.  

Azərbaycan xalq yaradıcılığında anaya uca, müqəddəs mənəvi münasibət “ana 

südü” anlayıĢında da öz ifadəsini tapmıĢdır. Ana südünü analıq, qadınlıq, Ģərəf, 

ləyaqət, namus kimi anlayıĢlara bərabər tutan xalqımız bu mənəviyyatını özünün 

yaradıcılığında, xüsusilə atalar sözündə, əfsanələrdə, nağıllarda, qəhrəmanlıq və 

məhəbbət dastanlarında da əks etdirmiĢdir. Hətta kiĢilərin vətənə, xalqa xəyanəti, dö-

yüĢ meydanını qoyub qaçmaları, qorxaqlıq və namərdlik kimi mənfi keyfiyyətləri 
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ana südünə xəyanət kimi qiymətləndirilmiĢdir. Təsadüfi deyil ki, insanlara yaxĢı 

əməllərinə, igidliyinə, mərdliyinə, xeyirxahlığına görə “ananın südü sənə halal ol-

sun” deyə yüksək qiymət verirmiĢlər. 

Azərbaycan xalqı özünə müqəddəs bildiyi vətən, torpaq və təbiət kimi 

müqəddəs varlıqların böyüklüyünü və ucalığını folklor yaradıcılığında, nəğmələrində 

“ana” kəlməsi vasitəsilə bildiribdir: “ana vətən”, “ana torpaq”, “ana təbiət”. Hətta 

çalğı alətlərimizdən biri olan sazın da müqəddəsliyini ifadə etmək məqsədilə ona 

“ana saz” da demiĢlər. Bu ifadələr bir tərəfdən xalqımızın mənəviyyatına, psixologi-

yasına, əxlaqına və ənənələrinə qadına nə qədər müqəddəs, nə qədər uca münasibətin 

əbədi olaraq qərarlaĢdığını sübut edir, digər tərəfdən isə xalqımızın vətən, torpaq və 

təbiət kimi anlayıĢların ucalığını, toxunulmazlığını və müqəddəsliyini də məhz “ana” 

kəlməsi ilə dərk etdiyini göstərir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan xalqının mənəvi mə-

dəniyyətinin formalaĢmasında mühüm rol oynayan Ġslam dininin müqəddəs tarixi 

Ģəxsiyyəti Məhəmməd Peyğəmbərin “cənnət anaların ayağı altındadır” hikməti də 

əsrlər boyu xalqımızın dillər əzbəri olmuĢ, onun qadına yüksək mənəvi münasibətləri 

ilə səsləĢmiĢdir.  

Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığının ən qədim və geniĢ yayılmıĢ janrı olan 

xalq mahnıları əsrlər boyu xalqımızın zəngin mənəvi aləmini, onun cəmiyyətə, 

həyata, təbiətə, ənənələrə baxıĢlarını və ailə-məiĢət münasibətlərini əks etdirmiĢdir. 

Xalq mahnılarının tədqiqatçısı, musiqiĢünas-alim R.Ġsmayılzadə bu barədə yazır: 

“Azərbaycan xalq musiqisinin böyük bir hissəsi xalq mahnılarından ibarətdir...Xalq 

mahnılarında xalqın yüksək mənəviyyatı – ümid və arzuları, əhvali-ruhiyyəsi tərən-

nüm olunur. Bədii-estetik gücünə və tez qavranılmasına görə xalq mahnıları ən geniĢ 

yayılmıĢ bir janrdır” [4, s. 52]. Xalqın qadın obrazına lirik, gözəllik, ictimai, sosial, 

ənənə zəminində münasibətlər kompleksinin çox geniĢ və əhatəli bədii tərənnümünə 

xalq mahnılarında rast gəlirik.  

Məlumdur ki, xalq melodiyalarının, xüsusilə də lirik xalq mahnılarının ana 

xəttini lirik-romantik duyğularla zəngin olan sevgi-məhəbbət mövzusu təĢkil edir. 

Musiqinin bütün janrlarında olduğu kimi, xalq mahnılarında da sevgi hissələri, 

sevgili yar obrazı həmiĢə gözəllik anlayıĢı və təsəvvürlərilə, yarın gözəlliyinin vəsfi 

ilə birlikdə tərənnüm olunur. Bu janrda qadına sevgi və məhəbbət hissləri, onun 

gözəlliyi janrın əsas, aparıcı mövzu xəttidir. Bundan baĢqa, lirik-məhəbbət mah-

nılarında özünü göstərən qız-oğlan, aĢiq-yar arasındakı sevgi münasibətlərində də 

qadın (qız, yar, sevgili) mahnının əsas obrazı kimi təqdim edilir. 

Lirik xalq mahnılarında vüsal, ayrılıq, həsrət, hicran, zəmanədən, ədalətsiz-

likdən Ģikayət kimi mövzuların da əsas obyekti məhz qadındır, yəni sevgili, yardır. 

Xalq mahnılarının bir qolunu təĢkil edən lirik mahnılarda sevgi, vüsal mövzuları ilə, 

yarın gözəlliyinin vəsfi, sadəqəti ilə yanaĢı, zəmanədən və ayrılıqdan Ģikayət, qadının 

hüquqsuzluğundan irəli gələn ayrılıq, yarın vəfasızlığı kimi qəmli-kədərli motivlər də 

özünə yer tapmıĢdır. Yeri gəlmiĢkən, lirik xalq mahnılarının tədiqatçısı N.Rzaye-

vanın mahnılardakı emosional yaĢantıların geniĢliyi barədə bir fikrinə istinad edək: 

“Digər türk xalqları kimi, Azərbaycan xalqının da lirik-emosional təbiətinin güclü 

olması onun lirik-aĢiqanə mövzuda olan xalq mahnılarına güclü meyl göstərməsinin 
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əsas səbəblərdəndir. Gözəlliyə vurğunluq, əhdə sədaqət, həsrətə-ayrılığa dözüm-

süzlük, vəfasızlığa, üzüdönüklüyə nifrət, nakam sevgiyə təəssüf hissi xalqımızın 

lirik-romantik hissiyatının əsasında durur” [5, s. 35]. 

Xalq mahnılarında qadına münasibət melopoetik ifadə vasitələri baxımından da 

zəngindir. Belə ki, mahnının iki komponentdən – söz ilə musiqisinin vəhdətindən 

yarandığı məlumdur. Sözün, poetik mətnin verdiyi məna isə həmiĢə musiqinin emo-

sinal məzmunu ilə, melodiya, intonasiya və ritmin ifadə etdiyi hisslərlə bağlı olur və 

bu iki ifadə vasitəsi (söz və musiqi) mahnıda bir-birini tamamlayır. Nəticədə, 

mahnının lirik və emosinal ovqatı daha təsirli olur. Beləliklə, mahnıda əsas ifadə 

vasitələri melodiya, intonasiya, məqam, metr və ritmdir. Ġkinci tərəfdən, mahnıda 

digər əsas ifadə vasitəsi musiqidən ayrı olmayan və onunla bədii forma və məzmun 

cəhətdən bağlılıq təĢkil edən poetik mətndir, yəni sözdür. Xalq mahnılarının poetik 

mətnində qadına münasibətin müxtəlif məna çalarları (sevgili yar, sevgilinin gö-

zəlliyi, vüsal arzusu, ayrılıq, həsrət və nakam sevginin kədəri, sadiqlik və vəfasızlıq 

və s.) müxtəlif vasitələrlə – təĢbeh, metafora, müqayisə, mübaliğə, epitet, simvol, 

bədii təyin kimi bədii-təsvir vasitələrilə canlandırılır. Bu təsvir vasitələrində qadına 

münasibət, yarın gözəlliyi və zərifliyi əsasən təbiətin gözəlliyi ilə (gül, çiçək, lalə, 

günəĢ, ay, ulduz, yaz, alma, nar, ceyran, maral, durna, tovuz, turac və s.) rəmzi 

olaraqmüqayisə edilir, təbiətin belə incəlik, zəriflik və gözəllik ünsürlərindən qadına 

münasibətdə təĢbeh, bədii təyin, epitet, simvol, metafora, mübaliğə kimi istifadə 

olunur. Maraqlıdır ki, bəzi xalq mahnılarında (məsələn, “Yaxan düymələ”, “Yarın 

bağında” və s.) qadına-yara münasibətdə hətta xalqımızın geyim mədəniyyəti, qadına 

etik-əxlaqi münasibət, etnoqrafik cizgilər öz əksini tapır. 

Xalq mahnı yaradıcılığında qadın obrazları üzərində apardığımız müĢahidələr 

göstərir ki, bu zəngin yaradıcılıqda konkret qadın adları daĢıyan nümunələr vardır. 

Belə mahnılar bir qayda olaraq, sevgi-məhəbbət mövzusu daĢıyırlar, buna görə 

məhəbbət mahnılarına aid edilirlər. AĢiqin dilindən oxunan bu mahnılarda onun öz 

yarının adını çəkməsi, qadın obrazı haqqında daha konkret və aydın çizgilərlə 

təsəvvür yaradır. Digər tərəfdən, bu cür məhəbbət mahnılarında qadın sevgili yar, 

sevilən gözəl kimi vəsf olunur, onun gözəlliyi vurğulanır, həm də aĢiqin bu 

gözəlliyin və sevginin qarĢısında əsir olması, çarəsiz qalması deyilir. 

Xalq mahnı yaradıcılığında sevgi-məhəbbət mövzusunu daĢıyan və xüsusi ola-

raq qadın adı ilə adlandırılan mahnılar tədqiqatımızın predmeti və obyekti baxımın-

dan maraq doğrurur.  

Xalq mahnılardakı qadın adları, Ģübhəsiz, sevgilinin, yarın adıdır. Bəzən Ģən, 

nikbin və bəzən də qəmli, lirik əhvali-ruhiyyədə oxunan bu mahnıların əsas obrazı 

elə ilk andan mahnının adı vasitəsilə müəyyən olunur və qavranılır. Mülahizə edə 

bilərik ki, mahnının yarandığı məkanda bu adı daĢıyan bir qız yaĢamıĢ və mahnı da 

bu qıza olan aĢiq sevgisindən yaranmıĢdır. Qadın adı daĢıyan belə məhəbbət 

mahnıları, daha çox aĢiqin dilindən sevgilisinə oxunur. Belə mahnılarda yarın 

gözəlliyi, aĢiqin onun gözəlliyinə heyran qalması nikbin tərzdə və bir qədər səmimi 

yumorla təqdim edilir. Fikrimizin əyani olması üçün xalq mahnı nümunələrinin 

üzərində dayanaq.  
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“Telli” xalq mahnısında, adından göründüyü kimi, konkret bir obraz vəsf olu-

nur. Bu mahnı Telli adlı sevgili yar haqqındadır [6, s. 25].Mi mayəli Ģur məqamında 

qurulan bu mahnı 2 kupletdən ibarətdir. Birinci kupletin sözləri qədim xalq baya-

tısından götürülüb. AĢiq sevdiyi Telli adlı qıza həyatın, zəmanənin gəldi-gedərliyini, 

vəfasızlığını xatırladır. Görünür, bu, təsadüfi deyil. Çünki mahnıda bu vasitə ilə 

aĢiqin yardan yaralı olmasına, Tellinin isə biganəliyinə iĢarə vurulur. Ġndi isə 

mahnının tam mətninə nəzər yetirək:  
 

Çayda balıq yan gedər, Telli  

Açma, yaram qan gedər, Telli, 

Yüz min təbib neyləsin, Telli,  

Əcəl gələr, can gedər, Telli. 
 

Ġkinci bənddə bayatının qafiyə quruluĢu pozulub. Əgər I bənd bayatı forma-

sına müvafiq olaraq, a+a+b+a quruĢundadırsa, II bənd a+a+b+c quruluĢundadır. Yəni 

burada I və II misralar həmqafiyə, III və IV misrarlar sərbəstdirlər. Lakin buna 

baxmayaraq, hər iki bənddə Ģeir 7 heca ilə oxunur:  
 

Bağa girdim, gül dərdim, Telli 

Gülü yara göndərdim, Telli 

Aləm sənsiz dolansa, Telli 

Mən sənsiz dolanmaram, Telli. 
 

Not nümunəsindən göründüyü kimi, mahnının bəndlərində hər misraya əlavə 

olunan “Telli” müraciəti, mahnıda melodik refren rolunu oynayır. Bununla, həm də 

misraların 7 hecalı quruluĢuna 2 heca da əlavə edilir. “Telli” refreni hər fraza və 

cümlə sonluğunda eyni melodik ibarə ilə oxunur. Ən əsası isə, bu refren mahnının 

məqam kadansı rolunu oynayır.  

 

Nümunə 1.

 

 
Mahnının əsas melodik quruluĢu eyni frazanın 4 dəfə təkrar olunmasıdır: 
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a+a+a+a. Dörd frazanın təkrarı bir bəndi əmələ gətirir. Lakin mahnının sözlərinə 

diqqət etsək, iki poetik misranın bir melodik cümləni yaratması qənaətinə gələ bi-

lərik. Bu halda mahnının forması təkrar quruluĢlu 2 cümlədən ibarət sadə perioddan 

ibarət olur: A(a+a) +A (a+a) + kadensiya. Bu formada hər cümlə 6 xanəlidir.  

Bu quruluĢda 3 xanəli fraza 2+1 quruluĢuna malikdir. Bu isə cümlənin iki 

frazadan, yəni 6 xanədən (3+3) təĢkil olduğunu göstərir. Hər fraza bir xanədən ibarət 

“Telli” müraciəti ilə, yəni refren ilə bitir. 3 xanədən (2+1) ibarət fraza (a) bənddə 4 

dəfə eynilə təkrar olunur. Bu isə mahnının formasına təkrar quruluĢlu iki cümlədən 

ibarət sadə period kimi baxmağa imkan verir:     

Birinci cümlə (A): a 3 xanə (2 x.+1 x. ) Çayda balıq yan gedər, Telli                   

a  3 xanə (2 x.+1 x. ) Açma yaram qan gedər, Tellli     

Ġkinci cümlə (A): a (2 x.+1 x.) Yüz min təbib neyləsin, Telli,  

a (2 x.+1 x.) Əcəl gələr, can gedər, Telli.      

Mahnının sonundakı 2 xanəyə kadensiya kimi baxıla bilər.   

“ġeyda xanım” mahnısı üzərində dayanaq [6, s. 68]. Mahnı nəqəratlı kuplet 

formasındadır. Ġki bənddən ibarətdir. Sözləri xalq bayatısıdır, 7 hecalı, dörd misra-

lıdır. Adından da göründüyü kimi, mahnı aĢiqin dilindən ġeyda xanıma oxunur. AĢiq 

yarın küsməsindən narahatlığını ifadə edir:  
 

Su gəlməz bağa neylim, 

Dəyməz yarpağa neylim 

Yarım məndən küsübdür, 

Gəlməz otağa neylim.   
 

Bayatıya əlavə olunan 3 misralı mətn nəqərat rolunu oynayır:  
 

Amandır, ġeyda xanım, 

YavaĢ get, mehribanım,  

Sənə qurban bu canım.   
 

Ġkinci bənd də aĢiqanə bayatıdır. Burada mahnının məzmunu davam edir və 

aĢiqin yar əlindən dərdli olduğu bilinir:  
 

Su gəlir lilləndirir,  

Bağçanı gülləndirir,  

Dərdlini dindiməyin,  

Dərd özü dilləndirir.   

Nümunə 2. 
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Mahnı mi mayəli segah məqamındadır. Əsas diapazon x.4 (e1-a1) həcmin-

dədir. Lakin lya səsinin ornamentlə (trellə) oxunması, bu trelə görə melodik diapa-

zonun si bemol (b) səsi üzərində (a-b) yarım ton artmasına səbəb olur. Bununla mah-

nının diapazonu əsk5 intervalını yaradır.  

Mahnı mülayim (Moderato) tempdədir, melodik hərəkət pilləvaridir. Yalnız 

tersiya gediĢi müĢahidə olunur: f1-a1 və e1-g1. Rəvan, pilləvari melodik hərəkətin fo-

nunda bu gediĢlər da rəvan hərəkət kimi duyulur və segah intonasiyalarının 

qurulmasına təsir edir.  

Azərbaycan xalqı arasında geniĢ yayılmıĢ və ən çox dinlənilən mahnılardan 

biri də “Sona xanım” mahnısıdır [6, s. 73]. Bu xalq mahnısı aĢiqin öz yarına – Sona 

adlı gözələ oxuduğu səmimi bir sevgi nəğməsidir. Sona xanım mahnının əsas və 

yeganə obrazıdır. Mahnı aĢiqin dilindən oxunduğu üçün onu da obraz kimi 

səciyyələndirə bilərik.  

 

Nümunə 3. 

 

 
 

Nümunədən göründüyü kimi, nikbin və səmimi yumor səciyyəli mahnı lya 

rast məqamındadır. Rastın nikbin səciyyəli intonasiyaları üzərində qurulan bu mahnı 

x4 sıçrayıĢı ilə baĢlayır: mi2-lya2. Mayənin zilinə – Əraq pilləsinə doğru sıçrayıĢ mah-

nıya oynaq və Ģən əhvali-ruhiyyə verir. Mahnının melodiyasına aĢağıya doğru, ma-

yənin oktavasına eniĢli hərəkət səciyyəvidir. Bununla mahnı oktava diapazonuna 

malik olur: a2-a1 
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Mahnının sözlərində yarını görmək istəyən aĢiq onun eyvana çıxmasını istəyir, 

bu istək musiqiyə bir qədər də yumor aĢılayır. ġeir 8 hecalı, 4 misradan ibarətdir:   
 

Sona xanım, çıx eyvana  

Bir bax bu gözəl oğlana  

Doğrusun söylə mərdana,  

Hüsnü-cəmalı yaxĢıdır.    
 

Ġkinci kupletdə aĢiq özünü sevdiyi qıza bəyəndirmək üçün yenə də tərif edir və 

bu, mahnının Ģən, yumor məzmununuaĢılayır.    

Qadın obrazının bədii ifadəsi olan xalq mahnıları arasında müəyyən əfsanə və 

rəvayətlə bağlı olanları da vardır. Belə mahnılardan biri – “Apardı sellər Saranı” 

mahnısı Xançoban ilə Saranın faciəli sevgisi haqqında rəvayətləbağlı yaranmıĢdır [6, 

s. 15]. Rəvayətə görə, Xançobanın sevdiyi Saraya varlı bir xan  vurulur, lakin qızın 

onu sevmədiyinə baxmayaraq, zorla almaq istəyir. Bu ədalətsizliyin və zorun 

qarĢısında aciz qalan Sara öz pak və səmimi sevgisinə sadiq qalaraq, özünü Arpa 

çayına atır və həmiĢəlik sulara qərq olur. Göründüyü kimi, bu mahnı qadınla bağlı 

ictimai məzmun daĢıyır. Burada iki gəncin qarĢılıqlı məhəbbəti dövrün ictimai 

haqsızlığı ilə üz-üzə gəlir. Qadının hüquqsuzluğu müasirləri kimi Saranı da çıxılmaz 

vəziyyətə salar. Məhəbbətinə sadiqliyi nümayiĢ etdirməklə özünü çaya atıb intihar 

edən Saranın bu hərəkəti, həm də dövrün qadın hüquqsuzluğuna qarĢı bir etiraz təsiri 

bağıĢlayır. Göründüyü kimi, qadın obrazları ilə bağlı məhəbbət mahnılarında ictimai 

motivlər də vardır.    

Mahnı özünün məzmununa görə qəm-kədər əhvali-ruhiyyəsi daĢıyır. Bu 

əhvali-ruhiyyəni, ilk növbədə, mahnının segah məqamında aramla oxunması yaradır. 

Saranın faciəsini əks etdirən mətnin sözləri də bu əhvali-ruhiyyəni əks etdirir. 

Örnəklərdən də göründüyü kimi, qız-qadın adı daĢıyan mahnıların əksəriyyəti 

nikbin bədii səciyyəli olaraq, sevgi hisslərini, yarın vəsfini, gözəl görünən 

əlamətlərini vəsf edir, bəziləri də əksinə, qəmli, kədərli əhvali-ruhiyyə daĢıyaraq, 

ayrılıq, həsrət, nakam sevgi, üzüdönük yardan Ģikayət kimi mövzulara həsr olunur. 

Təhlil etdiyimiz nümunələrdən baĢqa, qız-qadın adları daĢıyan sevgi-məhəbbət mah-

nılarına “Nar, nar, Nargilə”, “Ay Sona”, “Leylacan” [6], “Dilbər”, “Bilay-bilay”, 

“Aman Mələk”, “Ha Leyli, Leyli”, “Aman Mələk, hay”, “Ulduz, ay aman, ay aman” 

[7] və b. xalq mahnılarını misal göstərə bilərik. Lakin sevgili yarın, onun gözəlliyinin 

vəsfi yalnız xüsusi olaraq qız adı daĢıyan mahnılarda deyil, lirik məhəbbət mah-

nılarının böyük əksəriyyətində tərənnüm olunur. Belə mahnıların mövzu və 

məzmununda həm yarın obrazı, sevgilinin portreti, həm də ona olan yüksək mənəvi 

münasibətlər, sevgi hissləri canlanır.  
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Замина АБДУЛЛАЕВА 

Диссертант АНК 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В  АЗЕР-

БАЙДЖАНСКИХ НАРОДНЫХ  ПЕСНЯХ 

 

Резюме: Народные песни являются древним и широко распространенным 
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  Xəyalə ABDURAHMANOVA 

BMA-nın dissertantı 

Ünvan: Səbayil rayonu, ġəmsi Bədəlbəyli 98 

 

ƏLƏFSƏR  RƏHĠMOVUN  MUĞAM ĠFALARI 

 

Xülasə: Məlumdur ki, Azərbaycan zurna ifaçılığı sənətinin ən güclü və ənənəvi 

qollarından birini ġəki məktəbi təĢkil edir. Bu məktəbin bir çox ustad 

nümayəndələri – Həbibullah Cəfərov, Rəcəbalı Əliyev, Ələfsər Rəhimov, 

Ağasəf Musayev və b. sənətin Ģöhrətini bütün Azərbaycanda və onun 

hüdudlarından kənarda təbliğ etmiĢ, qara zurnanın repertuarını daha da 

zənginləĢdirmiĢlər. Onların arasında fərdi ifaçılıq üslubunu yaratmıĢ və bir 

sıra yeniliklərə imza atmıĢ unudulmaz sənətkar Ģəkili Ələfsər Rəhimovun 

(1930-1985) xüsusi rolu vardır. Hazırkı məqalə ustad zurnaçalanın sənətində 

mühüm yer tutan muğam ifaçılığına həsr olunmuĢdur. 

Açar sözlər: zurna,muğam, zəngulə, musiqi tematizmi, ifaçılıq 

 

Bəzi mənbələrə görə, zurna muğam ifalarının mənĢəyi ənənəvi havaların 

sərbəst ritmli kiçik parçalarından baĢlamıĢdır. Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi, 

tanınmıĢ musiqi tarixçisi Ağalar bəy Əliverdibəyov “Rəsmli musiqi tarixi” adlı 

kitabının Azərbaycan bölməsində keçmiĢin zurna ifaçılarından və onların sənətindən 

bəhs edərkən həmin parçaları nəvaqət adı ilə təqdim etmiĢdir. “Belə ki, muğamata tar 

və kamançada çalanda dəstgah, zurnada isə çalanda nəvaqət adı verilərdi” [3, s. 201]. 

Lakin həmin hissələri sözün əsl mənasında muğam adlandırmaq hələ doğru olmazdı. 

Onlar sadəcə folklor musiqi yaradıcılığının sərbəst oxumaları ilə assosiasiya oyadan 

instrumental ifalar idi. Bununla belə, muğam janrının zurnada təfsiri baxımından 

nəvaqət epizodları, bir növ, hazırlıq kimi qəbul edilə bilər. 

Bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, qara zurna ilə klassik muğam sənəti uzun 

tarixi zaman ərzində bir araya gəlməmiĢ, alətlə klassik janrın uzlaĢması çoxlarına 

qeyri-mümkün görünmüĢdür. Parlaq istedadlı xalq sənətkarı Ələfsər Rəhimov 

ürəyinin odu və bənzərsiz sənətkarlığı ilə həmin yeniliyə imza atmıĢ, zurnada muğam 

ifaçılığına öz möhürünü vurmuĢdur. 

Doğrudur, muğamların ifa təcəssümündə zurna alətinin imkanları o qədər də 

böyük deyil. Ələfsər ġəkili və onun davamçılarının ifa etdikləri muğam nümunələri 

öz həcmi etibarilə yığcamdır və əsasən alətin zil registrində səsləndirilir. Bununla 

belə həmin ifalar xalqın dərin rəğbətini qazanmıĢ və mütəxəssislər tərəfindənyüksək 

qiymətləndirilmiĢdir. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəĢr 

olunmuĢ sanballı “Muğam Ensiklopediyası”nda sənətkarın hünərinə də yer 

ayrılmıĢdır. “XX əsrdə Ələfsər ġəkili muğamların zurnada məharətli ifaçısı kimi 

tanınmıĢdır” [4, s. 207].  

Zurna alətinin özünəməxsus kök və ahəng xüsusiyyətlərinə, dinamik çalar-
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larına keçməzdən qabaq ġəkidə yeni tipli Ģəhər musiqi mədəniyyətinin inkiĢafını da 

göstərmək lazımdır. Bu da iqtisadi və ictimai-mədəni Ģəraitlə ilə müəyyən 

olunmuĢdur. “Azərbaycanın Lionu” kimi tanınan ġəkidə ipək sənayesi, sənətkarlığın 

və ticarətin inkiĢafı, memarlıq abidələrinin tikilməsi, musiqi, Ģeir və tətbiqi sənət 

sahələrinin yüksək səviyyəyə çatması ilə nəticələnnmiĢdir. Azərbaycan memarlıq 

sənətinin incisi sayılan məĢhur ġəki Xan Sarayı (XVIII əsr), növbəti əsrin ikinci 

yarısında isə milli muğam ifaçılığının böyük nümayəndələri xanəndə ġəkili Ələsgər 

Abdullayevin (1866-1929), tarzən Əhməd bəy Tahirovun (1887-1958) və baĢqa 

sənətkarların fəaliyyətə baĢlaması dağlar qoynundakı gözəl Ģəhəri Azərbaycanın 

muğam mərkəzlərindən birinə çevirmiĢdir. 

Lakin məsələ ondadır ki, ġəki əhalisinin mədəni-mənəvi yaddaĢında qəhrə-

manlıq dastanlarının ruhu da qorunub saxlanılmıĢ, bölgələrdə və ġəki Ģəhərinin 

özündə bir çox zurnaçılar estafeti XXI əsrin əvvəllərinə kimi gətirib çatdırılmıĢdır. 

ġəki musiqi mədəniyyətinin əsas rəmzlərindən biri olan qara zurna isə öz növbəsində 

qəhrəmanlıq ruhunun daĢıyıcısı – epik dastanlara xas olan abu-havanın yaĢadılma-

sına xidmət etmiĢdir. 

Belə bir mühitdə doğulub ustad sənətkar kimi yetiĢmiĢ Ə.Rəhimov fəaliyyə-

tində müxtəlifmuğamlarıhəm müstəqil parçalar kimi təqdim etmiĢ, həm də rəng və 

rəqs kimi xalq musiqi nümunələri ilə məharətlə uzlaĢdırmıĢdır. Məsələn, aĢağıda 

görəcəyimiz kimi, “Bayatı-kürd” muğamının iki versiyasından biri müstəqil Ģəkildə 

ifa olunmuĢ, digəri isə instrumental rəng nümunəsi ilə davam etdirilmiĢdir. 

ġəkili Ələfsərin muğam ifalarını bir neçə mövqedən dəyərləndirmək olar: 1) 

intonasiyanın səlisliyi və zənginliyi; 2) musiqi mövzularının (avaz və cümlələrin) 

inkiĢaf  etdirilməsi  üsulları; 3) ifa üslubunun əsas bədii məziyyətləri. 

Zurna aləti özünün orqanoloji quruluĢu və kökü etibarilə nə qədər ölçülü-biçili 

olsa da, səlis və zəngin məqam intonasiyaların alınmasında sırf ifaçılıq üsullarının 

rolu böyükdür. Alətin gövəsindəki çalğı dəliklərinin həssaslıqla qapanıb-açılması, 

nəfəsin üfürülməsi qaydaları və eləcə də, dilin vurulması ifaçının məharətini 

Ģərtləndirən baĢlıca texniki üsullardır və bütün deyilənlər səsin – intonasiyanın hasil 

edilməsində mühüm rol oynayır. Unudulmaz muğam ifaçısı zurnanın bu texniki 

üsullarına mükəmməl dərəcədə yiyələnmiĢ, zəngin və ifadəli muğam tematizminənail 

olmuĢdur. 

Zurna öz kökü etibarilə bərabər temperasiyalı alət olmadığından incə muğam 

intonasiyalarının icrası böyük məharət və incə zövq tələb edir. Eyni zamanda demək 

olar ki, bütün muğamlara xas olan pərdə dəyiĢkənliyi, məqam pillələrinin alterasiyası 

Ələfsər ġəkili tərəfindən dəqiq icra edilmiĢ və özünübədii cəhətdən həmiĢə 

doğrultmuĢdur. 

Məsələn, Ü.Hacıbəylinin məqam nəzəriyyəsindən çıxıĢ edərək bəzi alterasiya 

hallarını qeyd edək. Segah məqamının səssırasında VI, VII, VIII pillələrin həm 

natural, həm də alterasiyalı hallarda istifadəsi, yəni gah bəmləĢməsi, gah da 

zilləĢməsi ilə səsin çalarları dəyiĢir, “Qatar” və “Viayəti” muğamlarında ayaqların – 

kadansların müxtəlifliyi, “Bayatı-kürd”də isə hər iki halın təsadüf edilməsi müxtəlif 

Ģöbə və guĢələrdə mövzu elementlərini səlis nəzərə çatdırmağa kömək edir.  
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Muğama məxsus tematizm və inkiĢaf üsullarına gəldikdə, bir sıra tipik qanuna-

uyğunluqlarla yanaĢı, janrın sərbəst improvizə imkanlarını da qeyd etməliyik. 

Muğam ifaçılığında, xüsusilə də bədahətən dəyiĢən inkiĢaf proseslərində janr barədə 

geniĢ bilik və anlayıĢlara həm də musiqi duyumu və forma hissi də əlavə olunur. 

Muğam tematizmində kiçik elementlərin üstünlüyü, üstəlik onların xırda bəzəklərlə 

iĢlənilməsi Ģəraitində ifaçılıq məharətinin nə qədər yüksəkdə durduğunu sübut 

etməyə ehtiyac yoxdur. Muğamın forma mütənasibliyini nümayiĢ etdirməkdən baĢqa 

zurna kimi güclü nəfəs tələb edən alətdə intonasiya incəliyinə nail olmaq heç də asan 

məsələ deyil. 

Həmin melodik elementlərin təkrarı və eləcə də, tədricən dəyiĢən variantların 

sıralanması son nəticə etibarilə məqsədəuyğun inkiĢaf dinamikasına tabe etdirilir. 

Belə bir forma prosesində ġəkili Ələfsər xanəndə zəngulələrini təqlid edən, onlara 

bənzəyən zurna üsullarını meydana gətirmiĢdir. Xanəndə boğazından qaynaqlanmıĢ 

instumental tipli “zəngulələr” mahiyyətcə oxuma üsuluna çox bənzəyir. Bu ifa üsulu 

Orta əsrlərin klassik məqamlarından birinin adını daĢıyır (zəngulə). Kaman və ya 

mizrabla çalınan telli alətlərə – tar və kamançaya nisbətən zəngulələr nəfəs alətlə-

rində daha çox tətbiq edilir. Bu baxımdan, zurna alətinin imkanları balaban və tütəyə 

nisbətən daha böyükdür. Qocaman sənətkar Həbibullah Cəfərov demiĢkən: “Dil 

kəlmə-kəlmə deyər” [5]. Zurnada dilin iĢləməsi ilə icra edilən zəngulə effekti 

xüsusilə Ələfsər Rəhimovda gözəl alınmıĢ, muğam ifalarının məhək daĢı olmuĢdur. 

Ələfsər ġəkili istər toy-düyünlərdə, istərsə də konsert səhnələrində yeni 

vərəngarəng muğam ifaları sərgiləmiĢdir. Həmin təfsirlərin əhəmiyyətli bir hissəsi 

kompakt disk Ģəklində buraxılmıĢdır. “Ələfsər Rəhimov” (“Zurna Kos muğam”) 

hazırkı məqalədə qaldırılan əsas mövzunun öyrənilməsi məqsədi ilə, ilk növbədə, 

həmin səs yazılarına müraciət edilmiĢdir. Bundan baĢqa, xalqın yaddaĢında dərin iz 

buraxmıĢ ifalar və həvəskar lent yazıları da vardır. Diqqətəlayiq və çox sayda ifaları 

bir araya gətirib toplamaq Ģübhəsiz ki, ustadın sənətini daha ətraflı Ģəkildə öyrənmək 

baxımından daha önəmlidir. 

 ġəkinin yaĢlı sakinlərinin yekdil rəyinə görə, Ələfsər Rəhimovun bənzərsiz 

sənəti yerli toyların yaraĢığı idi. Ġnsanlar elin Ģənliklərinə məxsusi olaraq, mahir 

ustadın gözəl ifalarını dinləmək üçün toplaĢardılar. 

Kompakt diskə yazılmıĢ doqquz musiqi nümunəsindən altısı sırf muğam 

janrından ibarətdir:“Qatar”, “Segah”, “Zabul”, “ Vilayəti-DilkeĢ”, “Bayatı-kürd” (2 

variantda). Qalan üç nömrə – “Turacı”, “Qoca Kərəmi” və “ġəki yallısı” ilk baxıĢda 

rəqs melidoyası, aĢıq havası və yallı janrlarını təmsil etsə də, onların daxilində mu-

ğam epizodlarına da yer verilmiĢdir. Belə ki, “Qoca Kərəmi” havasının ortasında 

“Segah” muğamından “ġikəsteyi-fars” Ģöbəsinin “üstü”(“Mübərriqə”), “Cığatayı” 

rəqs havasından qabaq “Qatar” muğamı ifa edlmiĢdir. Mövzuya aid həvəskar audio 

və video yazıları, eləcə də böyük sənətkarın pərəstiĢkarlarının təəssürat və düĢün-

cələrindən əlavə məlumat kimi istifadə etmək olar. SənətĢünaslıq doktoru, professor 

Faiq Çələbi bu sətirlərin müəllifi ilə Ģəxsi söhbətində unudulmaz sənətkarın rolunun 

böyük bəstəkarlarımızdan heç də az olmadığını söyləmiĢdir. 

Ustadifaçı özününçox da uzun sürməmiĢ parlaq yaradıcılığı boyu müxtəlif 
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muğamlara müraciət etmiĢ,onları həm müstəqil nümunələr kimi (məsələn, “Qatar”, 

“Bayatı-kürd”, “Zabul”, “Segah”, “Vilayəti-DilkeĢ” və s.) həm də rəng və rəqs hava-

ları daxilində təqdim etmiĢdir.  

Beləliklə, bəzi muğamlar iki variantda əksini tapmıĢdır (“Bayatı-kürd” və 

“Qatar”). Məsələn, “Bayatı-kürd” bir halda müstəqil Ģəkildə, digər halda isə məĢhur 

bir rəngdən qabaq ifa edilir. “Qatar” muğamının üç Ģöbədən ibarət müstəqil ifası ilə 

yanaĢı, onun baĢqa versiyası məĢhur bir rəng melodiyasını açır.  

ġəkili Ələfsərin zurnada səsləndirdiyi muğamlar alətin iĢlək diapazonu ilə 

əlaqədar olaraq, Ģübhəsiz ki, çoxhissəli dəstgah kompozisiyasını əmələ gətirə bilməz-

di. Buna baxmayaraq, müəyyən Ģöbələrə məxsus intonasiya-tematik məzmun, yəni 

özünəməxsus cümlələr və onların məntiqi inkiĢaf üsulları sayəsində instrumental 

muğam janrı özünü tam mənada doğruldur, bəzən ikinci və üçüncü Ģöbəyə qədər 

geniĢlənir.  

Ələfsər ġəkili özünün muğam ifalarında çox zaman zurna alətinin zil regist-

rindən istifadə edir. Eyni zamanda “Qatar” muğamının zil-bəm-zil kimi üçhissəli 

quruluĢu sənətkar tərəfindən fərdi Ģəkildə təfsir edilir. ġəkidə çox məĢhur olan və 

mənĢəyi aĢıq musiqisinə gedib çıxan “Qoca Kərəmi”nin ortasında “ġikısteyi-fars” 

Ģöbəsinin “üstü” (“Mübərriqə”), “ġəki yallısı”nın ilk iki bəndindən sonra isə “Çahar-

gah”ın zil Ģöbəsi yığcam quruluĢuna baxmayaraq, səlis muğam duyumu ilə diqqəti 

cəlb edir. Kompakt diskin zərfində rəqs havası kimi getmiĢ nömrədən qabaq “Qatar” 

muğamının zil Ģöbəsi verilmiĢ, bu da üç Ģöbədən ibarət ayrıca bir “Qatar” muğamı ila 

müqayisələr aparmağa imkan açır. 

Ələfsər Rəhimovdan sonra muğam ifaçılığı ġəkinin digər zurnaçıları tərəfindən 

də əxz olunmuĢ, hətta rayonun kəndlərinə də yayılmıĢdır. Lakin Ələfsər zirvəsinə 

ucalmaq indiyə qədər heç kəsə müyəssər olmamıĢdır. Bu gün ölkəmizdə zurnanın 

yüksək mövqeyini Ģərtləndirən amillər sırasında rəqs havaları və qəhrəmanlıq ruhlu 

cəngilərlə yanaĢı, muğam sənətinin də özəl bir yeri vardır. Hazırkı məqalədə bu 

məsələni ilk dəfə qaldırmağa sadəcə bir təĢəbbüs göstərilmiĢdir. Muğamların zurna 

ifalarına öz bənzərsiz möhürünü vurmuĢ ġəkili Ələfsər Rəhimovun sənətkarlığını 

daha da layiqli Ģəkildə öyrənmək musiqiĢünaslığın vəzifələrindən biridir. 
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Хаяля АБДУРАХМАНОВА 

Диссертант БМА 

 

МУГАМНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ АЛАФСАРА РАГИМОВА 

 

Резюме: В статье рассматриваются своеобразные черты целого ряда 

азербайджанских мугамов, исполненных талантливым зурначи из Шекинского 

района Азербайджанской Республики Алафсаром Рагимовым(1930-1985). При 

всей сложности своей художественной задачи, прославленному музыканту 

удалось передать музыкальное развертывание тематизма, орнаментальные 

украшения и точные каденционные особенности каждого образца. В целом, 

исполнение мугамов на указанном духовом инструменте отражает уникаль-

ное взаимовлияние крестьянской и городской музыкальной культуры Шеки. 
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ĠFAÇILIQDAN ALĠMLĠYƏ 

 

Xülasə: Məqalədə görkəmli alim Fərahim Sadıqovun yaradıcılığı haqqında mə-

lumat verilir.Onun bir zamanlar mahir qarmon ifaçısı olduğu və bu sənətə verdyi 

töhfələr barədə söhbət açılır.Göstərilir ki, bu böyük insan elm sahəsində də 

mühüm əhəmiyyətli iĢlər görüb. Yazıda onun elmi fəaliyyəti də öz əksini tapır. 

Açar sözlər:Fərahim Sadıqov, qarmon ifaçılığı,muğam, istedad, tədris vəsaiti, 

elmi fəaliyyət. 

 

Fərahim Sadıqov görkəmli pedaqoq, böyük alim, rektor (“Naxçıvan” Univer-

siteti, “Azərbaycan” Universiteti) və prorektor vəzifələrində çalıĢan, Azərbaycanda 

və onun hüdudlarından kənarda çox yaxĢı tanınan bir Ģəxsdir. Onun haqqında 

dəfələrlə elmi məqalələr, monoqrafiyalar yazılmıĢ, radio və televiziyada veriliĢlər 

yayımlanmıĢdır. Bütün bunlar bu böyük alimin həyat və yaradıcılığını əhatə edir. 

Sanballı, səmərəli ömür yaĢayan bu fədakar insanhazırda da pedaqoji və elmi sahədə 

yorulmadan çalıĢaraq öz qiymətli töhfələrini verməkdədir. Onun istər kitabları, 

dərslikləri, dərs vəsaitləri, istərsə də məqalələri elmi, tarixi, pedaqoji baxımdan, 

publisistik cəhətdən zənginliyi və dəyəri ilə seçilir. Elmimizdə, pedaqoji sahədə, 

teleməkan fəaliyyətində, yaradıcılıqda vəgeniĢ auditoriyada çox yaxĢı tanınsa da, bu 

adamın istedadlı musiqiçi, gözəl qarmon ifaçısı olmasını, bəstəkarlıq bacarığını 

doğmaları, qohumları, məktəb və tələbə yoldaĢları, uĢaqlıq, gənclik dostları, keçmiĢ 

sənət yoldaĢları gözəl bilir. Odur ki, onun musiqi sahəsindəki fəaliyyətini 70 illik 

yubilieyilə bağlı olaraq bir məqalə vasitəsilə geniĢ Ģəkldə tanıtmağı lazım bildik. 

Fərahim BalakiĢi oğlu Sadıqov Azərbaycanın səfalı guĢələrindən sayılan 

Yardımlıda, çoxuĢaqlı ailədə anadan olub. Bu, o zaman idi ki, atası həmin rayonun 

meĢə təsərrüfatı idarəsinə rəhbərlik edirdi. Ġki ildən sonra Sadıqovlar ailəsi doğma 

rayona, Masallıya qayıtdı.  

Ailənin ikinci övladı Fərahim 1965-ci ci ildə Masallı Ģəhər N.Nərimanov adına 

2 №-li orta ümumtəhsil məktəbini əla qiymətlərlə bitirmiĢdir. Hələ məktəb illərində 

F.Sadıqovun fitri istedadı üzə çıxmıĢdı. Qeyd olunmalıdır ki, BalakiĢi Sadıqovun 
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istedadı övladların hər birində özünü büruzə vermiĢdir. O özü uĢaqlıq illərindən tütək 

çalmıĢ, gənclik illərində digər nəfəs alətlərini bacarıqla ifa etmiĢdi. Məsul vəzifələrdə 

çalıĢan bu insan musiqi ilə həvəskar kimi məĢğul olmuĢdu [1, s. 5-6]. 

Canındakı istedad evdə daim musiqi eĢidən Fərahimi həmiĢə sənətə yönəlt-

miĢdir. Əmisi Firudinin məlahətli səsi olmuĢdur. Fərahimin uĢaqlıqdan dinlədiyi və 

eĢitdiyi muğamlar gələcək həyatında musiqi təxəyyülünün formalaĢmasında mühüm 

rol oynayacaqdır. Fərahim hələ orta məktəb illərində peĢəkar sənətə meyil etmiĢdir. 

Ġlk musiqi təhsilini cənub bölgəsində çox yaxĢı tanınan, mahir tarzən Mirzə Sal-

mandan alsa da, böyük qardaĢı Abutalıbın çaldığı qarmonun sehrinə düĢmüĢ, onun 

barmaqlarına baxaraq öyrənmiĢ, bu sənətin ifa qaydalarını, sirlərini mənimsəmiĢ və 

müəyyən zamandan sonra özü də mahir qarmonçalana çevrilmiĢdir. Orta məktəbin 

yuxarı siniflərində oxuyarkən Masallının irili-xırdalı Ģənlik məclislərinə dəvət 

olunmuĢ, el-obanın toy-büsatında çox sevdiyi qarmonunu bağrına basaraq həvəslə, 

gənclik ehtirası və çoĢqun hislərlə səsləndirmiĢ, hər yerdə sevimli bir musiqiçı kimi 

qəbul olunmuĢdur. Sonra ali məktəb illərində də tətil zamanı Masallıya gələr, 

rayondakı toy qruplarının tərkibində çıxıĢ edərək xanəndələri müĢayiət etmiĢdir. 

Onun fikirlərindən: “Musiqiyə hədsiz sevgi bəsləyirdim, qarmon sənətinin vurğunu 

idim. Böyük qardaĢım Abutalıbın öz tay-tuĢları arasında mahir qarmonçalan olması, 

hər yerdə təriflənməsi də məni qarmon sənətinə daha çox bağlayırdı. Sonralar o, 

respublikamızda məĢhur bir qarmonçalan kimi tanındı, radioda, televiziyada çıxıĢ 

elədi, Dövlət Filarmoniyasının, Az.konsertin, Teleradio VeriliĢləri Komitəsinin solis-

ti oldu, Bakı Humanitar Kollecinin, Milli Konservatoriya tərkibində Musiqi Kolle-

cinin, Sumqayıt Musiqi Kollecinin qarmon sinfində dərs dedi. Onun adlı-sanlı bir 

sənətkar olması da mənim məsuliyyətimi artırdı, bir qarmon ifaçısı kimi formalaĢ-

mağımda mühüm əhəmiyyət kəsb etdi və sənət adamları arasında tez tanınmağıma və 

diqqətdə olmağıma böyük təkan oldu”. Bəli, qardaĢının parlaq bir sənətkar olması 

onun boynuna böyük yük qoyurdu. O, zəif qarmonçalan ola bilməzdi, bu məsuliyyət 

onu daim izləyir və öz üzərində iĢləməyə sövq edirdi. Odur ki, Fərahim qarmon 

sənəti ilə tam ciddi məĢğul olurdu. 

Fərahim uĢaqlıq və gənclik illərində radio və televiziyadan ölkəmizdə tanınmıĢ 

qarmonçalanların ifasını dinləyərək sənət öyrənirdi. Bu sırada Teyyub Dəmirov, 

Məmmədağa Ağayev, Abbas Abbasov, Ġsfəndiyar CoĢqun, Səfərəli Vəzirov və Səttar 

Hüseynovun radioda səsləndirilən ifaları o dövrdə qarmon çalmağı öyrənmək 

istəyənlər, həmçinin Fərahim üçün əsl məktəb idi. 

Onun söylədiklərindən: “Bakıdan incəsənət ustaları Masallıya konsertə gələr-

dilər. Abutalıb mütləq bilet alır və birlikdə konsertin tamaĢaçısı olurduq. Konsertlər 

bizə o qədər maraqlı gəlirdi ki, istəmirdik konsert bitsin, istəyirdik davam etsin ki, 

biz də çox Ģey öyrənək. Xatırlayıram ki, 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoni-

yasından rayon Mədəniyyət Evinə konsertə gəlmiĢdilər. MəĢhur sənətkarlar arasında 

tanınan qarmonçalan, adını, ifasını radiodan tez-tez eĢitdiyim, üzünü görmədiyim 

Abbas Abbasov da var idi. Çaldığı qırmızı rəngli, məlahətli səsə malik qarmon indi 

də gözlərim qarĢısındadır. Radioda çaldığı bütün havaları öyrənmiĢdim. Sevinirdik 

ki, belə sevimli bir sənətkarı Masallı rayon Mədəniyyət Evinin səhnəsində görürük. 
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Abutalıb Bakıdan konsertlərə gələn sənətkarlarla tanıĢ olar, lütfkarlıq göstərər, 

xidmətlərində durar və evimizə qonaq gətirərdi. Bir dəfə də belə oldu.O, A.Abbasovu 

sənət yoldaĢları ilə birlikdə evimizə qonaq gətirdi və anamın biĢirdiyi cürbəcür ləziz 

xörəklərə onları qonaq etdi. Belə böyük sənətkarların bizdə qonaq olmasına o qədər 

sevinirdim ki...” [2, s. 290]. 

XX əsrin 60-cı illərində Masallının mədəni həyatında, teatr və musiqi sahə-

sində Abutalıb və Fərahim Sadıqov qardaĢları istedad və xüsusi fəallıqları ilə seçi-

lirdilər. Fərahim uĢaqlıqdan yalnız musiqiyə deyil, aktyorluğa və idmana da həvəskar 

olmĢdu. O, oxuduğu məktəbin, rayon mədəniyyət evinin dram dərnəyinin, xalq çalğı 

alətləri ansamblının üzvü olaraq tədbirlərdə çıxıĢ edir, həm də bədii qiraətçi kimi 

sevilirdi. O vaxtlar istər məktəb, istərsə də mədəniyyət evində keçirilən əksər 

konsertlər və bədii-kütləvi tədbirlərin ssenari müəllifi və aparıcısı F.Sadıqov olardı. 

O, mədəniyyət evinin xalq çalğı alətləri ansamblının qarmonçalanı olaraq çox fəal 

idi. Rayon mərkəzində, kənd və qəsəbələrdə, qonĢu rayonlarda verilən konsertlərdə 

müğənniləri müĢayiət etməklə bərabər, qarmonda çaldığı solo ifaları ilə də dərin 

məhəbbət qazanırdı. Qarmon sənəti artıq Fərahimin həyatına daxil olmuĢdu. O, qar-

mon ifaçısı kimi yetiĢirdi. Dinləyəciləri arasındakı musiqi xiridarları, sənət biliciləri 

Fərahimi gələcəyin yaxĢı qarmon ifaçısı kimi görürdülər. ĠĢartılar, istedad göz 

önündə olaraq onun əsl ifaçı olacağı fikrini doğruldurdu. Əslində elə də oldu, zaman 

gəldi, bu bacarıqlı gənc qarmonçalan olaraq sənət aləmində parladı [2, s. 291-292]. 

Fərahim güclü bədii enerjisi, bacarığı, həvəsi, çalıĢqanlığı, hərtərəfli istedadı, 

təĢkilatçılığı ilə yaĢadığı rayonun ictimai-mədəni həyatında çox fəal olaraq əhalinin 

diqqətində idi. O, rəngarəng, maraqlı, zəhmət və hünər dolu uĢaqlıq, gənclik illəri 

yaĢamıĢdı. Bu yorulmaz gənc bədii özfəaliyyət kollektivlərinə rəhbərlik bacarığı nü-

mayiĢ etdirmiĢ və özünün nəyə qadir olduğunu sübut etmiĢdi. Fərahim ilk rəhbərlik 

təcrübəsini bu mədəniyyət ocağından almıĢdı. Elə bunların nəticəsi olaraq o, sonralar 

bədii kollektivlər, məktəb teatrları üçün xeyli səhnəciklər, intermediyalar, hətta 

pyeslər yazdı. 

F.Sadıqovun uĢaqlıqdan çox güclü hafizəsi, qavrama qabiliyyəti, möhkəm yad-

daĢı vardı. Bu qabiliyyət istər orta ümumtəhsil fənlərin mənimsənilməsində, istər bə-

dii ədəbiyyatın mütaliəsində, istərsə də musiqinin qavranılmasında özünü göstərirdi. 

1965-ci ildə orta ümümtəhsil məktəbi uğurla baĢa vurub Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Ġnstitutunun “Tarix-filologoya” fakültəsinə qəbul olunan və yaxĢı oxuyan 

tələbələr sırasında yer alan F.Sadıqov həm də ali təhsil ocağının özfəaliyyət xalq 

çalğı alətləri ansamblının ən fəal üzvlərindən idi. O, institutun tədbirlərində, digər 

yerlərdə verilən konsertlərdə sevimli qarmonunu bacarıqla dilləndirir, alqıĢlar və 

pərəstiĢkarlar qazanırdı. Tələbə qarmonçalan getdikcə püxtələĢir, tanınır, sevilir və 

musiqiçi kimi formalaĢırdı. Əyalətdən gəlib ölkə paytaxtında təhsil alan tələbənin 

musiqi ilə peĢəkarcasına məĢğul olması onun maddi təminatına dayaq idi. Gənc 

oğlan sənət iĢlədərək halal qazanc əldə etdiyi üçün böyük bir külfəti dolandıran 

atasından maddi təminat almırdı. Özü öz qazancı və aldığı təaqüdlə dolanır, hətta ata-

anasına pul da göndərirdi. Bakı toy musqiçiləri arasında tədricən daha geniĢ Ģəkildə 
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tanınan gənc qarmonçalanın həm ifa bacarığı, həm də qazancı çoxalırdı. O, ağlı, 

fəhmi, əxlaqı, səmimiyyəti, bacarığı, təvazökarlığı, mehribanlığı və böyük istedadı 

ilə qısa müddətdə professor-müəllim və tələbə kollektivinin sevimlisinə çevrilmiĢdi. 

Dərs hazırlayıb yorulan tələbə yoldaĢlarını öz qarmon ifaları ilə sevindirir və Ģən-

ləndirirdi. Tələbə yoldaĢlarının ad günlərində, müəllimlərin yubileylərində, alimlərin 

yaradıcılıq iĢləri və yeni kitablarının təqdimat günü münasibətilə təĢkil olunan 

tədbirlərdə öz musiqi qrupu ilə çıxıĢ edən Fərahim hamının rəğbətini qazanmıĢdı. 

Göründüyü kimi, qarmon ifaçılığı onun karına gəlmiĢ və ona böyük nüfuz qazan-

dırmıĢdı. O, 1967-ci ildə Ukraynanın Berdyansk Ģəhərində keçirilən VII Ümumittifaq 

tələbə festivalının laureatı olub [1, s. 5-6]. 

Fərahim erkən gənclik çağlarından Masallıdakı xanəndələrdən Bağı Ələkbərov, 

Ġsrafil Səfərov, Kərim Həsənov və AĢıq Atabalanı, Bakıdan dəvət olunan adlı-sanlı 

xanəndə və musqiqçiləri müĢayiət etmiĢdi. Onun xatirələrindən:“1964-cü ildə 17 

yaĢlı gənc olaraq toy Ģənliklərində çıxıĢ edirdm. QardaĢım Abutalıb o zaman cənub 

bölgəsinin gənc və istedadlı qarmonçalanı kimi tanınırdı. O, Masallı musqiçiləri ilə 

çox toylarda olurdu, rayonda nüfuz qazanmıĢdı. Bir dəfə rayonda keçirilən dövlət 

tədbirində onun da iĢtirakını lazım bilmiĢdilər. Bu səbəbdən də o, qızılağaclı Bağı 

Ələkbərovla Cəlilabadın Bəcrəvan kəndində olacaqları üç günlük toyun bir gününü 

keçirməyə məni göndərdi. Əvvəlcəetiraz etdim, xanəndə Bağının ad-sanından, dəvət 

olunduğu sanballı məclisdən çəkindiyimi bildirdim. Abutalıb dedi:Bağı böyük 

sənətkar olduğu qədər də sadə, mehriban, istiqanlı və ünsiyyətçil bir insandır. O, çox 

yerlərə, hətta Bakıya da dəvət olunur və müxtəlif dəstələrlə oxuyur. Səni elə yola 

verəcək ki, toyun necə baĢlayıb necə qurtaracağını hiss etməyəcəksən. Bir də ki, belə 

böyük sənətkarlarla olmasan, təcrübə qazana, dərin sənət biliyinə yiyələnə, 

muğamları öyrənə, qəzəliyyata bələd ola bilməzsən. 

QardaĢımın sözündən ürəklənib həmin toya getdim. Məclisin əvvəlindən axı-

rına qədər hər Ģey yaxĢı idi. Sona az qalmıĢ bir kiĢi “Qatar” sifariĢ verdi. Özümü 

itirdiyimi hiss edən təcrübəli xanəndə, arif insan Bağı əmi gülümsünərək heç nə 

olmamaĢ kimi: “Mənə bir do Mahur kökünü ver”, – deyərək “Qatar təsnifini” oxu-

mağa baĢladı. Təsnif qurtaran kimi muğamın zil hissəsində bir neçə dəqiqəlik elə 

qeyri-adi gəziĢmələr elədi ki, mən də qeyri-ixtiyari olaraq onun nəfəslərini qarmon-

da, bir növ, təqlid etdim və bu, muğam melodiyası Ģəklində alındı. Məclis əhlindən 

elə alqıĢlar qazandım ki, həmin anlar, sevdalı alqıĢlar indi də xatirimdə və 

təxəyyülümdə olduğu kimi yaĢayır. Bağı əmi qeyri-adi bir nəfəs də elədi. Çətinliklə 

olsa da, bu nəfəsi də tuta bildim və müĢayiət elədim. Sonra “ÜĢĢaq” Ģöbəsində 

Füzulidən bir qəzəl oxudu. Nəhayət, Füzulinin daha bir qəzəli üstündə “Zil-Qatar”la 

muğamı yekunlaĢdırdı. Onun mənə: “Sağ ol, ay bala, yaxĢı müĢayiət elədin” deməsi 

mənim özümə olan inamımı təsdiqlədi. Görünür, təsnifin, muğamınmelodiyasını, 

rəngləri çalmağım onu qane etmiĢdi. Bu toydakı fəaliyyətimin sorağı ətrafa yayıl-

mıĢdı. Bir neçə gün məni XI sinif Ģagirdini rayonumuzda artıq muğambilən 

yeniyetmə kimi barmaqla göstərirdilər” [2, s. 293]. 

F.Sadıqov 1968-ci ildə Bakı Ģəhər Oktyabr (indiki Yasamal) rayonundakı 161 
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№-li orta ümumtəhsil məktəbdə musiqi müəllimi iĢləyib. 1969-cu ildə ali məktəbi 

uğurla baĢa vurub, təyinatla Masallı rayonuna göndərilib və Sərçuvar kənd orta 

ümumtəhsil məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi iĢləyib [1, s. 9]. 

F.Sadıqovun xatirələrindən: “Taleyimdə mühüm rol oynayan bir hadisəni qeyd 

etməyə bilmərəm. 1972-ci il idi. Məni Masallı Rayon Maarif ġöbəsinin müdiri, mər-

hum pedaqoqumuz XurĢud müəllimin qəbuluna çağırdılar. Maraqlı söhbətimiz za-

manı qəti Ģəkildə bildirdi ki, qarĢıda gözlənilən Respublika Festivalında rayonu-

muzun məktəbliləri də iĢtirak etməlidirlər. Sözünə əlavə olaraq o, özünəməxsus 

təmkinlə dedi: – Sən yaxĢı filoloqsan, yaxĢı ədəbiyyat müəllimisən. Onu da bilirəm 

ki, gözəl musiqiçisən. Rayonda hamı səni yaxĢı tanıyır. Ona görə səni çağırmıĢam ki, 

istedadlı uĢaqları bir yerə yığıb, bədii özfəaliyyətkollektivi formalaĢdırasan. Əgər 

məktəblilərimiz festivalda yüksək yer tutsalar, onda sənin gələcək fəaliyyətin üçün 

də yaxĢı imkanlar yaranacaq. 

Üzərimə böyük məsuliyyət qoyulduğunu dərk edirdim. Bütün səy və bacarı-

ğımı bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlməyə yönətdim. Tez bir zamanda bədii 

özfəaliyyət kollektivi yaratdım. Festivalda uĢaqlarımızın uğurlu çıxıĢı böyük marağa 

səbəb oldu və mükafata layiq görüldü. Bu nəticələr Rayon Partiya Komitəsində 

müzakirə olundu və əməyimə yüksək qiymət verildi. Məni maarif Ģöbəsində qiyabi 

məktəblər üzrə metodist vəzifəsinə irəli çəkdilər”. 

Göründüyü kimi, istedad hər iĢdə Fərahimin iĢini qabağa aparırdı. Gəncliyinə 

baxmayaraq, həqiqitən o, artıq musiqinin içindəydi,yalnız qarmon ifaçısı deyildi, 

həm də bu sənətin sirlərinə, zənginliklərinə bələd, ansambl yaradıcılığını, səslənməni 

bilən biri, özfəaliyyətlə iĢləməyi bacaran peĢəkar sənətkar, bədii iĢləri dərk edən 

bacarıqlı Ģəxs idi. Genindən süzülüb gələn güclü istedad onun təcrübəsində özünü 

daha çox büruzə verir və getdikcə cilalanırdı. 

1965-1975-ci illərdə Masallıda və onun ətraf rayonlarında konsertlər, ən gur 

toy-düyünlər Fərahim Sadıqov və onun qardaĢı Abutalıbın rəhbərliyi ilə keçirilərdi. 

Telli alətlərin mahir ifaçısı Nizami Mirzəyev də Fərahimin musiqi qrupunun tərki-

bində olardı. Toylarda Fərahimə qarmona məxsus oyun havaları, bu alətdə daha yax-

Ģı səslənən muğamları ifa etməsini sifariĢ verəndə o, xüsusi ustalıq və məharət gös-

tərərək insanları razı salır və zövqləri təmin edirdi. Onun ifalarından klassik qarmon 

sənətinin ətri gəlir, ustadların ifa forması öz əksini tapırdı. Bütün bunlarla bərabər, bu 

sənətdə həm də o özü idi, öz gücü, öz mahirliyi, təsirli və cazibədar çalğısı ilə. 

Fərahimin bacısı Nazilə xanım Masallı Ģəhər 1 №-li uĢaq bağçasında tərbiyəçi 

iĢləyirdi. 1972-ci ildə rayonda 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü təntənəli Ģəkildə 

qeyd olunurdu. Rayon Partiya Komitəsindən göstəriĢ verilir ki, bayram tədbirində 

uĢaq bağçasının da iĢtirakı təmin edilsin. Nazilə xanım qardaĢından xahiĢ edir ki, bu 

iĢdə ona kömək etsin. O, “Göyərçin” jurnalında Mədinə Gülgünün çap olunan Ģeirini 

qardaĢına verir. Fərahim müəllim “Mənim anam” adlı həmin Ģeirə musiqi bəstələyir 

və bağçadakı istedadlı uĢaqlardan birinə öyrədir. Rayon Mədəniyyət Evində keçirilən 

möhtəĢəm tədbirdə həmin uĢaq Pioner və Məktəblilər Evinin ansamblının müĢayiəti 

ilə “Mənim anam” mahnısını oxuyur. Mahnı da, ifa da xoĢa gəlir, bəyənilir, böyük 
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uğur qazanaraq alqıĢlanır. Həm musiqinin ahənginin təsirindən, həm də balaca 

müğənninin “Mənim anam” deyib oxumasından zalda əyləĢən tamaĢaçıların hamısı 

ağlayırmıĢ. Həmin uĢaq həyata gələrkən anası dünyanı tərk edibmiĢ. 

F.Sadıqovun bəstəkarlıq fəaliyyəti bununla bitməmiĢ, Bakıdakı musiqiçilərlə 

çalıĢdığı dövrdə on beĢə qədər mahnı yazmıĢdı. Onun mahnılarıdan biri “Yara qur-

ban olum” vaxtı ilə çox populyar idi və ilk ifaçısı da müğənni Rafiq Məmmədov 

olub. Sonralar bu mahnı əksər gənc müğənnlərin repertuarında öz əksinin tapdı, elə 

indi də oxunur. 

Fərahim müəllim Bakı musiqi mühitində yaxĢı tanınıb. Böyük nüfuz qazanaraq 

xanəndələrdən Ġslam Rzayev, Arif Babayev, Süleyman Abdullayev, Təvəkkül Mu-

sayev, Əvəzxan XankiĢiyev, Həbib Rəhimov, Rafiq Məmmədov, tar-qitara ifaçısı, 

bəstəkar Bəhram Nəsibov, klarnet ifaçılarından – Zabit Əfəndi, Məhərrəm Zeynalov, 

Fərhad Hüseynov, Ədalət Mövsümov, Akif Qürbətov, Hacı Həmidoğlu və baĢqaları 

ilə Bakıda və əyalətlərimizin hər guĢəsində olmuĢ, qarmonunun xoĢ ahəngi ilə toy-

büsatımızı rövnəqləndirmiĢdir. Əksər toylarda o öz solo ifaları ilə, həm də bəhri-

təvil, qoĢma, qəzəl, hikmətli kəlamlar söyləmək, maraqlı söhbətlər etməklə 

Ģənliklərimizi bədii cəhətdən daha da zənginləĢdirmiĢdir. Zövqlü bir musiqiçi, bədii 

söz ustası kimi o, bu gün də el-obanın, söz xiridarlarının, qarmonsevərlərin yad-

daĢında qalmaqda və dillərdəsöylənməkdədir.  

Bu bacarıqlı qarmon ifaçısı Azərbaycan Milli Radiosunun fondu üçün bir sıra 

oyun havaları və “Hümayun” muğamını yazdırmıĢdır. O, bu muğamı 27 yaĢı olarkən 

ifa etmiĢdir. “Hümayun” çox çətin muğamdır, qarmon üçün o qədər də xarakterik 

deyildir. Burada obrazı, muğam melodiyasının təsir gücünü vermək və dinləyicini 

həmin ovqata salmaq üçün xüsusi ustalıq, səslərin qırılmazlığını təmin etmək 

lazımdır. Bütün hallarda gənc qarmon ifaçısı kimi F.Sadıqov “Hümayun”u ifa edib 

radio fonduna təqdim etməklə böyük məsuliyyətin altına çiyin vermiĢdi. O, ustad 

qarmonçu Ġsfəndiyar CoĢqun-Bərxudan sonra radio üçün “Hümayun” çalan ikinci 

qarmon ifaçısı olmuĢdur. F.Sadıqovun bəstələdiyi “Məzəli rəqs”, “Masallı”, 

“Rahimi”, “Lirik rəqs”, “Təbrizi”, “Miyanə” rəqsləri və “Tello” radio fondu üçün 

lentə alınmıĢdır [4, s. 95]. 

F.Sadıqov 1980-ci illərdə 8 №-li musiqi təmayüllü internat məktəbinin“Xalq 

çalğı alətləri” Ģöbəsinin müdiri iĢləmiĢ, qarmon sinfinin müəllimi olmuĢdur. Elə 

burada çalıĢarkən qarmon ixtisasının tədrisi üçün vəsait hazırlamıĢ və 1985-ci ildə 

çap etdirmiĢdir. Bundan əlavə, bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi, pedaqogika üzrə 

elmlər doktoru, professor Oqtay Rəcəbovla birlikdə “Qarmon öyrənənlərə kömək” 

adlı vəsait iĢləmiĢdir. 

Fikrimizin sonunda bildiririk ki, F.Sadıqov qarmon ifaçılığından elmə gələrək 

yüksək nailiyyətlər əldə etmiĢdir. Bu, hərtərəfli insan geniĢ fəaliyyəti ilə elm 

sahəsində mühüm iĢlər görməklə bahəm, Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətinin də 

fəxridir. Öz uğurlu həyatını yaĢamaqla qarmon sənətimizin çicəklənməsi və geniĢ 

vüsət almasında F.Sadıqovun əhəmiyyətli rolu olması həmiĢə qeyd edilməlidir. 70 

yaĢın tamamında keçdiyi ömür yollarına nəzər saldıqda pedaqogika üzrəelmlər 

doktoru, professor Fərahim Sadıqov musiqiyə həsr etdiyi illəri də fəxrlə xatırlayır.  
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F.Sadıqov AzTV-də 1993-cü ildən baĢlayaraq14 il aparıcısı olduğu “Örnək”, 

“Kamillik” veriliĢlərinin 100-dən artıq ssenarisini yazmıĢdır. Onun 7 hekayəsi, 5 

dram əsəri vardır. Böyük istedad sahibi olan bu insan olduqca məhsuldar yaradıcılıq 

yolu keçmiĢdir. 

Onun həyat və yaradıcılığının digər əsas tarixlərini xronoloji ardıcıllıqla təqdim 

edirik: 

1985-1991-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər Ġnstitutunun “Pedaqogika” 

kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmiĢdir. 

1986-cı il iyunun 26-da Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər Ġnstitutunda baĢ elmi 

iĢçi vəzifəsinə seçilmiĢdir. O ildəcə həmin institutda “Pedaqogika nəzəriyyəsi və 

tarixi” Ģöbəsində baĢ elmi iĢçi vəzifəsinə seçilmiĢdir.  

1992-ci ildə Rusiya Ali Attestasiya Komissiyasının birdəfəlik müdafiə 

Ģurasında “UĢaqların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaĢdırılması iĢinin 

nəzəriyyəsi və praktikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiĢdir. 

1992-ci ildə Moskva Ģəhərində Dünya Müsəlman Ölkələri UĢaqlarının 

Beynəlxalq Festivalında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndə 

heyətinin rəhbəri olmuĢ və xüsusi diploma layiq görülmüĢdür. 

1993-2000-ci illərdə təsis etdiyi “Naxçıvan” Universitetinrektoru olmuĢdur. 

1994-cü ildə Azərbaycan “Bilik” Cəmiyyətinin qərarı ilə akademik Yusif 

Məmmədəliyev adına Dövlət mükafatı laureatı adına layiq görülmüĢdür. 

1995-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Kadrların TəkmilləĢdirilməsi, Ġxtisasının 

Artırılması və Yenidən Hazırlanması Ġnstitutunun “Təhsilin təĢkili və idarə edilməsi 

kafedrası”nın professoru seçilmiĢdir. 

1996-cı il sentyabrın 24-də “Məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin yeniləĢməsi 

sayəsində səmərəli praktiki və elmi fəaliyyətinə, yüksək nailiyyətlər qazandığına 

görə” Akademik Mehdi Mehdizadə mükafatı laureatı adına layiq görülmüĢdür. 

1996-cı ildən ABġ-ın Knoksvel Ģtatının fəxri vətəndaĢı seçilmiĢdir. 

1967-2007-ci illərdə Moskva, Leninqrad (Sankt-Peterburq), Ukrayna, Belaru-

siya, Moldova, Latviya, Litva, Estoniya, Tacikistan, Gürcüstan, Osetiya, Acarısatan, 

Dağıstan, Çeçenistan və SSRĠ-nin digər yerlərində elmi ezamiyyətdə olmuĢdur.  

1998-ci ilin oktyabr ayında Almanya, Fransa, Ġtaliya və Belçikada kimi xarici 

ölkələrdə Azərbaycan elmini layiqincə təmsil etmiĢdir. Həmin il M.MüĢfiq yaradı-

cılığının tədqiq və təbliğinə görə “Mikayıl MüĢfiq mükafatı laureatı” adına layiq 

görülmüĢdür. Bu ildəcə Azərbaycan Pedaqoji KadrlarınTəkmilləĢdirilməsi, Ġxtisası-

nın Artırılması Ġnstitutunun “Pedaqogika” kafedrasına yenidən professor seçilmiĢdir. 

1999-2001-ci illərdə bir sıra ərəb ölkələrində elmi ezamiyyətdə olmuĢdur 

(Dubay, Abu-Dabi, Əyman, Füceyra, Qatar, Əmman, Bəhreyn). 

2000-ci ildə Beynəlxalq Türk Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmiĢdir. Həmin 

il yanvarın 17-də Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Həmkarlar Ġttifaqı Rəyasət Heyəti-

nin qərarı ilə tələbə və gənclərin Azərbaycan bayrağı, gerbi və himninə sədaqət 

ruhunda tərbiyə edilməsində təĢkilatçılıq uğurlarına və elmi-pedaqoji nailiyyətlərinə 

görə “Azərbaycan bayrağı” mükafatına layiq görülüb. 
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2001-ci ildə Beynəlxalq Lütfi-Zadə Assosiyasıyasını Ali ġurasına üzv seçil-

miĢdir. Həmin il bu Assosiyasiyanın xətti ilə Türkiyədə, həmçinin Özbəkistanın 

DaĢkənd Ģəhərində ezamiyyətdə olmuĢdur. Bu ildəcə Hollandiyanın Amsterdam 

Ģəhərində ezamiyyətə getmiĢdir. 

2002-ci ildə Azərbacan Dövlət Dillər Universitetinin “Pedaqogika” kafedra-

sının professoru seçilmiĢdir. Həmin il Moskvada ezamiyyətdə olmuĢdur. 

2005-ci ildən Bakı Elm və Təhsil Mərkəzinin prezidentidir. 2006-cı ildə 

Azərbaycan Universitetinin rektoru təyin edilmiĢdir. 

2007-ci ildə ABġ-da Beynəlxalq Konfransda iĢtirak etmiĢdir [1, s. 75-76]. 

F.SadıqovAzərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komis-

siyası Prezidiumunun 31 mart 2017-ci il tarixli qərarı ilə Ekspert ġurasının eksperti 

seçilmiĢdir. 

F.Sadıqovun rəhbərliyi altında üç nəfər elmlər doktoru dissertasiya iĢi, iyirmi 

yeddi nəfər fəlsəfə doktoru dissertasiyası iĢi müdafiə etmiĢdir. 

Yetirmələrindənəməkdar elm xadimi Oruc Həsənli Naxçıvan Müəllimlər Ġnstitutunun 

rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, pedaqoqika üzrə elmlər doktoru Ġsmayıl Əliyev 

Naxçıvan Özəl Universitetinin rektorudur. 

O, 101 kitabın və 2000-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. F.Sadıqov 

“Pedaqogika” elmi jurnalının baĢ redaktorudur. “Pedaqogika” jurnalı nüfuzlu jurnal 

kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

dövlət reystrinə daxil edilmiĢdir.  

Səmərəli çalıĢan, folklorumuza, musiqimizə, muğamımıza qəlbən bağlı olan, 

bu sahədə elmi araĢdırmalar aparan professorun musiqi elminə aid kitabları da iĢıq 

üzü görmüĢdür. 2011-ci ildə “Maarif” nəĢriyyatında 256 səhifəlik “Muğam” kitabı 

nəĢr olunmuĢdur (3). Musiqi təmayüllü ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, 

müəllimləri, uĢaq musiqi və incəsənət müəssisələrinin Ģagird və müəllimləri, 

bütünlükdə isə muğamsevərlər üçün nəzərdə tutulan bu vəsait xüsusi əhəmiyyət 

daĢıyır [3, s. 62-63]. Onun 2013-cü ildə nəĢr olunmuĢ “Qarmon ifaçılığında muğam” 

kitabı da dərs vəsaiti kimi çox dəyərlidir (4).  

Ümumiyyətlə, professor Fərahim Sadıqovun tədqiqatçılıq arenasının hüdudları 

çox geniĢdir. Belə ki, o, orta ümumitəhsilin xüsusi məktəbləri üçün “Ana dili” (III 

siniflər üçün), “Oxu” (IV siniflər üçün);“Pedaqogika tarixi” (1995, Ə.HəĢimovla 

birgə), “Pedaqogika” (1996), “Azərbaycan xalq pedaqogikası” (2000), “Pedaqogika” 

(2006), “Pedaqogika” (2009), “Muğam” (2010), “Pedaqogika” (2012), “Qarmon 

ifaçılığında muğam” (2013), “Didaktika”, (2015), “TərbiyəĢünaslıq” (O.Həsənli ilə 

birgə, 2015), “Müqayisəli pedaqogika” (2016), “Azərbaycan dili və nitq 

mədəniyyəti” (2017), “Korreksiya pedaqogikası” (D.Dostuzadə və T.Mövsümova ilə 

birgə, 2017), “Ümumi pedaqogika” (2018) kimi dərslik və dərs vəsaitləri bakalavr və 

magistr pillələrində böyük müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. F.Sadıqov rus dilində 

hazırladığı “Азербайджанскиемугамы” kitabını rusdilli ölkələrin kitabxanalarına 

göndərməklə Azərbaycan muğamlarının beynəlxalq nüfuzunun möhkəmlənməsi 

üçün səmərəli iĢlər aparır. Onun professor Oruc Həsənli ilə ingilis dilində hazır-
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ladıqları “TərbiyəĢünaslıq” (Study of Ubbringing) kitabını milli tərbiyə konsepsiyası 

da adlandırmaq olar. Hansı ki, bu konsepsiyanı beynəlxalq miqyasda tanıtmaq üçün 

F.Sadıqov “Tərbiyəsünaslıq” (Study of Ubbringing) kitabını bütün dünya xalqlarına 

ərməğan etməyi planlaĢdırmıĢdır. Artıq Avropanın 13 ölkəsinə göndərilən “Tərbi-

yəĢünaslıq” dünyanın 100-dən artıq nüfuzlu ölkələrinə göndərilməsi nəzərdə tutulur. 

Təqdim olunan kitabların hamısında yetiĢən nəslin estetik tərbiyəsi ilə bağlı bölmələr 

vardır. Bu, o deməkdir ki, professor F.Sadıqov nəĢr etdirdiyi kitabların, monoqra-

fiyaların, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin hamısında yetiĢən nəslin estetik tərbiyəsinin, 

musiqi inkiĢafının formalaĢdırılması probleminə daim diqqət yetirir.  

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Fərahim Sadıqovun musiqi ilə döyünən 

ürəyi onun elm sahəsində xarüqələr yaratmasına təkan verən ən böyük amillərdən 

hesab olunur. Çünki dünyanın ən görkəmli simaları, ġərqin ən görkəmli düha 

sahibləri, o cümlədən Əbu Əli ibni Sina, Əl-Fərabi, Sədrəddin Sərəxsi, Fəridəddin 

Damat, Nəsirəddin Tusi, Səfiəddin Urməvi kimi görkəmli alimlər yüksək musiqi 

duyumuna malik olan Ģəxsiyyətlər kimi dünya xalqlarını məftun edən müxtəlif 

xarakterli əsərlər yaratmıĢlar. Biz, Fərahim Sadıqovu da belə Ģəxsiyyətlər sırasında, 

görkəmli alim, dəyərli tədqiqatçı və ən nəhayət, musiqi mədəniyyətimizin, incəsə-

nətimizin, ədəbiyyatımızın, pedaqogikamızın, psixologiyamızın görkəmli nüma-

yəndəsi kimi görürük və onunla fəxr edirik. Bu görkəmli azərbaycanlımızı ömrünün 

70-ci baharı münasibəti ilə təbrik edir, ona can sağlığı, uzun ömür və gələcək 

tədqiqatlarında nailiyyətlər arzulayırıq.  
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ELNARƏ DADAġOVANIN “SƏDA” ƏSƏRĠNDƏ MĠLLĠ ÜSLUBUN  

TƏZAHÜR  PRĠNSĠPLƏRĠ 

 

Xülasə:Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin istedadlı 

nümayəndəsi Elnarə DadaĢovanın iki fleyta və fortepiano üçün “Səda” əsəri 

təhlil olunur. 

Açar sözləri:Elnarə DadaĢova, iki fleyta, duet, fortepiano, muğam 

 

Müasir Azərbaycan bəstəkar nəslinin layiqli nümayəndələrindən biri Elnarə 

DadaĢova musiqinin bir çox janrlarına müraciət etmiĢ, maraqlı əsərlərlə musiqi 

ictimaiyyətinin rəğbətini qazanmıĢdır. E.DadaĢovanın əsərlərinə bəstəkarın fərdi 

yaradıcılıq üslubunun parlaq cizgiləri, özünəməxsus yazı texnikası, emosional zəngin 

obrazlar aləmi xasdır.  

Simfonik orkestrin müxtəlif alətləri üçün əsərlər müəllifi olan sənətkarın sözü 

gedən bu iki fleyta və fortepiano üçün “Səda” pyesi də (digər bəstələr kimi) xalq 

musiqi yaradıcılığından bəhrələnən musiqi məzmununa malikdir. Qeyd edək ki, 

E.DadaĢovanın təhlilə cəlb etdiyimiz “Səda” əsərini məĢhur italyan triosu “Doppler” 

ifa etmuĢ və əsər xarici musiqiçilərin repertuarında layiqli yer almıĢdır [1, s.109].  

Reçitativ tipli muğam intonasiyalarının zənginliyi əsərin ilk xanələrindən hiss 

olunur. Bu cəhət hər iki fleytanın partiyasında müĢahidə edilir. Nəticədə, iki alət 

arasında sanki fəlsəfi-psixoloji, bəzi anlarda bir qədər lirik “söhbət” yaranır. Əsər 

boyu iki alətin sanki fikir mübadiləsi aparmasının Ģahidi oluruq. Bu xarakter, ilk 

növbədə, musiqinin muğama xas reçitativliyindən irəli gəlir. 

Üç hissəli “Səda” triosu dəqiq sərhədlərlə iĢarələnmiĢdir. Kənar hissələr orta 

bölməyə nisbətən daha geniĢdir. Orta hissə bir sıra əlamətlərlə seçilir. Temp, ritm, 

xarakter və ölçünün dəyiĢməsi əsərdə yeni obraz boyasının qatılması ilə nəticələnir. 

Bu bölməni muğam dəstgahının iki Ģöbəsi arasında səslənən rəngə də bənzətmək 

olar. Lakin bu əhvali-ruhiyyə uzun sürmür, yalnız 11 xanə davam edir. Bəstəkar hər 

cümlənin sonunda repriza iĢarəsi qoymaqla bu müddəti bir qədər artırmıĢ olur. 

Tempo I qeydindən sonra yenidən birinci hissənin əvvəlində verilən giriĢin motivləri 

eĢidilir. Lakin bəstəkar burada giriĢi təkrarlamır: verilən motiv əslində birinci 

hissənin əsasını təĢkil edir. Onu müxtəlif yüksəkliklərdəsəsləndirəndən sonra bir sıra 

fərqlərlə mövzu keçirilir.  

GiriĢ bütünlüklə reçitativ deklamasiyalı musiqi məzmununa malikdir. Sırf 

muğam intonasiyalarını səsləndirən fleytaların partiyasından fərqli olaraq fortepiano 

tamamilə baĢqa fakturaya və xarakterə malik musiqi sərgiləyir. Onun partiyasında 
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yer alan arpeciolu passajlar giriĢə bir qədər lirik xarakter verir, onun sərt və 

düĢüncəli intonasiyalarını qismən yumĢaltmıĢ olur. GiriĢin mövzusu VII xanənin 

əvvəlində ff dinamik iĢarəsi ilə tamamlanır. Onun ardınca səslənən incə melodiya 

birinci hissənin baĢlanmasına iĢarədir. Fortepiano partiyasında dolce – yəni nəvaziĢlə 

ifa olunma qeydi var. 8 xanəlik ilk periodda birinci hissənin musiqi məzmunu 

özifadəsini tapmıĢdır. E-durun daxilində yaranan müəyyən alterasiyalar isə musiqinin 

məqam-intonasiya əsası ilə bağlıdır. “Si” səsinin dayaq ton kimi özünü göstərməsi 

əsərin digər bölmələrində də müĢahidə olunur. Onun mövqeyi iki fleyta partiyası 

arasında tez-tez dəyiĢir. Birinci cümlənin kadansında bu səs birinci flyetanın 

partiyasında aparıcı mövqe daĢıdığı halda, ikinci cümlədə ikinci fleytanın 

partiyasında periodu tamamlayır. Fortepiano fakturasında isə giriĢdə verilən 

arpeciolu faktura saxlanılır, eyni zamanda fleytaların partiyasında rast gələn 

alterasiyalar burada da “dəstəklənir”. Bu səslər həm də fortepiano partiyasının 

harmonik tərkibini Ģərtləndirir. GiriĢdə verilən T7 burada (re bekar sayəsində) D7 

kimi eĢidilir. Ġlk baxıĢdan hər iki fleytanın müstəqil melodiyaya malik partiyasının 

olması nəzərə çarpsa da, əslində onların mövzusu eyni motivlərə əsaslanır. Nəticədə, 

hər iki partiya vəhdət təĢkil edərək bir obrazın təsvirinə xidmət etmiĢ olur.  

 

Nümunə 1 

 
 

Növbəti period üç cümləni ehtiva edir. Birinci cümlədə re bekar səsinin 

vurğulanması aĢkar nəzərə çarpır. Onun üzərində bəstəkar xüsusi olaraq vurğu iĢarəsi 

də qoymuĢdur. Ġlk xanələrdə fleytaların partiyası unison təĢkil edərək səslənməni 

təbii surətdə dolğunlaĢdırır. Lakin cümlənin sonunda yenə də “si” səsinin kadans 
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mövqeyi ön plana çıxır. Ġkinci cümlənin əsasını birinci perioddan birinci cümlənin 

motivləri təĢkil edir. Hətta ikinci və üçüncü cümlələr onun digər versiyaları kimi 

təhlil oluna bilər. Sonuncu cümlədə bəstəkar tonik mərkəz kimi verdiyi mi səsi 

üzərində kadans yaratmaqla E-duru yenidən fortepiano partiyasında səsləndirir.  

 

Nümunə 2  

 
 

Orta hissə iki cümlədən ibarət perioddur. Lakin bəstəkar cümlələri repriza 

vasitəsilə təkrarlayaraq onun həcmini bir qədər geniĢləndirmiĢ olur. Bundan əlavə 

ikinci cümlədə təkrar zamanı kadansların dəyiĢməsi müĢahidə olunur ki, bu da 

bölməyə müəyyən dinamiklik gətirir. 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, orta hissənin xarakteri kənar hissələrə 

nisbətən daha Ģəndir. Onun musiqisi xalq rəqslərini, rəngləri xatırladır. Fleytaların 

partiyası bir-birindən fərqlənsə də, ritmik uyğunluq əvvəlki hissədə olduğu kimi, 

vahid musiqi obrazı yaratmağa xidmət edir. Maraqlıdır ki, bu hissədə bəstəkar 

fortepianonun partiyasında eyni ritmik quruluĢu gözləyir və onun fakturası fleytaların 

partiyasına uyğunlaĢdırılır.  

Orta hissədə məqam boyası dəyiĢir, tonik mərkəz “lya diyez” mayəli segaha  

tabe olur. Məqamın dəyiĢməsi nəticəsində yeni, lya diyez boyası yaranır. Bu 

dəyiĢiklik fərqli harmonik tərkiblərin yaranması ilə də səciyyələnir. Fortepiano 

partiyasının alt layında verilən akkordlu faktura ikinci fleytanın partiysına unison 

olan üst layın melodiyasını müĢayiət edir.  
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Nümunə 3 

 
Orta hissənin tamamlanması Tempo I ilə qeyd olunmuĢdur. Burada üçüncü 

hissə baĢlanır və o, həm fakturanın, həm də metrin, ritmin dəyiĢməsi ilə xarakterizə 

olunur. Yenidən fleytalar unison Ģəkildə giriĢin ilk motivini yuxarı registrdə ifa 

edərək reprizanın baĢlanmasına zəmin yaradır və bu, 6 xanə davam edir. Onun 

ardınca birinci hissənin lirik melodiyası eĢidilir. Müəyyən fərqlər nəzərə çarpsa da, 

bəstəkar musiqi məzmununu qoruyub saxlayır. 

Ġfaçılıq məsələlərinə gəlincə, demək olar ki, burada hər iki fleyta solo 

mövqeyindədir. Fleytaların partiysı daha çox bir-birini tamamlayan, eləcə də oktava, 

prima unisonu ifa etməklə təzad effektini tamamilə aradan qaldırır. Partiyaların 

ifaçılıq baxımdan hər hansı bir çətinliyi, mürəkkəbliyi müĢahidə olunmur. Səsaltı 

polifoniya üsulundan müəllif geniĢ istifadə edir. Qeyd edək ki, fleytaların partiyası 

orta registrdə yazılıb, bu da ifaçı üçün alətin son dərəcə əlveriĢli səslənməsini və 

texniki imkanlarını açıqlamaq üçün rahat registr hesab olunur. 
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SĠYAVUġ KƏRĠMĠNĠN BƏSTƏKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNƏ BĠR NƏZƏR 

 

Xülasə:Məqalədə S.Kəriminin bir bəstəkar kimi fəaliyyətinin üç istiqamətdə 

inkiĢafından bəhs olunur. Burada onun mahnı janrında bəstələri, teatr və kino 

musiqisi sahəsində əldə etdiyi nailliyyətlər iĢıqlandırılır. 

Açar sözlər:Teatr və kino  musiqisi, Dövlət mahnı teatrı, “Cəngi” folklor-caz 

qrupu, “AĢıqlar” vokal-instrumental ansamblı 

 

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, görkəmli musiqi xadimi, “ġöhrət” or-

denli bəstəkar, professor SiyavuĢ Kərimi professional musiqiçi fəaliyyətinə XX əsrin 

70-ci illərində qədəm qoymuĢdur. Sənət və yaradıcılıq yolunun təkamül və inkiĢaf 

prosesləri daim yüksələn xətt üzrə sürüb. Onun yaradıcılıq bioqrafiyasını zənginləĢ-

dirən çoxsaylı nailiyyətlər daĢıdığı bir çox mənəvi, intellektual və sənətkarlıq keyfiy-

yətlərindən, o cümlədən istedadından, professionallığından, məsuliyyət hissindən, tə-

rəqqiyə meyl etməsindən irəli gəlmiĢdir. S.Kəriminin yeganə sənət kredosu isə sənə-

tə və xalqa yalnız professional səviyyədə, yüksək sənətkarlıq meyarları ilə xidmət et-

məkdən ibarətdir. 

Nailiyyətlərlə zəngin olan professional ifaçılıq fəaliyyəti ilə yanaĢı, 1990-cı il-

lərdən baĢlayan bəstəkarlıq yaradıcılığı onun sənət bioqrafiyasında yeni və parlaq 

mərhələyə çevrilmiĢdir.S.Kəriminin professional bəstəkar kimi fəaliyyətə baĢlaması 

təkcə fərdi yaradıcılıq bioqrafiyasının məntiqi davamı deyildi. Onun bəstəkarlıq ya-

radıcılığı böyük istedadının və zəngin yaradıcılıq təcrübəsinin məhsulu kimi təĢəkkül 

tapmıĢdı. Digər tərəfdən, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin ilk illərində bəstəkarlığa 

qədəm qoyması, onun professional musiqiçi Ģəxsiyyətinin sovet dövrünə xas olan 

stereotiplərdən, standartların asılılığından, ideoloji buxovlardan və yaradıcılığa qada-

ğalardan qurtulması demək idi. BaĢqa sözlə, o, illərlə daxilində daĢıdığı və topladığı 

yaradıcılıq enerjisini, bəstəkarlıq qabiliyyətini artıq bu dövrdən etibarən reallaĢdır-

mağa, sənətə və cəmiyyətə həm də bir professional bəstəkar kimi xidmət göstərməyə 

baĢladı. Özünün musiqiçi istedadını, sənətə baxıĢlarını, professional prinsiplərini, hə-

yat düĢüncələrini, fəlsəfi ideyalarını, yüksək sənət kriteriyalarını bəstəkarlıq vasitəsi-

lə və ustalıqla təqdim etməsi, cəmiyyətə onun sənətkarlıq portretinin tamamilə yeni 

cizgilərini tanıtdı, yeni yaradıcılıq imkanlarını aĢkarladı.  

S.Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə baĢlamasının həm də obyektiv səbəb-nəti-

cə əlaqələri vardır. Buna səbəb, ilk növbədə, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin tari-

xi inkiĢaf xəttindən, nailiyyətlərindən, sənətin istedadlı bəstəkar nəslinə daimi tələba-

tından irəli gəlir. 
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XX əsrdə Azərbaycan musiqi incəsənəti və mədəniyyətinin inkiĢafı bir çox xü-

susiyyətlərə, amillərə malik idi. Belə ki, bu inkiĢaf kompleks Ģəkildə baĢ verən qanu-

nauyğun proses kimi davam edirdi. Bəstəkarlıq, ifaçılıq, musiqiĢünaslıq və musiqi 

təhsili bir-birilə qarĢılıqlı əlaqə və təsir Ģəraitində inkiĢaf edirdilər. Bir sözlə, zəngin 

musiqi-bədii proseslər, musiqi incəsənətinin tərəqqisi konsert həyatından, ifaçılıq sə-

nətindən, musiqi təhsilinin səviyyəsindən, cəmiyyətin musiqi-estetik tələbatlarından 

ayrılmaz idi. 

S.Kəriminin musiqiyə marağı erkən yaĢlarından, ailədən baĢlayıb. Valideynləri 

onu özləri ilə konsertlərə vəuĢaqlar üçün musiqili tədbirlərə aparır, bununla gələcəyin 

böyük musiqiçisinin bədii duyumunu və zövqünü formalaĢdırırdılar. Valideynləri 

onun musiqiyə həvəsini nəzərə alıb, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə gəti-

rirlər. S.Kərimi 1969-1972-ci illərdə bu nüfuzlu və məĢhur təhsil ocağında tar-ifaçı-

lıq ixtixası üzrə orta ixtisas musiqi təhsili alır. “Bülbül məktəbi”nin mükəmməl tədris 

sistemi, təcrübəli müəllimləri, biliklər verən, ifaçılıq və yaradıcılıq qabiliyyəti forma-

laĢdıran dərsləri S.Kəriminin musiqiyə dərindən bağlanmasında, gələcək həyatını bir-

dəfəlik musiqi ilə bağlamasında mühüm rol oynayır.  

S.Kərimi 1972-1977-ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konser-

vatoriyasının (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının) “Ġfaçılıq” Ģö-

bəsində tar ixtisası üzrə ali təhsil almıĢdır. 1970-ci illər Azərbaycanda musiqi həyatı-

nın inkiĢaf etmiĢ yeni bir dövrü idi. Bu dövrün gənclərinə xas olan nikbinlik və hə-

yatsevərlik, incəsənəti və xarici musiqi təmayüllərini öyrənmək həvəsi, estrada və 

caz musiqisini dinləmək, biliklərə, yaradıcılığa və musiqili ünsiyyətə hədsiz maraq 

göstərmək, kitabxanalarda axtarıĢlar aparmaq, SSRĠ-nin yaradıcı gəncləri ilə əmək-

daĢlıq etmək və s. bu kimi pozitiv cəhətlər S.Kəriminin xarakteri, həyat və sənət ba-

xıĢları, həyat mövqeyi üçün də səciyyəvi idi. BaĢlıcası isə dövrün bədii konteksti ya-

radıcı Ģəxsiyyətin formalaĢmasında mühüm təsiredici faktora çevrilmiĢdi vəĢübhəsiz, 

S.Kəriminin professional musiqiçi Ģəxsiyyəti aldığı mükəmməl musiqi təhsili ilə ya-

naĢı, bu kimi amillərin təsiri ilə də formalaĢırdı.  

Yeri gəlmiĢkən, 1960-cı illərin ədəbiyyatını və incəsənətini tədqiq edən mütə-

xəssislər, adətən bu dövrün yeniliklərini və nailyyətlərini “60-cılar” adı ilə ifadə edir-

lər. Bu ifadə isə, ilk növbədə, yenilik və nailiyyətlərin müəllifi olan 60-cı illərin yara-

dıcı nəslinə Ģamil olunur. Biz, 1970-ci illərin musiqi, rəssamlıq, kino, teatr, nəsr, poe-

ziya, estrada sahəsindəki proseslərini təhlil etdikdə bu qənatə gələ bilirik ki, bir çox 

bədii və elmi əsaslara, dövrün bədii nailiyyətlərinə istinad etməklə musiqi tariximizə 

“70-cilər” ifadəsini də tətbiq edə bilərik. Bu baxımdan, S.Kəriminin professional mu-

siqiçi Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında bütövlükdə XX əsr musiqi incəsənətinin, bəstə-

karlıq məktəbinin təsiri ilə bərabər, ayrıca olaraq 1970-ci illərin musiqi incəsənətinin 

və mədəniyyətinin, aldığı mükəmməl təhsilin, həyatsevər gənclər mühitinin, estrada 

və caz “bumu”nun, nəhayət, “70-cilərin” təsirini də nəzərə almaq vacibdir. 

Konservatoriyada təhsil illərində tələbə S.Kərimi öz yaĢıdları arasında erudisi-

yası, iti məntiqi, hazırcavablığı, istedadı, imrpovizə qabiliyyəti, estrada musiqisini 

məharətlə çalması, caz üslublu aranjimanları, fəal ünsiyyəti ilə seçilirdi. Xüsusilə, ali 

məktəb gənclərinin həyatının ayrılmaz hissəsi olan və ictimaiyyət arasında rəğbət qa-
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zanan “Kapustnik” adlı teatrlaĢdırılmıĢ musiqili-yumoristik tamaĢalarda sərgilədiyi 

aktyorluq, musiqi-ifaçılıq və improvizə istedadı o illərdə onu müəllimləri, yaĢıdları 

arasında, sənət mühitində populyar etmiĢdi. Bu kimi Ģəxsi keyfiyyətləri onun isteda-

dından, musiqi zövqündən və gələcəkdə ciddi, peĢəkar musiqiçi olacağından xəbər 

verirdi. S.Kəriminin erkən yaĢlarından incəsənətə bağlayan bir mühit də Azərfilm ki-

nostudiyası idi. Anası burada iĢlədiyi üçün SiyavuĢu da özü ilə aparırdı. Filmlərdə, 

teatr tamaĢalarında, ekranda gördüyü aktyorlarla, rejissorlarla, bəstəkarlarla canlı ün-

siyyət, özünə qarĢı onlardan gördüyü diqqət S.Kərimini tədricən bu sintetik incəsənə-

tə bağlayırdı. Hətta bəzi kütləvi çəkiliĢlərdə, kütləvi epizodların səsləndirilməsində 

də iĢtirak edirdi. 

Konservatoriyanı bitirdikdən sonra, S.Kərimi professional fəaliyyətə baĢlayır. 

Onun taleyində, peĢəkar musiqiçi kimi zəngin təcrübə qazanmasında və estrada sənə-

tinin sirlərini öyrənməsində respublikamızın adlı-sanlı musiqi kollektivləri böyük rol 

oynayır. Tale elə gətirir ki, S.Kərimi 1979-cu ildən baĢlayaraq RəĢid Behbudov adına 

Dövlət Mahnı Teatrının orkestrində solist musiqiçilərdən biri kimi çalıĢır. Dövlət 

Mahnı Teatrında iĢləmək o illərdə hər musiqiçiyə nəsib olmayan xoĢbəxtlik idi. Mah-

nı Teatrı hər bir üzvü üçün əsl sənət məktəbi və təcrübə laboratoriyası rolunu oyna-

yırdı. Azərbaycanın qüdrətli sənətkarı, mahnı ustadı, dünyaya öz bənzərsiz ifası, səsi 

və repertuarı ilə səs salan, yüksək fəxri adlar daĢıyan R.Behbudovun rəhbərlik etdiyi 

Mahnı Teatrında çalıĢması gənc S.Kəriminin həyat və yaradıcılığında mühüm bir 

mərhələ idi. Onun estrada musiqisi sahəsində təcrübə əldə etməsi, estrada musiqisinə 

xas olan ifa üslubunu öyrənməsi və estradaya ciddi maraq göstərməsi məhz Dövlət 

Mahnı Teatrından baĢlamıĢdır. Bu sənət ocağında S.Kərimini R.Behbudov baĢda ol-

maqla, dövrün tanınmıĢ musiqiçiləri əhatə edirdilər. Onun Rafiq Babayevlə ilk tanıĢ-

lığı da məhz burada olmuĢdu.  

Tale elə gətirir ki, xalq artisti, estrada-ifaçılıq sənətinin inkiĢafında böyük xid-

mətləri olan Polad Bülbüloğlu özünün peĢəkar musiqi kollektivini formalaĢdıranda 

S.Kərimini də dəvət edir. “AĢıqlar” qrupu tez bir zamanda keçmiĢ SSRĠ məkanında 

böyük Ģöhrət qazanır. Bu qrup paytaxtda, bölgələrdə, efirdə tez-tez çıxıĢ etməklə bəra-

bər, SSRĠ-nin müxtəlif Ģəhərlərində, nüfuzlu salonlarında da mütəmadi konsertlər ve-

rir. Qrupda klaviĢli alətləri ifa edən S.Kərimi, bəzi mahnılarda tarı və udu da səsləndi-

rirdi. Qeyd edək ki, P.Bülbüloğlunun mahnılarının qrup üçün aranjmanı da çox hallar-

da S.Kərimiyə etimad edilirdi. Mahnı Teatrından sonra “AĢıqlar” qrupunda iĢləməsi 

S.Kəriminin ifaçılıq bioqrafiyasında mühüm bir mərhələ idi. Bundan sonra Azərbay-

can Televiziyası və Radiosunun estrada-simfonik orkestrində çalıĢması zirvəyə gedən 

yolda parlaq və mühüm səhifəyə çevrildi. Nəhayət, estrada və caz ifaçılığı tarixində 

mühüm rolu olan, bəstəkar və cazmen, milyonların sevimlisi xalqartisti Rafiq Babayev 

ilə yaxın sənət dostluğu, həm də qazandığı Ģöhrət və təcrübə S.Kəriminin yaradıcılığını 

daha bir yeni mərhələyə daxil etdi: “Cəngi” folklor-caz ansamblı.  

Beləliklə, bir tərəfdən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində və konser-

vatoriyada aldığı mükəmməl musiqi təhsili, təcrübəli müəllimlərin dərsləri, bir tərəf-

dən teatr və kinonun təsiri, bir tərəfdən dövrün qaynar musiqi-sənət mühiti, bir tərəf-

dən estradaya və caza daxili bağlılığı, bir tərəfdən improvizə və aranjman bacarığı, 
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bir tərəfdən daim klassik musiqi ilə ünsiyyət, bir tərəfdən milli intonasiya kompleks-

ləri iləmüasir caz üslubları arasında əlaqə və sintez sahəsidəki eksperimentləri və la-

yihələri, bir tərəfdən də yüksək musiqi istedadı və ciddi peĢəkarlıq baxıĢları onun gə-

ləcək bəstəkarlıq və ifaçılıq fəaliyyətini hazırlayan və inkiĢaf etdirən, baĢlıcası isə, 

bəstəkarlıq yaradıcılığını formalaĢdıran əsas amillər idi. 

S.Kəriminin professional bəstəkarlıq fəaliyyəti üç istiqamətdə inkiĢaf etmiĢdir: 

1. Mahnı janrında bəstələr və aranjiman; 2. Teatr musiqisi; 3. Kino musiqisi. 

Bəstəkarın yaradıcılığını araĢdırdıqda məlum olur ki, o, əsasən mahnı janrı üzə-

rində iĢləməyə üstünlük verir. Bunun isə bir neçə səbəbi vardır. Birincisi, mahnı cə-

miyyətin bütün təbəqələri tərəfindən sevilən və dinlənilən janrdır. Onun forma baxı-

mından kiçik quruluĢu, təkrar olunan nəqarəti, sadə melodiyası bir janr kimi çox din-

lənilməsinin və asan yadda qalmasının əsas amilləridir. Bu baxımdan, mahnı dinləyi-

ci auditoriyası tərəfindən daha tez qavranılır və yadda qalır. Mahnı janrının auditori-

yası digər musiqi janrları ilə müqayisədə sosial baxımdan daha geniĢmiqyaslıdır. 

Ġkinci səbəb Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbində mahnı janrı sahəsində əldə 

olunan zəngin təcrübə və nailiyyətlər ilə bağlıdır. Bəstəkarlar ən müxtəlif mövzular-

da gözəl mahnı nümunələri yaratmıĢlar. Vətənpərvərlik, məhəbbət, ayrılıq, vüsal, 

zəhmət mövzularında yazılan mahnılar dillər əzbəridir. Əsgər mahnıları, zəhmət adam-

ları haqqında mahnılar, ana haqqında mahnılar, ayrı-ayrı peĢələri (həkim, yol polisi, 

müəllim, neftçi, sərhədçi, sürücü, idman və s.) vəsf edən mahnılar və yumorlu mahnı-

lar da sevə-sevə dinlənilir. Belə ki, bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının 

ənənəvi musiqi yaradıcılığında da aparıcı yeri mahnı janrı tutur. Həqiqətən də geniĢ 

kütlələrin bədii-estetik tərbiyəsinin inkiĢafında, musiqi zövqünün tərbiyəsində və yeni-

ləĢməsində, yüksək mənəvi hissələrin oyanmasında mahnıların təsiri əvəzsizdir. Bu ba-

xımdan, mahnı janrının tərbiyəvi rolu ayrıca mövzu kimi diqqətəlayiqdir. 

Beləliklə, S.Kəriminin professional bəstəkarlıq yaradıcılığında mahnı janrına 

üstünlük verməsinin həm janrın tarixiliyi, sosiallığı ilə, həm demokratikliyi və sürətli 

yayım imkanı ilə, həm bəstəkarın mahnı vasitəsilə cəmiyyətlə daha tez və asan dialoq 

qura bilməsi ilə, həm mahnının bədii-emosinal təsir gücü ilə, həm də bu janrın güclü 

tərbiyəvi vasitə olması ilə bağldır.  

Bütün bu obyektiv səbəblərlə yanaĢı, bəzi subyektiv səbəblər də vardır. Məsə-

lən, S.Kərimi tələbəlik dövründən baĢlaraq, mahnı janrı ilə ünsiyyətə baĢlamıĢ, nü-

munələrin iĢlənməsi və aranjmanı ilə məĢğul olmuĢdur. Digər tərəfdən, Dövlət Mah-

nı Teatrında, “AĢıqlar” vokal-instrumental ansamblında və “Cəngi” folklor-caz qru-

punda iĢləməsi, mahnı janrında müxtəlif mövzu və üslubda nümunələri ifa etməsi, 

təcrübəli və sevilən mahnı ifaçıları ilə iĢbirliyi qurması, xalq və bəstəkar mahnılarını 

aranjiman etməsi onun yaradıcılığında mahnı janrının üstünlük etməsini Ģərtləndir-

miĢ və onu peĢəkar mahnı bəstəkarı kimi formalaĢdırmıĢdır. 

S.Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətində daha bir istiqamət teatr incəsənəti ilə sıx 

bağlıdır. O, son illər teatr musiqisi sahəsində bir çox uğurlara imza atmıĢdır. Gənclik 

illərindən teatrı sevən, özü də səhnədə teatral epizodlarda çıxıĢ edən bəstəkarın teatr 

musiqisi yazması tam təbii görünə bilər. Lakin bir məsələni qeyd edək ki, teatr tama-

Ģalarına musiqi bəstələmək üçün yalnız melodiya yazmaq və onu orkestrləĢdirmək 
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bacarığı yetərli deyil. Bu sahədə böyük təcrübəsi olan bəstəkarınfikrincə, teatrla 

uğurlu əməkdaĢlığa nail ola bilmək üçün bəstəkar, ilk növbədə, teatrı sevməli, dram 

əsərlərinin oxucusu olması, əsərin süjetini, obrazları, hadisələrin gediĢini və drama-

turgiyanı yaxĢı öyrənməli, səhnəni, aktyoru, obrazları və rejissor məqsədini mükəm-

məl duymalıdır. Teatr musiqisi bəstəkardan kompleks iĢbirliyi və bacarıq tələb edən 

xüsusi bir yaradıcılıq sahəsidir – desək, heç də yanılmarıq. Bu baxımdan, dram rejis-

sorlarının öz tamaĢalarına musiqi yazılması üçün bəstəkar S.Kərimini seçmələri ta-

mamilə məntiqəuyğundur. S.Kəriminin Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı 

ilə əməkdaĢlığı, tamaĢalara dəvət alması bəstəkar üçün də, dramaturq və rejissor 

üçün də həmiĢə uğurla nəticələnmiĢdir. S.Kərimi səhnədə baĢ verən hadisələri, ob-

razların taleyini və psixoloji portretlərini, müəllifin bədii məramını və əsərin bütöv-

lükdə ideyasını musiqi dili ilə ifadə etməyi, təsvir etməyi ustalıqla bacarır. Ona görə 

də, onun hər bir teatr əsərində yazdığı musiqi epizodik deyil, əsərin musiqi ilə ifadə 

olunan ideyası kimi qavranıla bilər. 

S.Kəriminin teatr musiqisində müxtəlif müəlliflərin əsərləri, rəngarəng janr və 

üslublarda yazılan dramlar yer almıĢdır: 1. Vilyam ġekspir. “Hamlet” (quruluĢçu re-

jissor Azər PaĢa Nemətov); 2. Mirzə Fətəli Axundzadə. “SərgüzəĢti-vəziri-xani-Lən-

kəran” (quruluĢçu rejissor V.Ġbrahimoğlu, rejissor T.Mustafayev); 3. Cəfər Cabbarlı. 

“Almaz” (tamaĢanın müəllifi, quruluĢçu rejissoru və rəssamı Azər PaĢa Nemətov); 4. 

Hüseyn Cavid. “Afət” (quruluĢçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə); 5. Artur Miller. 

“Körpüdən mənzərə” (quruluĢçu rejissor Mərahim Fərzəlibəyov); 6. Elçin. “Poçt Ģö-

bəsində xəyal” (quruluĢçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə);7. Əli Əmirli. “ġah Qa-

car” (quruluĢçu rejissor Azər PaĢa Nemətov); 8. Əli Əmirli. “Mesenat” (quruluĢçu 

rejissor Bəhram Osmanov); 9. Hüseynbala Mirələmov. “Xəcalət” (quruluĢçu rejissor 

Bəhram Osmanov);10. Tuncer Cücenoğlu “Uçqun” (quruluĢçu rejissor Bəhram Os-

manov). Bəstəkarı S.Kərimi olan bu dram əsərləri Azərbaycan Dövlət Akademik 

Dram Teatrının səhnəsində hər teatr mövsümündə uğurla tamaĢaya qoyulur. 

Siyahıdan gördüyümüz kimi, S.Kəriminin musiqisini bəstələdiyi teatr əsərləri 

arasındaxarici klassika ilə yanaĢı, müasir xarici dramlar da yer almıĢdır. Bunlar ingi-

lis dramaturqu V.ġekspirin, alman yazıçısı A.Millerin və çağdaĢ Türkiyə yazıçısı 

T.Cücenoğlunun əsərləridir. Eləcə də Azərbaycanın klassik və müasir dramaturqları-

nın əsərlərinə musiqi bəstələnmiĢdir ki, bu müəlliflərə də klassiklərdən – 

M.F.Axundzadə, C.Cabbarlı, H.Cavid, müasirlərdən – Elçin, Ə.Əmirli və H.Mirələ-

mov aiddir. Klassik əsərlərin mövzusu, məzmunu, dramaturji üslubu, teatrallığı, dia-

loqları, obrazları bəstəkardan bu xüsusiyyətləri aça və təqdim edə bilən musiqi, müa-

sir əsərlər isə fərqli musiqi tələb edirlər. Digər tərəfdən, diqqət etsək, son illər Dövlət 

Akademik Dram Teatrında tamaĢaya qoyulan əsərlərin quruluĢçu rejissorları S.Kə-

rimlə iĢləmiĢlər. Bu fakt isə onu göstərir ki, S.Kəriminin yazdığı musiqi bu əsərlərin 

bədii məzmununu, dramaturji xəttini, müəllifin və rejissorun ideyasını və məqsədini 

çox yaxĢı ifadə edə bilir.Əsərlərin də, teatrın da, tamaĢaçıların da tələblərinə S.Kəri-

min musiqisi tam cavab verir. TamaĢalar haqqında yazılan resenziyalarda və məqalə-

lərdə də bunun Ģahidi oluruq. Məsələn, görkəmli teatrĢünas-tənqidçi, sənətĢünaslıq 

üzrə elmlər doktoru, professor ĠlhamRəhimli “KəsiĢən paralellər” kitabında premye-
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rası 2002-ci il martın 30-da baĢ tutan və quruluĢçu rejissoru A.P.Nemət olan “Ham-

let” tamaĢasını “milli teatr sənətimizdə, bütövlükdə milli mədəniyyətimizdə “hadisə” 

adlandırmıĢdır. O, tamaĢanın rejissor, rəssam iĢləri ilə bərabər, musiqisini də müsbət 

qiymətləndirərək, yazır: “Azər PaĢa Nemətin çox istedadlı rəssamlıq bacarağı var və 

üstəlik onun Qara Qarayev kimi dahidən musiqi təhsili alması qəlbinin təranə duyğu-

larının zərifliklə formalaĢmasında misilsiz rol oynayıb. Həssas rəng duyumuna, ləta-

fətli musiqi düĢüncəsinə görə “Hamlet”in həm bədii tərtibatının, həm də musiqi tərti-

batının estetik biçimi də Azər PaĢaya məxsusdur. Ürək coĢduran, duyğulara emosio-

nal rahatlıq gətirən isə budur ki, rəssamlardan həm Elçin, həm də Nazim və bəstəkar 

SiyavuĢ Kərimi rejissorun istək duyğularına poetik, dramatik, faciə çalarlı bədii və 

musiqi tərtibat iĢləri qura biliblər”(5). TamaĢanın musiqisi alim-tənqidçi tərəfindən 

belə səciyyələndirilir: “Akademik teatrın yaradıcılığında hələ indiyədək heç bir za-

man musiqidən bu dərəcədə geniĢliklə istifadə olunmayıb. Ancaq bu musiqi heç bir 

səhnədə tamaĢaçını yormur, hətta bəzən musiqi sanki nəfəsini dərəndə az qalırıq ha-

disələrin dramatik bürümündən çıxaq. “Hamlet”də musiqi təkcə səslənməklə kifayət-

lənmir. Ġlk növbədə, musiqi yalqız qalan Hamletin dərdlərinin həmsöhbəti olur. Oğ-

lunu çox sevən və eyni zamanda, zavallılığından əli qana batmıĢ Gertrudanın içində 

qovrulan duyğularının aktrisanın cazibəli çöhrəsindəki təcəssümünü görmək üçün 

məhz tamaĢaçıya yardım olur. Qeyd edək ki, “Hamlet” tamaĢasına yazdığı musiqiyə 

görə, S.Kərimi 2003-cü ildə “Qızıl dərviĢ” milli mükafatına layiq görülmüĢdür. 

Beləliklə, S.Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətində əsas yer tutan teatr musiqisi 

haqqında fikirlərimizi yekunlaĢdıraraq deyə bilərik ki, yuxarıda adı sadalanan teatr 

əsərlərinin geniĢ tamaĢaçı rəğbəti, müsbət tənqidçi rəyi, uğurlu səhnə taleyi qazan-

masında, əlbəttə, S.Kəriminin bəstələdiyi musiqinin də əsaslı rolu vardır. 

S.Kəriminin bir bəstəkar kimi yaradıcılığında kino sənəti də mühüm yer tutur. 

Kino, məlum olduğu kimi, sinkretik sənətdir və hər bir film bir neçə sənət növünün, 

peĢənin vəhdətindən, iĢbirliyindən yaranır: aktyorlur, rejissorluq, kinodramaturgiya, 

kinooperator, musiqi, rəssamlıq, geyim üzrə rəssamlıq, iĢıq tərtibatı və s. Musiqi fil-

min əsas bədii ifadə, emosional təsir vasitəsidir. Kino tarixində bir çox filmlər məhz 

musiqisinə görə sevilmiĢ, özünə tamaĢaçı rəğbəti qazanmıĢdır.  

S.Kəriminin kino sənətinə bəstəkar kimi marağının əsasında bioqrafiyasının 

“kinostudiya səhifələri” dayanır. Onun kino sahəsində bəstəkar kimi iĢləməsi indiyə 

qədər uğurlu olmuĢdur. Bəstəkarın yazdığı kino musiqisi müxtəlif janrlı və məzmun-

lu filmləri əhatə etmiĢdir: sənədli filmlər, bədii filmlər; faciəvi, lirik, psixoloji film-

lər; tarixi, vətənpərvərlik, məhəbbət, yumoristik mövzulu filmlər və s. Bəstəkarın 

musiqi yazdığı filmlərin sayı otuza yaxındır. Onlardan bəzilərini nümunə göstərək: 

“Qaravəlli” (1989), “ġahid qız” (1990), “Qaravəlli-2” (1992),“ÇalıĢan adam” (1996), 

“Son döyüĢ” (1996), “Hər Ģey yaxĢılığa doğru” (1997),“Ailə” (1998),“Ömür və tale” 

(1998), “Sarı gəlin” (1998), “Kədərimiz... Vüqarımız...” (1998), “Heydər Əliyev” 

(1999-2013, 9 seriyalı), “Həsən Əbluc” (1999), “Yuxu” (2001), “Ovsunçu” (2002), 

“KəsiĢməyən yollar” (2002), “Son arzu” (2003), “Girov” (2005), “MəĢədi Ġbad-94” 

(2005), “Əlvida, cənub Ģəhəri” (2006), “Biz qayıdacağıq” (2007), “Mənə inanın” 

(2007), “Acılar bitməz” (2009),“Dünən qəfildən gəldi” (2009), “Ġstanbul reysi” 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qarav%C9%99lli_(film,_1989)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahid_q%C4%B1z_(film,_1990)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarav%C9%99lli-2_(film,_1992)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan_adam_(film,_1996)
https://az.wikipedia.org/wiki/Son_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F_(film,_1996)
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99r_%C5%9Fey_yax%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9Fa_do%C4%9Fru_(film,_1997)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ail%C9%99_(film,_1998)
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96m%C3%BCr_v%C9%99_tale_(film,_1998)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96m%C3%BCr_v%C9%99_tale_(film,_1998)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1_g%C9%99lin_(film,_1998)
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99d%C9%99rimiz..._V%C3%BCqar%C4%B1m%C4%B1z..._(film,_1998)
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev_(film,_1999-2013)
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev_(film,_1999-2013)
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C9%99s%C9%99n_%C6%8Fbluc_(film,_1999)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxu_(film,_2001)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ovsun%C3%A7u_(film,_2002)
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C9%99si%C5%9Fm%C9%99y%C9%99n_yollar_(film,_2002)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Son_arzu_(film,_2003)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Girov_(film,_2005)
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C9%99%C5%9F%C9%99di_%C4%B0bad-94_(film,_2005)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C9%99%C5%9F%C9%99di_%C4%B0bad-94_(film,_2005)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Flvida,_c%C9%99nub_%C5%9F%C9%99h%C9%99ri_(film,_2006)
https://az.wikipedia.org/wiki/Biz_qay%C4%B1daca%C4%9F%C4%B1q_(film,_2007)
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C9%99n%C9%99_inan%C4%B1n!_(film,_2007)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C9%99n%C9%99_inan%C4%B1n!_(film,_2007)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ac%C4%B1lar_bitm%C9%99z_(film,_2009)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCn%C9%99n_q%C9%99fild%C9%99n_g%C9%99ldi_(film,_2009)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_reysi_(film,_2010)
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(2010), “Kabusun gözüylə” (2010), “Ġlahi məxluq” (2011), “DərviĢin qeydləri” 

(2013), “Ömür payı. Səməndər Rzayev” (2015), “Bakı, mən səni sevirəm” (2015). 

Bu siyahının xronoloji ardıcıllığı göstərir ki, S.Kərimin kino musiqisi sahəsində bəs-

təkarlıq fəaliyyəti 1989-cu ildən baĢlamıĢdır. Bu sahədə qazandığı etimad və nüfuza 

görədir ki, bəstəkar səsvermə yolu ilə Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar Ġt-

tifaqının Ġdarə Heyətinə üzv seçilmiĢdir (6). 

S.Kəriminin ifaçılıq və bəstəkarlıq yaradıcılığının vəhdətindən meydana gələn 

musiqi layihələri də xüsusi araĢdırma predmeti kimi elmi maraq doğurur. Bu layihə-

lər musiqi mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanınmasında, xalqmızın musiqi inci-

lərinin baĢqa xalqlarının musiqisi ilə sintez olunmasında, musiqi ifaçılığında yeni və 

maraqlı ideyaların aktuallaĢmasında böyük rol oynamıĢlar. Ġlk növbədə, onun rəhbər-

liyi ilə 1997-ci ildə gerçəkləĢən Azərbaycan-Norveç və 2002-ci ildə həyata keçən 

Azərbaycan-Cənubi Amerika musiqi layihələrini qeyd etməliyik. Birinci layihə Azər-

baycanda və Norveçdə, eləcə də Avropanın bir çox ölkələrində maraqla qarĢılandı. 

Azərbaycan xalq mahnılarını Norveçin məĢhur “Skruk” xoru üçün aranjiman edən 

S.Kərimi bu kollektivin özünəməxsus ifa üslubunu və ənənələrini dərindən öyrənmiĢ, 

layihənin uğurla gerçəkləĢməsinə nail olmuĢdur. Azərbaycan xalq mahnılarının Nor-

veç dilində və spesifik tərzdə ifası qeyri-adi səslənmə və sintez yaradırdı. Mahnıların 

xor hissəsi ilə yanaĢı, solo hissəsini xalq artistləri B.DadaĢova, Ġ.Muradov ifa edirdi. 

Böyük zəhmət, axtarıĢlar, əməkdaĢlıq, professionallıq hesabına ərsəyə gələn və real-

laĢan bu layihədən sonra xalq mahnılarımıza bu ölkədə maraq daha da artdı, iki ölkə 

arasında yeni layihələrə və əməkdaĢlığa “sənət körpüsü” yaradıldı. 
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Резюме: В настоящей статье расматривается композиторское твор-

чество С.Керими, которое развивается в трѐх направлениях. В статье рас-

крываются песенная деятельность и творческие достижения композитора в 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_reysi_(film,_2010)
https://az.wikipedia.org/wiki/Kabusun_g%C3%B6z%C3%BCyl%C9%99_(film,_2010)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lahi_m%C9%99xluq_(film,_2011)
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99rvi%C5%9Fin_qeydl%C9%99ri_(film,_2013)
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99rvi%C5%9Fin_qeydl%C9%99ri_(film,_2013)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96m%C3%BCr_pay%C4%B1._S%C9%99m%C9%99nd%C9%99r_Rzayev_(film,_2015)
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1,_m%C9%99n_s%C9%99ni_sevir%C9%99m_(film,_2015)


 

 

47 

Bəstəkar yaradıcılığı UOT:78.02                                          Aynurə MƏMMƏDOVA –  SiyavuĢ Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər  

 
области музыкального оформления  театральных постановок и кинолент. 

Ключевые слова: Музыка театро и кино, Государственный театр пес-

ни,джазово-фольклорный группа «Джанги», вокально-инструментальный ан-

самбль«Ашуги» 

 

                                                                                         Aynure MAMMEDOVA 

ANC s candidate for a degreeand teacher  

                                                           Lecturer of ANC 

 

THE VIEW OF SIYAVUSH KARIMI’S COMPOSER ACTIVITY 

 

Summary: The article deals S.Karimi`s development of activites as composer 

creativity which is developed in three directions. It highlights songs activities and 

creative achievements of the composer in the field of musical arrangement of theatre 

and cinema. 

Key words: Music theatre and cinema, State Song Theater, jazz-folklore group 

“Djangi”, vocal-instruental ensemble “Ashuglar” 

 

Rəyçilər: sənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın professoru Akif Quliyev; 

sənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın professoru Fəttah Xaliqzadə 

 



 

 

48 

48 
“Konservatoriya” jurnalı 2018 № 1 (39) 

 

 

Камаля ШАФИЕВА  

Доктор философии по искусствоведению, 

Доцент АНК 

Email: muzik-muza@rambler.ru 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ В МУЗЫКЕ БАЛЕТОВ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

Резюме: Статья посвящена балетам азербайджанских композиторов. 

Раскрываются ярко выраженные национальные черты представленных 

балетов азербайджанских композиторов. 

Ключевые слова: символ, азербайджанский балет, фольклор, мугам, та-

нец, национальность 

 

Балет стал настолько заметным явлением азербайджанской культуры, что 

к нему обратили свой взор наши лучшие композиторы, и мы получили соб-

ственные, национальные балеты, со временем удостоившиеся признания дале-

ко за пределами республики. 

Самые теплые чувства по сей день вызывает «Гыз галасы» – драма-

тическое полотно, созданное Афрасиябом Бадалбейли, навечно вошедшее в 

золотой фонд нашей хореографии как яркое художественное явление. А разве 

можно забыть впечатления от полифоничной, по-философски мудрой красоч-

ной постановки балета «Семь красавиц» Кара Караева, в основе которой – поэ-

тическое величие гения Низами! 

Трудно перечислить тот подлинный каскад постановок, буквально 

нескончаемым потоком приходивших на нашу сцену. «Тропою грома» Кара 

Караева, «Гюльшен» Солтана Гаджибекова, «Легенда о любви» Арифа Мели-

кова, «Каспийская баллада» Тофика Бакиханова, «Тени Кобыстана» и «Калей-

доскоп» Фараджа Караева, «Лейли и Меджнун» на музыку одноименной сим-

фонической поэмы Кара Караева, «Читра» Ниязи, «Насими», «Шур», «Мугам», 

а также «Тысяча и одна ночь» ФикретаАмирова, «Чернушка» АшрафаАббасо-

ва, «Золотой ключик» Бориса Зейдмана, «Вдохновение» Леонида Вайнштейна, 

«Бабек» Акшина Ализаде – это калейдоскоп движений, звуков, характеров, 

мыслей, чувств, костюмов, декораций, которые приобщали соотечественников 

к миру прекрасного, возвышали ипобуждали быть чище, добрее, тоньше. 

К числу наиболее значительных явлений в музыкально-театральной культу-

реАзербайджана явилось создание в 1940 году балета «Девичья башня» Афрасия-

ба Бадалбейли, который не только положил начало национальному балетному 

жанру, но и во многом предопределил дальнейшее направление, развитие отече-

ственного балетного искусства. В музыкальном материале первого азербайджан-

ского балета нашло оригинальное преломление характерных интонаций народной 
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музыки – в тематизме балета прямо или опосредовано ощущается связь с азербай-

джанским фольклором. Это проявляется в определѐнных типах мелодического 

движения и переменной метр-ритмики, в обращении к типичным кварто-

квинтовым параллелизмам, а также в непосредственном цитировании народного 

музыкального фольклора – введение лирической песни «Ай, бери бах» («Танец 

девушек» из первого акта), танцев «Терекеме», «Кикиджан» (вступление к перво-

му акту и «Танец крестьян» из данного акта), ренг мугама «Баяты-Шираз» («Танец 

Гюльянаг» из третьего акта) и т.п.  

Следует особо отметить, что национальный фольклор композитор ис-

пользовал в качестве материала для «сквозного» развития музыкального мате-

риала. В качестве примера приведѐм использование мотива песни «Ай, бери 

бах» в эпилоге, который становится мотивом-воспоминанием героини о счаст-

ливых и беззаботных днях. В образно-смысловом плане отметим аналогичное 

использование (в качестве мотива-воспоминания) темы танца «Кикиджан» в 

сцене темницы, куда заключили Полада из второго акта. При этом националь-

ные истоки становятся для композитора не столько совокупностью норм и пра-

вил, сколько категорией художественного, этического значения, обуславлива-

ющего символико-смысловую концепцию балета. 

Данная концепция нашла отражение в последующих балетах азербай-

джанских композиторов. В качестве примера можно привестииспользование 

тематическиого материала народного танца «Джанги» в сцене – единоборстве 

Мензера и Бахрама из первого акта балета «Семь красавиц» Кара Караева 

(1952), интонационных элементов «Яллы» в качестве символа единения людей 

в балетах «Гюльшен» С.Гаджибекова (1950), «Тени Гобыстана» (сцена «Солн-

це») Фараджа Караева (1969) и т.д.  

В череде отечественных балетов следует особо отметить первый азербай-

джанский балет на историко-героический сюжет – «Бабек» Акшина Ализаде 

(по одноимѐнной пьесе И.Сельвинского), который буквально пронизан нацио-

нальной символикой.В самом эпиграфе балета: «Да будешь ты вечно, край от-

цов моих – мой Азербайджан!» определена патриотическая направленность 

произведения, которая нашла своѐ отражение в музыкальном материале балета 

А.Ализаде. 

Музыка балета «Бабек» глубоко национальна. При этом композитор тон-

ко «сплетает» ритмо-интонационные обороты народных песен, танцев, мугам-

ный тематизм с современными ладо-гармоническими приѐмами оркестрового 

письма. Как отмечает Рена Фархадова: «К ярким страницам партитуры отно-

сится музыка массовых сцен, с художественным тактом воспроизведены геро-

ические народные танцевальные жанры – «джанги», «яллы», изящно, со вкусом 

обработаны народные мелодии («Вагзалы», «Мирзаи» и многие другие), тонко 

написаны запоминающиеся музыкальные «портреты» Бабека, его возлюблен-

ной Перишад, хранительницы священного огня. Все это и образовало красоч-

ное симфоническое полотно» [1, с. 4]. 

Интонации героических мужских народных танцев – «Гахрамани», 
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«Джанги», «Мирзаи» (Тематическая основа «Мирзаи» также становится музы-

кальным материалом второго любовного дуэта Бабека с Перишад) служат об-

разно-эмоциональной характеристикой бабекидов. На тематической основе 

танца «Джанги» построена портретная характеристика самого главного героя – 

Бабека, тем самым подчѐркивая изначальную национальную сущность образа: 

связь героя с народом, его борьба с иноземными захватчиками.  

В победном танце бабекидов (сцена «Праздник бабекидов») в начале вто-

рого акта, композитор ввѐл тематический материал древнего обрядового танца 

«Яллы». Монументально-эпическая сцена, ставшая кульминационной в балете 

А.Ализаде, служит символическим выражением единства народа и его реши-

мость отстаивать свою свободу до конца.  

Следует особо отметить, что хотя в оркестровке балета композитор не 

вводит национальные инструменты, однако в партитуре балета А.Ализаде ис-

пользует тембровые особенности инструментов симфонического оркестра, 

максимально приближая их по звучанию к народным азербайджанским ин-

струментам. Например, в первом любовном Adagio, импровизации мугамов 

«Раст» и «Сегях» поручена скрипичному соло (имитация звучания кеманчи), 

аpizzicato струнных создаѐт своеобразный приѐм игры на таре.  

Символическое преломление в плане национальной значимости сюжетной 

канвы и, собственно, музыкальной составляющей,получил балет «Любовь и 

Смерть» Полада Бюльбюль оглы (по мотивам древнетюркского дастана «Кита-

би-Деде Коркуд» – «Книга моего Деда Коркуда). Композитор проявил себя в 

этом балете как национальный художник, что сказалось в активной разработке 

элементов народного фольклора. В стремительной энергии быстрых тем, в свое-

образной остинатности их первой ритмической фигуры, в особенности роли 

синкоп, как драматизирующего элемента, в секвенцируемом развитии мелодиче-

ской линии – во всѐм этом живо ощущается связь с народной музыкой. 

Центральной лейттемой балета, выражающей предельно обобщѐнную об-

разно-эмоциональную идею произведения, становится мугам «Баяты-Шираз». 

Как отмечает Улькяр Алиева в рецензии на премьеру балета: «Ясный мелос без 

всякой нарочитой претенциозности всегда был сильной стороной композитора. 

Вот и музыка балета написана просто, доходчиво, она непосредственно и огра-

ниченно связана с народными истоками. Полад Бюльбюль оглы попытался во-

плотить в музыке своеобразие поэтического строя эпоса, соединяющий мягкий 

задушевный лиризм с подлинным драматическим пафосом. В особенности хо-

чется отметить творческое преломление композитором интонаций мугама «Ба-

яты-Шираз». «Красной нитью» проходя через весть балет, интонации мугама 

становятся своего рода символом, воплощающий то, что сейчас принято назы-

вать «национальной идеей» [2, с. 24]. 

В балете композитор использует и хрестоматийный приѐм для музыкаль-

но-сценических произведений азербайджанских композиторов – введение тан-

ца «Яллы» в качестве символического воплощения народного ликования, 

праздника. Характерный «пульс» народного танца, наряду с мелодикой, спо-
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собствует усилению «национальной линии» в первом акте, обрисовывающей 

«мир огузов». 

Следует отметить, что помимо прямого цитирования (интонационной ос-

новы мугама «Баяты-Шираз», танца «Яллы»), в тематизме балета ощущается 

связь с азербайджанским фольклором, хотя и весьма опосредованно. Это про-

является в определѐнных типах мелодического движения и переменной ритми-

ки, в обращении к типичным для азербайджанской народной музыки кварто-

квинтовым параллелизмам (например, основной тематизм сцены «Байджан-

джигит»). Следует также отметить, что некоторые страницы балета, связанные 

с «миром огузов» строятся на диатонической песенной основе. Показательно, 

что силы контрсквозного действия в балете имеют только краткую музыкаль-

ную характеристику (на основе отдельных попевок), в то время как музыкаль-

ная характеристика сквозных сил опирается на песенный интонации, т.е. имеет 

косвенную связь со словом, благодаря чему становится более «очеловеченны-

ми». Применение диатоники в рамках стилистики данного балета в целом вос-

принимается как опосредованный фольклорный элемент. 

Подытоживая вышесказанное отметим, что в тематизме балетных произ-

ведений азербайджанских композиторов ощущается связь с азербайджанским 

фольклором – прямо или опосредовано. При этом обращение к народным исто-

кам становится для азербайджанских композиторов категорией символическо-

го обобщения. Символический аспект проявляется в качестве основополагаю-

щего в раскрытии образно-эмоционального, художественного содержания про-

изведений и использование всех жанров, элементов азербайджанского музы-

кального фольклора позволяет азербайджанским композиторам наделить балет 

глубоким идейным и смысловым содержанием. 
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MÜASĠR TƏLƏBƏLƏRĠN MUSĠQĠ-PEDAQOJĠ HAZIRLIĞI 

 

Xülasə: Kəmalə Ġsmayılovanın “Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı” 

adlı məqaləsində müasir pedaqoji təhsilin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. 

Müəllif hesab edir ki, gələcək musiqiçi-pedaqoq hazırlığının uğurlu fəaliyyə-

tinin əsas Ģərtlərdən biri tələbələrin biliyinə, onların fəaliyyəti və mənəvi 

cəhətdən formalaĢmasına uyğun olan bir sistemin yaradılmasıdır. Bu müddəa 

onların nəzəri, praktiki və Ģəxsi təcrübəsini inteqrasiyalı bir Ģəkildə formalaĢ-

dıran xüsusi kompleksli metodikanın yaradılmasını Ģərtləndirir.  

Açar sözlər: müasir tələbələr, musiqi pedaqoji təhsil 

 

Gənc nəslin hazırlığında mühüm funksiya yerinə yetirən ali təhsil sistemi insan 

fəaliyyətinin (o cümlədən Musiqi pedaqoji fəaliyyət) müxtəlif sahələrindəki profes-

sional məsələlərin həllində fərqli bacarıq və qabiliyyətlərin formalaĢması üçün kifa-

yət qədər yüksək səviyyə tələb edir. Eyni zamanda bu bacarıq və qabiliyyətlərin 

aramsız surətdə, mütəmadi olaraq təkmilləĢdirilməsi də tələb olunan məsələlərdəndir. 

Müasir mərhələdə musiqi pedaqoji təhsil öz inkiĢaf mərhələsində yeni yanaĢma 

tərzinə, yeni görüĢ və baxıĢ bucağına ehtiyac duyur. Müasir təhsildə meydana çıxan 

bu məziyyətlər yeni mərhələnin gerçəklərini özündə əks etdirir: çoxqütblü aləmə, 

dünyaya üz tutmaq, dünya ilə universal dialoqa girmək, bir Ģəxsiyyət kimi musiqi pe-

daqoji təhsil sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər əldə etmək, ümumdünya inteqrasiya 

prosesi sahəsində vəhdətə nail olmaq məhz belə cəhətlərdəndir. 

Professional təhsil dedikdə bu gün aĢağıdakı fikri inamla söyləmək olar: “Pro-

fessional təhsil – insan Ģəxsiyyətinin təĢəkkülü və inkiĢafının nəticəsidir” [1, s. 45]. 

Alimlər bildirirlər ki, müasir cəmiyyətdə professional təhsilin rolu xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Ona görə ki, hər bir insan üçün onun professional təhsil iki formada özünü 

göstərir. Bunlardan birincisi: 

– Ġnsanın bir Ģəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməsi və reallaĢdırması – insan öz 

qabiliyyətini və bacarığını ən çox zəhmətdə, əməkdə üzə çıxarır. Ġnsanın əmək rəĢa-

dəti,ilk növbədə,professional əməkdə özünü göstərir. 

–Ġkinci cəhət isə insanın bir Ģəxsiyyət kimi bazar iqtisadiyyatı Ģəraitinə uyğun-

laĢması, onun sosial müdafiəsi ilə bağlıdır. Burada sabitlik və dayanaqlıq amili, insa-

nın özünün xüsusi mülkiyyəti və bu mülkiyyətə sahibliyi, ona yiyələnməsi əsas rol 

oynayır. Ġnsan bir zəhmətkeĢ, bir subyekt kimi əmək bazarında öz kapitalına sahiblə-

nir və yaxud sahiblənəcəkdir [2, s. 12]. 

Ali təhsilin, o cümlədən musiqi pedaqoji təhsilin əsas məqsədlərindən biri – 
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professional fəaliyyət üçün Ģəraitin yaradılmasından, ixtisasartırmadan, yeri gəlincə, 

yaxud zərurət meydana çıxınca, yenidən ixtisaslaĢdırmadan, ixtisası yenidən artırma-

dan ibarətdir. Bütün bunlar insanın maraq dairəsi, onun bacarıq və qabiliyyətlərindən 

irəli gələrək ictimai-faydalı əməklə məĢğul olmasına Ģərait yaradır. 

Tədqiqatçı V.B.Kriçevski yazır ki, “... müxtəlif musiqi yönlü tədris müəssisələ-

rində musiqi müəlliminin ifaçılıq cəhətdən, eləcə də psixoloji, pedaqojivə nəzəri ha-

zırlığını təmin edən ardıcıl bir sistem formalaĢmıĢdır. Tələbələr artıq ali təhsil müəs-

sisəsi daxilində pedaqoji təcrübə toplamağa baĢlayırlar. Lakin buna baxmayaraq, ye-

nicə baĢlayan müəllimlər professional uyğunlaĢma baxımdan mürəkkəb və uzun yol 

keçirlər, böyük çətinliklərlə rastlaĢırlar ki, bu da onların öz peĢələrindən məmnun 

qalmalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Metodik-praktik hazırlıq sisteminin komp-

leksli Ģəkildə iĢlənməməsi bunun səbəblərindən biridir” [3, s. 3]. 

Musiqi pedaqoji fakültədə təhsil alan tələbələrin müasir təlim-tədris prosesinin 

strukturunu iki aspektdə nəzərdən keçirək: bunlardan birincisi – tələbələrdə formala-

Ģan biliklər sistemi, digəri isə – musiqi pedaqoji fəaliyyətə praktik surətdə yiyələnmə 

aspektidir. 

Ən əvvəl musiqi pedaqoji təhsilin əsas məqsədini müəyyənləĢdirmək lazımdır. 

Musiqi mədəniyyəti və musiqi təhsili sahəsində bəĢər təcrübəsindən miras qalan 

ümumiləĢdirilmiĢ nəticələrin mənimsənilməsi – musiqi pedaqoji təhsilin əsas məqsə-

didir. Bütün bu ümumiləĢdirilmiĢ nəticələr elmi mənbələrdə öz əksini tapmıĢdır. Mu-

siqi pedaqoji fəaliyyətin mənimsənilməsi və onun həyata keçirilməsi məsələləri isə 

təlim-tədris prosesinin çərçivələrindən kənarda qalır. 

Lakin tədris prosesinin vacib tərkib hissəsi ondan ibarətdir ki, tədris prosesi za-

manı tələbələr musiqi biliklərinə yiyələnməkdən baĢqa, musiqi pedaqoji fəaliyyətin 

üsul və vasitələrini də mənimsəməlidirlər. Çünki gələcək fəaliyyəti ərzində tələbələr 

biliyi olduğu kimi deyil, konkret praktiki Ģərait və vəziyyətə müvafiq surətdə tətbiq 

edəcəklər. Təlim-tədris prosesində qeyd etdiyimiz cəhət mühüm rol oynasa da,təcrü-

bədə tam olaraq nəzərə alınmır. 

N.F.Talızina yazır ki, “Əyani biliklər təhsilin məzmununu tükəndirmir. Ġnsan 

heç bir zaman biliyi öz-özünə mənimsəyib, saxlaya bilməz. Bilik həmiĢə bu və yaxud 

baĢqa bir fəaliyyət vasitəsi ilə təcrübədən keçirilməli və yoxlanılmalıdır. Çünki bilik 

müəyyən fəaliyyət sahəsində və yaxud hansısa bir obyekt növündə vacib yer tutur. 

Biliklərin mənimsənilməsi və artırılması üçün hansı fəaliyyət növünün seçilməsi, ilk 

növbədə, təhsilin məqsədi ilə müəyyənləĢir”[4, s. 2-13]. 

Ġkincisi, musiqi pedaqoji fəaliyyəti ikitərəfli bilik üsulu ilə həyata keçirilir: 

bunlardan birincisi nəzəri (obyektə dair bilik), digəri isə praktiki üsuldur (texnologi-

ya sahəsində bilikləyə yiyələnmək, musiqi pedaqoji proseslərin yerinə yetirilmə qay-

dalarından xəbərdar olmaq). Tələbələrin praktik bilik səviyyəsi onların nəzəri bilik 

səviyyəsindən çox zaman geridə qalır. Ali təhsil müəssisələrinin dərs vəsaitləri və 

dərsliklərinin mündəricatını iĢləyib hazırlayarkən müəlliflər çox zaman elmi bilikləri 

daha müasir və sistemləĢdirilmiĢ Ģəkildə ifadə etməyə çalıĢırlar. Lakin onlar tələbələ-

rin mənimsəmə dərəcəsini nəzərə almırlar. Ən vacibi isə odur ki, tələbələrin gələcək 
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musiqi pedaqoji fəaliyyəti zamanı bu biliklərin praktik cəhətdən tətbiq olunub-olun-

mayacağı da nəzərə alınmır. 

Tələbə – bilik ehtiyatı rolunda nəzərdən keçirilir. O, məzun olduqdan sonra hə-

min bilik ehtiyatını gələcəkdə hər zaman yeri gəldikdə öz professional fəaliyyətində 

tətbiq edə biləcək. Lakin məzunların və gənc mütəxəssislərinmüasir musiqi pedaqoji 

hazırlıq səviyyəsi göstərir ki, bu təsəvvürlər tamamilə yanlıĢdır. Çünki musiqi peda-

qoji təcrübə sahəsində aparılan geniĢ təhlillərin göstərdiyi kimi, praktiki hazırlıq nə-

zəri hazırlıqdan geri qalır. Tələbələrin praktik hazırlığının ən səciyyəvi nöqsanları 

ondadır ki, onların aĢağı və orta yaĢlı uĢaqların inkiĢaf səviyyəsinə dair təsəvvürləri 

zəifdir. UĢaqlar gərəksiz yerə, hədsiz dərəcədə ev tapĢırıqları ilə yüklənir, bu da dərs-

lərin Ģüurlu surətdə dərk olunmasını çətinləĢdirir. ġagirdlərin müstəqil yaradıcılıq 

fəaliyyəti nəzərə alınmır. Halbuki maraqlı iĢ üsulları uĢaqlara daha böyük məmnu-

niyyət bəxĢ edə bilər. ġagirdlərdə bu və ya digər fənlərə qarĢı maraq oyatma və meyil 

formalaĢdırma metodikasından zəif istifadə olunur. 

Musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə uzun illər boyu aparılan 

çoxillik təcrübə göstərir ki, müxtəlif tələbələr ildən-ilə eyni çətinliklərlə rastlaĢırlar. 

Məsələn, onlardan çoxu Ģagirdlərlə, xüsusən də yeniyetmələrlə ünsiyyət bacarığına 

malik deyillər. Dərs prosesində Ģagirdlər arasında öz diqqətini düzgün bölüĢdürə bil-

mirlər. Dərsin ritmik təĢkilini dürüst və mütəĢəkkil qura bilmirlər. Qeyri-standart və-

ziyyətlərə, hadisələrin gediĢinə və yaxud vəziyyətə hazır deyillər. ĠĢtirakçısı olduqları 

hadisələri dərindən və obyektiv Ģəkildə təhlil etməyi bacarmırlar. Bu qüsurların sada-

lanması pedaqoji təcrübə kursunu tədris edən müəllimlərə çox yaxĢı tanıĢdır. 

Elmi-nəzəri biliklərlə yanaĢı, hər bir tələbə bu və ya digər Ģəxsi keyfiyyətlərə 

malik olur. Bu keyfiyyətlər onların musiqi pedaqoji fəaliyyətinə həm müsbət, həm də 

mənfi təsir göstərə bilər. Tələbələrin Ģəxsi keyfiyyətləri çox zaman tədris-təlim pro-

sesindən kənarda qalır. Ona görə də tələbələr üçünĢəxsi keyfiyyətlərin tərbiyə olun-

ması və formalaĢdırılmasıson dərəcə mühüm və aktualdır. 

Hazırkı dövrdə Ģəxsi istiqamətli təhsil xüsusi aktuallıq əldə etməkdədir. Ona 

görə ki, həyatın bütün sosial və mənəvi sahələrində, xüsusən də təhsil sahəsində baĢ 

verən proseslərdən irəli gələrək, qlobal ĢəkildəyiĢmələrə məruz qalır. Müasir təhsildə 

bütün bunların praktik cəhətdən gerçəkləĢdirilməsi XXI əsrdə insanların necə olacaq-

larından asılıdır. 

ġəxsi istiqamətli təhsilin həyata keçirilməsi zamanı tələbələrdə aĢağıdakı me-

xanizmlərin təməli qoyula bilər: tələbənin özünüinkiĢafı, özünütərbiyəsi, özünü bir 

Ģəxsiyyət kimi təsdiqləməsi, özünü idarə etməyi bacarması, emosiyalarını idarə edə 

bilməsi, təmkinli olması, diqqətini obyekt üzərində cəmləĢdirməyi bacarması, maneə 

və çətinliklərlə üzləĢdiyi anda iradə və qətiyyət nümayiĢ etdirməsi, nizam-intizamlı 

və mütəĢəkkil olması, rasional düĢünməyi bacarması, problemləri görüb, onların ya-

radıcı surətdə həll etməsi buna misaldır. 

Elmin müxtəlif sahələrində baĢ verən yeni kəĢflər bizim dünya haqqında təsəv-

vürlərimizi yeniləĢdirir. Bundan irəli gələrək, yeni təfəkkür paradiqması meydana çı-

xır. Böyüməkdə olan gənc nəslin düĢüncə tərzinin yeniləĢməsində müəllimdən çox 
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Ģey asılıdır. Bu halda müəllim, gələcəyin məktəbini qurmuĢ olur. Musiqi pedaqoji 

təhsil sistemində də ciddi dəyiĢikliklər baĢ verməlidir. Bu sahə gələcək mütəxəssis-

lərdə həm professional, həm də Ģəxsi kefiyyətləri inkiĢaf etdirməlidir, professional 

özünüdərk və özünükamilləĢdirmə məsələlərinə onların dərin marağını oyatmalıdır. 

Bu prosesin mexanizmini üzə çıxarmalıdır, ürək və zəka arasında harmoniya yarat-

malıdır, bir sözlə, bizi əhatə edən aləmdəki müxtəlifliyi əxz edən Ģəxsiyyət formalaĢ-

dırmalıdır. 

Əzəldən bəri bu günə qədər ustad-müəllim öz həyat baxıĢları ilə, həyatı dərk 

etməyi ilə Ģagirdlərinə həm sosial, həm də mənəvi həyatı dərk etməyə kömək etmiĢ-

dir. Həyatın mənası, onun məqsədi haqqında ümumiləĢdirilmiĢ ideyalar, insanın im-

kanları, onun xüsusiyyətləri, digər insanlarla münasibətləri haqqında fikir formalaĢ-

dırmıĢdır. Müəllimin tələbə ilə hər bir davranıĢı onun Ģəxsiyyət kimi ifadəsi demək-

dir. Müəllimin konkret tarixi dövr müddətində keçdiyi fərdi həyat vəprofessional fəa-

liyyəti onun seçdiyi yolu müəyyənləĢdirir. 

Müəllimin tələbələrinə təsir qüvvəsi aĢağıdakı cəhətlərlə müəyyənləĢir: Ģəxsi 

keyfiyyətləri, həyat konsepsiyası, pedaqoji fəaliyyətinin sosial rolu, bir insan kimi 

özünün Ģəxsi keyfiyyətlərini dərketmə dərəcəsi, özünə qarĢı tələbkarlığı və s. Müəlli-

min fəaliyyəti prosesində meydana çıxan problemlərin əksəriyyəti əsasən onun yetəri 

dərəcədə olmayan Ģəxsi, mənəvi yetkinliyi ilə bağlıdır. Bəzən müəllim bunlara o də-

rəcədə cəhd belə göstərmir. 

Tələbələrin musiqi pedaqoji hazırlığının tədqiqi ilə bağlı aparılan təhlillər bir 

daha sübut edir ki, xüsusi kompleksli metodika yaradılmalı, nəzəri (bilik), praktiki 

(fəaliyyət) və Ģəxsi (mənəvi) keyfiyyətlər əldə rəhbər tutulmalıdır. Belə üsullar siste-

mi və ümumilikdə tədris-metodik üsullar məcmusu adı çəkilən kompleksli metodika-

nın bütün tərkib hissələrinin harmonik əlaqəsini həyata keçirməyə imkan verə bilər. 

Musiqi pedaqoji fakültələrdə təlim-tədris prosesinin ümumi diaqnostikası gös-

tərir ki, gələcək musiqi müəllimlərinin uğurlu fəaliyyətindən ötrü kompleksli, inteq-

rasiyalı yanaĢma tərzinin tətbiqi zəruridir. Məhz belə yanaĢma tərzinin düzgün təĢkili 

professional musiqi müəlliminin nəzəri, praktiki və mənəvi təcrübəsinin qarĢılıqlı 

əlaqəsi zəminində səmərəli bəhrə verəcəyi heç bir Ģübhə yaratmır. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕ-

МЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Резюме: В статье Исмайловой К.Г. «Музыкально-педагогическая подго-

товка современных студентов» рассматриваются особенности современного 

музыкально-педагогического образования. Автор считает, что одним из усло-

вий успешного его функционирования по вопросу подготовки будущих педаго-

гов-музыкантов является необходимость применения такой системы, кото-

рая могла бы реально и эффективно способствовать повышению уровня зна-

ний, физическому и духовному формированию студентов. Данное положение 

обусловливает создание специальной комплексной методики, интегрировано 

осуществляющей формирование их теоретического, практического и поло-

жительного личностного опыта.  То есть методики, которая смогла бы осу-

ществить гармоническое взаимодействие всех важных составляющих столь 

сложной и социально востребованной профессии.  

Ключевые слова: Современные студенты, музыкально-педагогическое  

образование 
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THE MUSICAL EDUCATION TRAINING OF THE MODERN STU-

DENTS 

 

Summary:“The analyse of the musical education training of the modern stu-

dents” article by IsmailovaK.Q.investigates specialities of the modern musical peda-

gogical education. The author claims that one of the most important conditions for 

successful functioning of educational system concerning the bringing up tutor-

musicians, is creation of such a system, that could match educational, physical and 

spiritual development of the students. Such a condition stipulates the creation of a 

special method that complexly leads to students’ theoretical, practical and personal 

experience formation. This methodology could bring to mutual interaction of all im-

portant compounds of such a complex and socially in-demand occupation. 

Keywords: Modern students, musical pedagogical education 

 

Rəyçilər:  pedaqoji elmlər doktoru, professor T.F.Kəngərlinskaya; 

 pedaqoji elmlər doktoru, professor T.Bağırov 



 

 

58 

58 
“Konservatoriya” jurnalı 2018 № 1 (39) 

 

 

Ġradə CƏFƏROVA 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

AMK-nın baĢ müəllimi 

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7                                                              

Email: irada.cafarova@box.az 

 

YENĠ ĠNFORMASĠYA TEXNOLOGĠYALARININ  

ƏQLĠ FƏALĠYYƏTĠN  FƏALLAġMASINDA ROLU 

 

Xülasə: Məqalədə informasiya texnologiyalarının inkiĢafı, cəmiyyətimizdə 

rolu, xüsusilədə təhsildə əhəmiyyəti qeyd olunur. Həmçinin, əqli fəaliyyətin 

inkiĢafı istiqamətində informasiya texnologiyalarının təsiri prinsipləri 

araĢdırılır. 

Açar sözlər: informasiya, təlim, texnologiya, əqli fəaliyyət 

 

Ġnformasiya texnologiyaları məktəblilərin biliklərini canlı təsvirlərlə əlamətlə-

rini bir formada nümayiĢ etdirir, təlimin prinsiplərinin müvəffəqiyyətlə həyata keç-

məsinə kömək göstərir. Ġnformasiya texnologiyalarından istifadə mürəkkəb proqram 

materialının da daha yaxĢı və asanlıqla baĢa düĢülməsinə imkan verir, öyrənilənlərin 

yadda saxlanmasına Ģərait yaradır. 

Elmilik prinsipi ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərin məzmununda 

elmin baĢlıca meyllərini əks etdirən və həm də müvafiq yaĢda olan Ģagirdlərin anlaya 

biləcəyi əsas ideyaları müəyyənləĢdirməyi nəzərdə tutur. Prinsipin mahiyyəti bundan 

ibarətdir ki, təlim prosesində məktəblilər bu və ya digər elmin sübuta yetirilmiĢ ide-

yaları ilə tanıĢ edilsinlər, onların yaradıcı qabiliyyətlərinin inkiĢafı diqqət mərkəzində 

dayansın, Ģagirdlər cisim və hadisələr arasında mövcud olan daxili əlaqələri baĢa 

düĢsünlər. ÇalıĢmaq lazımdır ki, məktəblilərin Ģüurunda maddi aləmin tam elmi 

mənzərəsi yaransın. Ġnformasiya texnologiyaları elmilik prinsipinin qarĢısında daya-

nan bu vəzifələrin həyata keçirilməsinə kömək göstərir. 

Təlimin Ģüurluluq və fəallıq prinsipi də diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu prin-

sip də informasiya texnologiyaları ilə sıx surətdə bağlıdır. Ġnformasiya texnologiyala-

rının köməyi ilə Ģagirdlər cisim və hadisələr arasında mövcud olan daxili əlaqələri 

baĢa düĢür. 

Təlimin Ģüurluluq və fəallıq prinsipi də diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu prin-

sip də informasiya texnologiyaları ilə sıx surətdə bağlıdır. Ġnformasiya texnologiyala-

rının köməyilə Ģagirdlər fakt və hadisələrdən daha yaxĢı baĢ çıxarır, təĢəbbüskarlıq 

göstərir, məktəbdə aldıqları bilikləri təcrübəyə tətbiq etməyi öyrənirlər. Ġnformasiya 

texnologiyalarının köməyilə problemli situasiyaların yaradılması yolu təfəkkürün fə-

allığına nail olunur, yəni Ģagirdlər biliklərin müstəqil qazanılması üzrə axtarıĢlara 

cəlb olunurlar. Bu vaxt elə Ģərait yaradılır ki, həmin vəziyyətdən çıxmağın yollarını 

Ģagirdlər özləri axtarıb tapırlar. Naməlumu (məchulu) aĢkara çıxararaq, filmdə, ya-
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xud radio veriliĢində irəli sürülən vəzifələri yerinə yetirərək, məktəblilər bilikləri 

müstəqil əldə edir və nəticə çıxarırlar. 

Biliklərə Ģüurlu Ģəkildə yiyələnməkdə məktəblinin həm əqli fəaliyyət göstər-

məsi, müqayisə, təhlil, tərkib, ümumiləĢdirmə aparması, nəticəyə gəlməsi və həm də 

əməli fəallıq nümayıĢ etdirməsi – nəzəri biliklərini öz fəaliyyəti prosesində tətbiq et-

məsi vacib Ģərtdir. Ġnformasiya texnologiyaları bu iĢlərdə məktəblinin köməyinə gəlir. 

Sistemlilik materialların ardıcıl Ģəkildə verilməsini nəzərdə tutur. Lakin vaxtilə 

Komenskinin, Pestalotsinin, Disterveqin didaktik sistemlərində ifadə edilmiĢ klassik 

qayda, konkret mücərrədə, yaxından uzağa, məlumdan məçhula, sadədən mürəkkəbə, 

asandan çətinə doğru getmək qaydası hər cür məzmunu məzərdən keçirilməsinə tət-

biq edilə bilməz. Bəzən uzaq və mürəkkəb olan uĢaqlar üçün maraqlı və müyəssər 

olur (məsələn, cənub ölkələrinin heyvan və bitkiləri). Çox vaxt mücərrəddən, ümu-

midən (qanunun tərəfindən, ifadəsindən) baĢlamaq və yalnız bundan sonra konkretə 

və xüsusiyə keçmək lazım gəlir. Sistemlilik və ardıcıllığa, eləcə də göstərilən qayda-

ların tətbiqinə biliyin təlim və təlim prosesinin özünün dialektik təbiətinə, təlim pro-

sesinin baĢ verdiyi konkret Ģəraitə əsaslanaraq oynaq yanaĢmaq lazımdır. 

Dərsdə yeni texnologiyalar vasitəsilə tədris materialının çatdırılması yeni möv-

zunun öyrənilməsinə maraq oyadan motivə çevrilə bilər. Texniki vasitələrin qarĢısın-

da konkret məqsəd dayanır, axtarıĢ üçün istiqamət verilir. Müəllim real mənzərəni 

daha doğru-düzgün əks etdirən əyani vasitənin köməyilə çox yüksək tədris-tərbiyəvi 

səmərə əldə edir. Ümumiyyətlə, təliminin texniki vasitələri: 

1. Dərsi əyaniləĢdirir. Digər əyani vasitələr daha az təsirli olduqda informasiya 

texnologiyaları tətbiq edilir. 

2. Fakt və hadisələr, əĢya və predmetlər haqqında, öyrənilən obyektlər və hadi-

sələr barəsində Ģagirdlərə yeni bilik və məlumat verir. Bilik və məlumatı müəllimin 

Ģərhi (nəqli, izahı və məktəb mühazirəsi) vasitəsilə çatdırılması ilə müqayisədə infor-

masiya vasitələri obyektiv gerçəklik barədə daha tam və dürüst mənzərə yaradır. Bu 

da yeni biliklərin Ģüurlu və möhkəm mənimsənilməsini təmin edərək, təlimin səmə-

rəliliyini artırır. 

3. Əldə edilən nəzəri, elmi biliklər həyatla, əməklə, ictimai-siyasi hadisələrlə, 

beynəlxalq vəziyyətlə əlaqələndirilir. Mürəkkəb elmi eksperimentlərin nümayiĢi, tanın-

mıĢ Ģəxslər, tarixi hadisələrin iĢtirakçıları ilə ünsiyyət imkanlarını da geniĢləndirir. 

4. Müvafiq bacarıq və vərdiĢlərin yaradılmasına imkan verir. Buraya müĢahidə 

etməyi bacarmaq vərdiĢi və s. daxildir. Bu isə məlum olduğu kimi, fəaliyyətin bütün 

sahələri üçün vacib olan bir vərdiĢdir. 

5. Ġnformasiya texnologiyaları elm, mədəniyyət, incəsənət, ictimai həyat və s. 

sahələrə dair suallara cavab tapmaqda Ģagirdlərə kömək göstərir. 

6. Ümumiyyətlə, informasiya texnologiyaları dərsin səmərələliyini, təlimin sü-

rətini artırır, proqram materialının mənimsənilməsinə sərf olunan vaxtı qısaldır. 

7. Ġnformasiya texnologiyalarının tətbiqi müəllimi texniki iĢin ağırlığından xilas 

edir. Ġmkan verir ki, fəaliyyətin yaradıcı tərəfinə daha çox vaxt ayıra bilsin. Nəticədə 

faktik materiala dair biliklərin yoxlanması üçün mürəkkəb olmayan müxtəlif nəzarəte-

dici vasitələr müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Beləliklə, tədris materialı üzrə Ģagirdlər 
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arasında sürətli templə və vaxta qənaət etməklə sorğu aparmaq imkanı yaranır. 

Ġnformasiya texnologiyalarının faydasını həm də bunda görmək olar ki, alınan 

məlumatlar qısamüddətli hafizədən uzunmüddətli hafizə fonduna ötürülür. Təhlil-tər-

kib, ümumiləĢdirmə, nəticə çıxarmaq əsasında qazanılmıĢ materiallar saf-çürük edi-

lir, daha əhmiyyətliləri yaddaĢda möhkəmlənir, nisbətən az faydalılar müəyyən vaxt 

içərisində hafizədə saxlanılır, əhəmiyyətini itirənlər isə yaddaĢdan silinir. 

Ġnformasiya texnologiyalarının təlim prosesinə tətbiqinin psixoloji xüsusiyyət-

lərindən danıĢarkən, bu vasitələrin hissi obrazların yaradılmasına göstərdiyi təsir diq-

qətdən yayına bilməz. ġagirdlər informasiya texnologiyalarının köməyilə cisim və 

hadisələr haqqında verilən məlumatı dərk edərkən onlara müəyyən münasibət göstə-

rirlər. Hissi (preseptik) obrazlar məlumatların qəbul edilməsi prosesində əmələ gəlir. 

Bu obrazlar hiss etmək, fərqləndirmək və anlamaq mərhələlərində formalaĢır. 

Tədris materiallarının, informasiya texnologiyalarının köməyilə verilən məlu-

matın qavranılmasında və baĢa düĢünülməsində qavrayıĢın tamlığı, mənalılığı, seçi-

ciliyi və nisbi sabitliyi mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Belə ki, əgər texniki vasitələrin bu 

və ya digər ünsürlərinin – iĢçi orqanların müəyyən olunmasında və texniki qurğuların 

vasitəsilə təqdim edilən məlumatların ayrı-ayrı tərəflərinin aĢkarlanmasında qavrayı-

Ģın tamlığı əsas ter tutursa; alınan məlumatların dərk olunmasında – qavrayıĢın mə-

nalığı; texniki vasitələrin yaddaĢındakı hazırda gərəkli sayılan məlumatları baĢqala-

rından qurğudan alınan məlumatların məğzini zaman, məkan və hərəkət formaların-

dan asılı olmadan müəyyən vaxt üçün sabit qalmasında qavrayıĢın nisbi sabitliyi 

müstəsna dərəcədə mühüm rol oynayır. 

Texniki qurğularla iĢ zamanı görmə qavrayıĢının həcmi də az əhəmiyyətə ma-

lik deyil. Deməli, Ģagird bir dəfə baxmaqla nə qədər çox böyük obyekti qavraya bi-

lərsə, bir o qədər çox məlumata yiyələnir. Bu təlim materiallarının hissələrinə müna-

sibətdə belədir. 

Ġnformasiya texnologiyalarından istifadə zamanı məktəblilər həm də iradi fəa-

liyyət göstərir. ġagirdlərdə iradənin bir sıra xüsusiyyətləri özünü biruzə verir. Ġnfor-

masiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu dərslərdə hər hansı bir qərar qəbul edilər-

kən bir sıra istiqamətləri nəzərə almaq lazımdır. Həmin istiqamətlər aĢağıdakılardan 

ibarətdir: 1) məntiqi-psixoloji istiqamət; 2) əməliyyatı yerinə yetirmə istiqaməti; 3) 

funksional-dinamik istiqamət; 4) qərarı qəbul etmə prosesinin formalaĢdırılması isti-

qaməti. 

Məlum olduğu kimi, hər hansı dərk etmə prosesi duyğulardan, hissi qavrayıĢ-

dam baĢlanır. Təlim prosesində bəzi müəllimlər əyanilik və eksperiment tətbiq etmək 

yolu ilə qavrama prosesinə müxtəlif duyğu üzvlərini (görmə, eĢitmə, lamisə və s.) da-

xil edirlər. Məktəbdə qazanılmıĢ bilik və məlumatların canlı seyr və müĢahidəyə eh-

tiyacı olur. Təlimçi ekran-səs vasitələri bu vəzifəni uğurla yerinə yetirir. Onlar sinfə, 

dərsə həyatı, təbiəti, ətraf aləmi, elmi anlayıĢları, kəĢfləri daxil edir. 

Təlimin kompüterləĢməsi hər hansı ümumtəhsil fənni üzrə bilik, bacarıq və 

vərdiĢlərin qazanılmasına, əldə olunmuĢ bilik və məlumatın möhkəmləndirilməsinə, 

məktəblilərin idrak və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkiĢafına, təlim-tərbiyə prosesini 

idarə etməyin optimallaĢmasına kömək göstərir. Təlim prosesində kompüterin im-
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kanlarından bəhrələnmək, təlimin yeni üsullarını, məktəblilərin fəaliyyətinin idarə 

olunmasına uyğun Ģəkildə nəzərdə tutmaq bu gün son dərəcə vacib məsələdir. ġa-

girdlərdə kompüterdən istifadə üzrə zəruri bilik, bacarıq və vərdiĢlər formalaĢdırar-

kən bir çox psixoloji problemlər yaranır. Həmin problemlər bunlardır: 1) kompüter-

dən təlimin mühüm informasiya vasitəsi kimi istifadə edilməsi; 2) kompüterdən bir 

ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə olunması; 3) təlim fəaliyyətininidarə edilməsi məqsə-

dilə kompüterintətbiqi;5) Məktəblilərdə kompüterə müsbətmünasibətin yaradılması; 

6) ġagirdlərə yaĢ və fərdi xüsusiyyətlərinin hesabaalınması; 7) ProqramlaĢdırma dili-

nin müəyyənləĢdirilməsi; 8) MəktəblilərinfəaliyyətininalqoritmləĢdirilməsi. 

ġagirdlər kompüterinköməyiləbirçoxbilikvəməlumatayiyələnirlər. Lakin bəzi 

suallara cavab tapmaq da çox vacibdir: Kompüterlə iĢ prosesindəmüəllim hansı rolu 

oynayır? O, təlim prosesini yenə də əvvəlki kimi idarəedəcəkmi? Kompüter müəlli-

min rolunu azaltmır ki? Müəllim xüsusi hazırlığa malik olmalıdırmı? Hər bir müəl-

lim kompüterlə iĢləməyə qadirdirmi? 

Ġlk növbədə, qeyd olunmalıdır ki, kompüterin məktəbə gətirilməsi heç də 

onunmüəllimin vəzifəsini yerinə yetirmək məqsədinə xidmət etmir. Müəllim yenə də 

təlim propsesində, dərsdə əsas sima olaraq qalır. Kompüter qismən onu əvəz edir, 

məktəblini çətinliklərdən qurtarır, onun əməyini qiymətləndirir, onu məĢq etdirir, bi-

liklərini möhkəmləndirir. Kompüter müəllimlə Ģagirdin fəal ünsiyyətini, qarĢılıqlı 

münasibətlərini əvəz etməyə qadir deyildir və onun qarĢısında da bu məqsəddayan-

mır. ġagird təlimin gediĢində təkcə bilik və məlumat almır, tərbiyə olunur. Müəllim 

təlimin bilik vermək və elmi dünyagörüĢüformalaĢdırmaqla yanaĢı, həm də sinifdə 

saf mənəvi-psixoloji iqlimin bərqərar olmasına, Ģagirdlər arasında qarĢılıqlı münasi-

bətlərin səmimi Ģəkil almasına da kömək edir. 

Kompüter təlimində müəllimin rolu yenə də əvvəlki kimi saxlanılır. Kompüter-

lərin tətbiqi zamanı öyrədici proqramda dərsin hansı mərhələsində hansı üsulla, hansı 

mövzu ilə bağlı nə kimi iĢ aparacağı müəllimin öz öhdəsinə buraxılır. Kompüter təli-

minin Ģagirdlər qrupuna uyğunlaĢdırmağı və ya dəyiĢmədən tətbiq etməyi müəllim 

özü müəyyənləĢdirəcəkdir. Odur ki, kompüter texnikasından səmərəli istifadə etmək 

üçün müəllim kompüter savadına yiyələnməli, kompüter təlimi proqramı hazırlamağı 

bacarmalıdır.  
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Xülasə: ÇağdaĢ araĢdırmalarda mətn təcrid olmuĢ Ģəkildə öyrənilə bilməz. Bu 

fikir, əslində strukturalizmə qarĢıdır, çünki mətnin daxili quruluĢunu öyrənmək 

üçün onun xarici əlaqələrini nəzərə almamağa çağırır. Post-strukturalizm isə 

söyləyirdi ki, hər hansı mətn baĢqa mətnlərin repertuarı, yəni bildirdikləri ilə 

sonsuz üsullarla əlaqələrə girir.  

Post-strukturalizm dərin mətn anlayıĢını dekonstruksiya edəndən sonra mətnin 

içindən mənalar çıxarmağı mətnin baĢqa mətnlərlə müqayisəsindən mənalar 

çıxarmaqla əvəz edir. Ona görə də intermətn anlamı önə çəkir. Mənalar mətnin 

içində yox, baĢqa mətnlərlə münasibətlər müstəvisindədir. 

Açar sözlər: Post-strukturalizm, dekonstruksiya, intermətn, nomadik (köçəri)  

 

Post-strukturalistlərin dekonstruksiyaya məruz etdiyi fenomenlərdən biri sub-

yekt və ya müəllifdir. XX yüzilin əvvəllərində Orteqa-i-Qasset dövrün sənətində baĢ 

verən insanisizləĢdirilmədən, dehumanizasiyadan yazmıĢdı. Bu yazının effekti bir 

paradoks idi. Ġntibahdan sonrakı dövrdə humanizm əsl sənətin mənəvi əsası və məq-

sədi elan edilmiĢdi. Bu vəziyyətdə Orteqa avanqard, modernist sənətdə dehumaniza-

siya proseslərini görərək ilk dəfə bunu mənfi hal kimi dəyərləndirmiĢdi [7, s. 638]. 

Əsrin ikinci yarısında isə Rolan Bart, Fuko müəllifin ölümü məsələsini ortaya qoydu-

lar. NitĢenin “tanrını öldürmüĢük” diskursundan sonra müəllifin öldürülməsi bir o 

qədər orijinal görünmürdü. Ancaq post-strukturalistlər bu öldürmə aktı ilə hərəkət ef-

fektinə nail olmaq istəyirdilər. Post-strukturalistlərə görə, müəllif institutu burjua mə-

dəniyyətinin icadıdır. Antik dünya isə bunu bilmirdi, bu səbəbdən kimsə yazısında 

özünə “Dionisi Ariopaqit” adını götürürdü, kimlərsə qondarma Platon dialoqları ya-

zırdı. 

Post-strukturalistlər avtoritetlərdən sitat gətirmək adətinə müqavimət göstərirdi 

və “müəllif mətni” kultuna qarĢı çıxırdılar. Ona görə də, məsələn, Derrida tez-tez öz 

adından olmayan fəlsəfi fikirlər söyləyirdi. O, Ģərhlərində baĢqalarını “kefi istədiyi” 

Ģəkildə danıĢdırırdı. Bu səbəbdən də belə bir fikir yaranırdı: əgər Hussurl, Haydeger 

Derridanın dili ilə danıĢırsa, mətnin onlara mənsub olduğunu vurğulamağa nə ehtiyac 

var?! [2, s. 419]. Əlbəttə, post-strukturalist yazılarda Marksın, Hegelin, Freydin, 
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Haydager kimi məĢhurların adlarına tez-tez rast gəlmək olar. Sözsüz buna səbəblər-

dən biri onların diskurslarıdır ki, post-strukturalistlərə cürbəcür Ģərhlər verməyə im-

kan yaradır. Ancaq bu Ģərhlərin klassik Ģəhrlərdən bir prinsipial fərqi var. Akvinalı 

Foma, əl-Fərabi Ģərhlərlə Aristotelin fikirlərinin əsl məzmununu açmağa çalıĢırdılar. 

Bu zaman pafoslu Ģərhlərdə filosofların Ģəxsiyyətinə heyranlıq və sevgi mütləq tələb 

olunan göstərici idi. Heyranlıq obyekti bütə, mərkəzə çevirir. Əgər kiməsə həsr olun-

muĢ essedə, məqalədə heyranlıq varsa, bütün mətn boyu bu heyranlığı, sevgini əsas-

landıran sübutlar vermək lazım gəlir. Beləcə, kimsə mərkəzə çevrilərək bütün mətni 

diktə edir. Bax, bu səbəblərə görə post-strukturalistlər Freyddən, Husserldən, Hayde-

gerdən danıĢmalı olurdularsa, heyranlığın dilində danıĢmırdılar. Derrida, məsələn, 

Freydin “Ləzzət prinsipindən o tayda” əsəri haqqında yazırdı ki, bu mətnin gediĢi ib-

lisanədir. Mətn özünü elə göstərir ki, guya addımlayır. Lakin o, elə hey yerindən tər-

pənmədən addımlayır, hər dəfə addım atdığını göstərir, ancaq, əslində, yerində sayır. 

Derrida, beləcə, Freydin əsərini dekonstruksiya etməyin sayəsində orada fikir, intel-

lektual axtarıĢın olmadığını və bu axtarıĢın iblisanə görüntüsünü aĢkara çıxarırdı. 

BaĢqa yerdə isə həmin mətnlə bağlı müəllif çərənçiliyindən danıĢırdı [2, s. 435]. Nə-

zərə almalıyıq ki, Derrida Freydin tərcüməçisi kimi onun yaradıcılığı ilə sıx bağlı 

adam idi. 

Post-strukturalistlərin müəllifə qarĢı baĢqa arqumenti belə idi: əgər mətn yalnız 

oxunuĢ məqamından danıĢırsa deməli, müəllif boĢ abstraksiyadır [3, s. 317]. Müəllifə 

yanaĢmada epistemoloji imkanları Azərbaycan mədəniyyətĢünaslığında iki yazı nü-

mayiĢ etdirmiĢdi. Onlardan birində professor Niyazi Mehdi mədəniyyətdə dərinlik 

paradiqmasının inkarından təkan alıb müəllifin dekonstruksiyası fikrinə gəlib çıxmıĢ-

dı. O, göstərmiĢdi ki, mədəniyyətdə dərinlik paradiqması güclü olduğu üçün hər 

mətn sandıq prinsipində qavranılır. Ġncsənətdə bu ona gətirib çıxarır ki, sənət əsəri 

sonsuz mənaların daĢıyıcısı (sandığı) sayılır və uyğun olaraq sənətkar bu sonsuz mə-

naları həmin sandığa yığmıĢ müəllif kimi qavranılır (təsadüfi deyil ki, “avtor” sözü-

nün latınca ilkin mənası “toplayan”dır). Mətnin iĢarələri resipientin Ģüurunda məna-

lar törədir, yəni bu mənalar mətnin dərinliyindən ora gəlmir. Siqnifikat (rusca 

«означающее») mətndəki sözün eĢidilən, görünən maddi forması yaradanın və qav-

rayanın Ģüurundan qıraqdadır. Həmin mənalar isə öncə müəllifin Ģüurunda olur. Son-

ra həmin mənalar mətndə yaradılır və bunlar qavrayanın Ģüurunda mənalar törədir. 

Beləcə, dərin mənalar mətndə yox, adamların qafasında olur. Özü də qafadan asılı 

olaraq mənaların, məzmunun dərinliyi dəyiĢir. Bu anlamda Quranın dərinliyi insanla-

rın qafasında olub və olur. Cahilik dövründən təzəcə qopmuĢ müsəlmanların qafasın-

da Quranın dərinliyi yüzillər sonrakı təfsirçilərin qafasından xeyli dayaz olub. Bu 

mənada heç bir kitabın dərinliyi və dayazlığı kitabda deyil, kitabı yazan və oxuyanın 

baĢındadır. 

Niyazi Mehdi müəllifllə bağlı baĢqa sual da qoyur: mümkündürmü ki, əsərdən 

yüzlərlə Ģərhlər, araĢıdırmalar vasitəsi ilə toplanan mənalar və məzmunun hamısı mü-

əllif tərəfindən ora qoyulub? Adətən, bu sualın cavabında müəllifin dərinliyi faktı ilə 

əsərin dərinliyini sübut etmək istəyirlər. Beləcə, həm “müəllif”, həm “dərinlik” kon-
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septləri gerçək halı göstərən anlayıĢlar kimi açılır. Ancaq Niyazi Mehdi post-struktura-

listlərin təsiri ilə müəllif və mətnin dərinliyi ideyalarını dekonstruksiya edəndə belə bir 

absurd fikri dağıdır ki, guya ġekspir haqqında yazılmıĢ araĢdırmaların tapdığı bütün 

mənanı ġekspirin “baĢı” ora qoymuĢdu. ġekspir bu qədər məna nəzərdə tutduğu üçün 

dahi deyil, çünki belə dahilik mümkünsüzdür. O, yeni musiqi alətinin ixtiraçısı kimi 

dahidir. Hər böyük sənətçi öz “musiqi alətini” ixtira edir, hər dövrün adamları isə bu 

alətdə onlara gərəkən musiqini çalırlar. Yəni müəllif əsərə musiqi alətinin, məsələn, 

dilləri prinsipində müəyyən mənalar düzür. Sonrakı Ģərhçilər isə həmin dillərdə öz mu-

siqilərini, yəni yeni məzmunu düzüb qoĢurlar [5, s.14-15]. 

Dərinlik haqqında xüsüsi hazırladığı yazıda Niyazi Mehdi bu faktın reallığını 

fəlsəfə əsasında təkzib edəndən sonra Azərbaycan ədəbiyyatında müəllifliyin gizlə-

dilməsi (“öldürülməsi”) hallarına örnəklər tapır və bunun Ģərhini verir. Məsələn, 

“DanabaĢ kəndinin əhvalatları”nda əhvalatı söyləyən qəzetçi Xəlil onu lağlağı Sadı-

ğın dilindən yazır. Beləcə, müəlliflik dolambaca düĢür və oxucunu Mirzə Cəlilin Ģəx-

sindən azdırır [6, s.55-67]. 

Post-strukturalizmdə mətnlərlə bağlı “dərinlik” parametrlərindən imtina etməyə 

imkan verən baĢqa konsept “intermətn”dir. ÇağdaĢ araĢdırmaların söykəndiyi əsas fi-

kir odur ki, mətn təcrid olmuĢ Ģəkildə öyrənilə bilməz. Bu fikir, əslində, strukturaliz-

mə qarĢı idi, çünki o, mətnin daxili quruluĢunu öyrənmək üçün onun diĢarı əlaqələri-

nə baxmamağa çağırırdı. Post-strukturalizm isə söyləyirdi ki, hər hansı mətn baĢqa 

mətnlərin repertuarı, yəni bildirdikləri ilə sonsuz üsullarla əlaqələrə girir. Kitab təcrid 

olunmuĢ nəsnə deyil. O, münasibətlər kilimində öz Ģəklini, simasını tapır. Hər mətn 

əslində intermətndir və exo-kamera kimi baĢqa mətnlərə hay verir. TanınmıĢ feminist 

və post-strukturalist alim, əslində, “intermətn” terminini elmə gətirmiĢ Yuliya Kriste-

va isə bu fikri belə təqdim etmiĢdi: istənilən mətn baĢqa mətnlərin mozaikası kimi 

qurulur və ya baĢqa mətnləri özünə hopdurub transformasiya edir. 

Rolan Bart intermətnliyi konkret Ģəkildə açmaq üçün söyləmiĢdi ki, istənilən 

mətn əvvəllər deyilmiĢ sitatların yeni düzümüdür. Hind tədqiqatçısı Kunu Rama ya-

zır ki, çağımızda avtomatik olaraq intermətnləĢənlər elə də maraq doğurmur. Reflek-

siya edən, özünü düĢünən, özünə kinayə edən, özünü parodiya edən intermətn araĢ-

dırma üçün maraqlıdır [4, s.1-2]. 

Kundu Ramanın kitabında elə fikirlər də var ki, post-strukturalist deyimlərin 

(diskursların) təbiətini yaxĢı açır. O, söyləyir ki, post-kolonial yazarların mətnləri ko-

lonial, imperialist diskurslarla dialoqa girir, feminist mətnlər patriarxal diskurslarla 

dialoqda bulunurlar. Bunun mənası odur ki, müstəmləkə sonrası ədəbiyyyatda impe-

rialist iddialı deyimlərlə, feministlərdə isə patriarxal düĢüncələrlə polemika var və 

bu, onların intermətnliyinin bir aspekti idi. Daha sonra müəllif mütəxəsislərin fikrini 

dəlil gətirir: postkolonial toplumlarda sənət, ədəbiyyat, fəlsəfə heç cürə Avropa mo-

delinin sadə davamı olmadı. Ədəbi dekolonilizasiya Avropa kodunun tam demontajı 

oldu [4, s. 2-3, 9, 21]. 

Post-struktralizmin mütəhərriklik, çevik dəyiĢkənlik, cürbəcürlük üstündə qu-

rulmuĢ söyləmləri subyekt konseptinin dekonstruksiyasından xüsusi enerji alır. Onla-
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rın fikrincə subyektin nə fiziki, nə sosial gerçəklikdə kökü var. Ona görə də onu ha-

raya yapıĢdırıb təyin etmək istəsən, orada tapılmır, bulunmur. Bu subyekt davamlı 

olaraq mövqedən mövqeyə keçir edir deyə post-strukturalist subyekt köçəridir. Onu 

da deməliyik ki, post-strukturalislər subyektin olmadığınısöyləmirlər. Onlar deyir ki, 

subyekt törətdiyi mənadır və həmiĢə yerini dəyiĢir. Marks insanı konkret sosial mü-

nasibətlərin məcmusu adlandıraraq onun Ģəxsiyyətini sosial əlaqələrin düyünü kimi 

təqdim edir [8, s. 32]. Bu yanaĢma strukturalizmdə fonemlərin binar qarĢıdurumlar-

dan yaranan əlamətlər düyünü adlandırılmasına çox oxĢayırdı. Sadəcə, Marksda sis-

tem duyğusu olsa da, sosial münaisbətləri o, maddi “bağlar” kimi görürdü. 

Post-sturkturalistlərə qədər bu və ya baĢqa stabillikdə görünən subyekt konsep-

tində ən ciddi dəbərtməni öncə psixoanaliz, sonra Sartr ekzistensializmi salmıĢdı. 

Fransız filosofu demiĢdi ki, insanı öz mahiyyətini reallaĢdıran varlıq kimi götürmək 

düz deyil. Mahiyyəti, beləcə, varlıqdan, olmaqdan ayırmağı Sartr ona oxĢatmıĢdı ki, 

usta baĢındakı masa təsəvvürü əsasında masa düzəldir. Ġnsan belə deyil. Sartr söylə-

miĢdi ki, insan yaĢamında seçdiyi davranıĢlardan, eyləmlərdən öz portretini, mahiy-

yətini yaradır. Ġnsan həmiĢə seçim qarĢısında, yəni seçimi ilə Ģəxsiyətini qurmaq 

problemi qarĢısındadır [1, s. 216]. 

Post-strukturalistlər isə insan, subyekt məsələsində daha çox relyativizmə, nis-

biliyə yol verərək göstərdilər ki, subyekti portret çərçivəsinə salmaq mümkün deyil. 

Bu ideyanın əsasında post-strukturalistlərin nomadiklik anlayıĢı dururdu. “Nomadik” 

köçəriliyə xas olan deməkdir. Avropa mədəniyyəti və elmi uzun müddət köçərilərə 

sivilizasiya dağıdan, oturaqlara isə sivilizasiya quran kimi baxıb. Türklərə mənfi si-

fətlərin verilməsi də köçəri xalq olmaları üzündəndir. Post-strukturalistlər birdən-birə 

düĢüncədə və mədəniyyətdə oturaq, stabil fakta üstün dəyər verilməsinə qarĢı çıxaraq 

nomadikliyi reablitə etdilər. 

Subyektin nomadik konsepsiyası post-strukturalistlərdə inqilabi xarakter daĢı-

yırdı. Onların əqidəsinə görə, isətnilən oturuĢmuĢ subyektivlik Ģovinistk xarakter alır. 

Post-strkturalistlərə görə, Avropa dünyasının mərkəzi kimi oturaq subyektivliyin gö-

türülməsinin nəticəsidir ki, Avropa köçərilərə, avaralara nifrət edir. Bütünlükdə post-

strukturalizm həm sosial, həm Ģüur müstəvisində istənilən oturaqlığa Ģübhə ilə yana-

Ģır. Onu da deyək ki, nomadik anlayıĢlar Lakanın sürüĢkən bildiricilərinə çox oxĢa-

yır. Lakana görə, insan sürüĢkən bildiricilər aləminə düĢəndə onun sözləri, cümlələri 

heç vaxt özünə stabil anlam, denotat tapmır və bu, axırda paranoidal sayıqlamalara 

gətirib çıxarır [3, s. 323]. 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olur ki, post-strukturalizm dərin mətn anlayıĢını 

dekonstruksiya edəndən sonra mətnin içindən mənalar çıxarmağı mətnin baĢqa mətn-

lərlə səsləĢməsindən mənalar çıxarmaqla əvəz edir və ona görə də intermətn önə çə-

kir. Məna mətnin içində yox, mətnin baĢqa mətnlərlə münasibətləri müstəvisindədir. 
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О КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМАХ  

ПОСТ-СТРУКТУРАЛИЗМА 

 

Резюме: Основой современных исследований является то, что текст не 

может быть изучен в изоляционной форме. На самом деле эта идея противо-

речит структурализму, так как для изучения внутреннего строения текста 

она призываетне взирать на его внешние связи. А пост-структурализм гово-

рит о том, что любой текст посредством бесконечных методов вступает в 

связь с репертуаром других текстов. 

После деконструирования глубокого значения текста, пост-структу-

рализм заменяет выявление значений из текста на выявление значений из «об-

мена» текста с другими текстами. Поэтому он выдвигает не передний план 

интертекстуальность. Значения находятся не внутри текста, а в связях тек-

ста с другими текстами.  

Ключевые слова: пост-структурализм, авторская деконструкция, 

интертекст, номадический 
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Summary: Basis of our contemporary researches is that a text can`t  be 

explored in izolated form. Indeed this idea was against structuralism because in 

order to learn internal structure of a text  it called not to look at its external 

relations. But post-structuralism says that any text creates relations with repertoire 

of other ones by numerous relations. 

After deconstructing a deep meaning of the text, post-structuralism replaces 

revealing of meanings in the text by revealing meanings in shareing of the text with 

other ones. That`s why it puts to the forefront intertextuality. Meanings are not in the 

text itself, but in the relation of the text with other ones. 
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NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN ƏSƏRLƏRĠ ORTA ƏSR  

ÇALĞI ALƏTLƏRĠ HAQQINDA ƏSAS MƏNBƏ KĠMĠ 

 

Xülasə: Məqalədə Nizami Gəncəvinin əsərlərinin təhlili əsasında orta əsr 

Azərbaycanında istifadə edilən simli, nəfəs, zərb və özənsəsli çalğı alətlərinin 

təsviri verilir, onların səslənmə, çalınma və insanlara təsiredici xüsusiyyətləri, 

habelə Ģairin çalğı alətləri barədə baxıĢları Ģərh olunur. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi,“Xəmsə”, çalğı alətləri 

 

Dahi Ģair Nizami Gəncəvinin əsərlərində musiqi ilə bağlı anlayıĢların çoxu 

çalğı alətlərilə əlaqədardır. ġairin “Xəmsə” və lirikasında çalğı alətlərinin adları ilə 

yanaĢı, onların quruluĢları, çalınma tərzi, səslənməsi haqqında çox qiymətli 

məlumata rast gəlmək olur. Nizami irsində adı çəkilən 40-dan artıq çalğı alətini 

müasir təsnifata görə aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq mümkündür: 

1. Simli alətlər (sayı – 15) 

a. Mizrabla çalınanlar – çəng, saz, cürə, ərğənun, rud, ud, bərbət, rübab, seta, 

tənbur, qanun, Ģəhrud, zənganə-rud 

b. Kamanla çalınanlar – kamança, rəbab 

2. Nəfəs alətləri (sayı – 11) – ney, türk nayı, nay, musiqar, kərənay, gavdum 

(öküzquyruğu Ģeypur və ya burmalı boru), nəfir, boru, sur, buğ, Ģeypur 

3. Zərb alətləri (sayı – 8) – təbil, təblək-baz, kus, nağara, təbirə, dəf, döhül, küp 

4. Özənsəsli alətlər (sayı – 11) – xəlxal, cərəs, sinc, çan, zəng, dəray, cəlacil, 

kasə, kaman, teĢt, ĢaxĢana.  

Simli alətlər qrupu. Simli alətlərin adlarının Nizaminin əsərlərində baĢqa 

alətlər qrupu ilə müqayisədə daha çox çəkilməsi onların orta əsrlərdə Azərbaycanda 

geniĢ yayılmasını göstərir.  

Qövsvarı çəng [3, s. 153] gövdələri müxtəlif formada hazırlanan çənglərin 

qədim növünə aiddir. Aləti qucaqda tutaraq, sinəyə sıxıb çalırdılar [3, s. 70; 4, s. 

248]. AĢıxlara sarınan çoxlu sayda simləri ipəkdən hazırlanırdı [2, s. 58, 100]. Onlar 

nazik zil və qalın bəm simlərə bölünürdü [4, s. 259]. Alətin gövdəsi baĢ tərəfdən 

aĢağı əyilirdi, aĢağı tərəfdə isə çıxıntısı var idi [3, s. 142, 230; 4, s. 259]. Çalğı 

zamanı simlər dırnaqla dartılırdı [2, s. 58].  

Çəng qadınların sevimli aləti idi [4, s. 246]. ġair çalğıçı qızların saçlarını alətin 

simlərinə oxĢadır [5, s. 562]. “Yeddi gözəl” poemasında Ġran Ģahzadəsinin söylədiyi 

əfsanədə əsasən çəngin adı çəkilir. Onun müĢayiətilə mahnı oxunurdu [2, s. 100], 

sədaları iki aĢiqin ürəyindən keçən arzuları bir-birinə çatdırırdı [3, s. 94]. ġair çəngin 

naləsini [5, s. 63; 343] xüsusilə qeyd edir. Alət səhər sakitliyində daha həzin 

səslənirdi [3, s. 189]. Çəngdən nəğmələr su kimi axaraq [5, s. 220] insana təsir edirdi 
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[4, s. 241]. O, insan vəziyyətinin bütün anlarını əks etdirə bilərdi: onu qüssələndirər, 

sərxoĢ edər və ya könülü Ģadlandırardı [5, s. 360]. Çəngin səsi çiçək açılan yaz 

gününü andırırdı [5, s. 562], ürəyi daĢ olan zahidi belə oynadırdı [5, s. 357]. Hər 

pərdəsində alınan səslə dolaĢıq məsələləri də həll etmək mümkün idi [5, s. 113]. 

Çəng xüsusilə bərbətin səsinə daha yaxĢı uyuĢurdu [2, s. 276].  

Çəngin saray həyatında xüsusi yeri var idi [5, s. 562]. Onun müĢayiətilə Ģairin 

qəzəllərini oxuyurdular [2, s. 350 ].  

Rudun qədimdə çanağı kududan, tac hissəsi heyva, burğu aĢıxları isə armud 

ağacından hazırlanırdı. Heyva ağacından hazırlanan tac (kəllə) armud ağacından 

hazırlanmıĢ aĢıxları daha möhkəm saxlayır, yəni sürüĢkənlik azalır. Nizami bu 

mənzərəni poetik dillə çox gözəl təsvir edir [5, s. 588]. Qoluna pərdələr sarınırdı [2, 

s. 350], sinə üstündə tutulurdu [3, s. 198], bəm və zil səslər mizrabla – zəhməilə [5, s. 

130, 474] hasil olunurdu [5, s. 482]. O, həm solo və həm də ansambl aləti idi [3, s. 

94]. ġair rudun xoĢ [5, s. 350 ], məlahətli [2, s. 286, 299], könül alan [4, s. 258] və 

ecazkar səsinə görə [5, s. 359] onu hər Ģeydən üstün tutur [4, s. 77], Ģeirin gözəlliyini 

rudun səsiylə müqayisə edir [2, s. 350]. Onun Ġraqda təĢəkkül tapmasına iĢarə edir [5, 

s. 290]. 

Rudun müĢayiəti ilə muğam ifa olunurdu [2, s. 281], müğənnilər isə mahnı 

oxuyurdular [2, s. 121; 5, s. 105]. Onda Ģən havalar [5, s. 105], səhər çağı isə adətən 

mərdlik mahnısı çalınırdı [5, s. 516]. Rud Ģahların sevimli aləti idi [5, s. 120]. 

“Xosrov və ġirin”də deyildiyi kimi, sərkərdə Bəhram Çubin Ģayiə yayır ki, Xosrov 

Ģahlığa yaraĢmır, çünki o, rudun səsinə ölkəsini belə bağıĢlar [2, s. 111]. 

Rudun səsini Ģair ilk bahar çağı ilə müqayisə edir [5, s. 562]. Onda təranə su 

kimi axaraq [5, s. 182] insanları məst edirdi [5, s. 359], səsi göydən quĢları belə yerə 

endirirdi [4, s. 96]. ġairə görə, ancaq düzgün köklənmiĢ iki rud uyğunluq – 

harmoniya yarada bilərdi [5, s. 572]. 

 Rud Ģairin dövründə ən mükəmməl alət sayılırdı. Belə ki, Xosrov Pərvizin 

sarayında çalıĢan və çəngdə mahir çalan Nəkisa rudda hasil edilən səslər əsasında 

nəğmədə bölgü sistemini yaratmıĢdı [2, s. 276]. ġair Ģeirini rudun nəvası ilə 

müqayisə edir [5, s. 350].  

“Xosrov və ġirin” poemasında nəql edildiyi kimi, Toğrul Ģah Nizamini çadırına 

dəvət edəndə, əmr edir ki, ortalıqdan meyi yığıĢdırsınlar, saqilər xidmət göstər-

məsinlər, mütrüblər oranı tərk etsinlər: 

 

ĠĢarə etdi ki, “Bu gün axĢamadək 

Nə mey, nə musiqi lazım deyil, Nizami bəsdir. 

Onun Ģeirinin nəvası ruddan gözəldir, 

Bütün dedikləri xalis nəğmədir [2, s. 350]. 

 

Nizami “Ġqbalnamə”də Əflatunun (Platonun) rudun əsasında ərğənun alətinin icad 

edilməsini poetik dildə söyləyir. Filosof əvvəlcə yeddi küpün (müasir musiqi sisteminin 

yeddi tonuna uyğun) içərisində eĢitdiyi səslərin nisbətinə və rudun kökünə uyğun 

ərğənun alətini düzəldir. BoĢ kudunun üzərinə müĢk (ceyran) dərisini çəkir  [5, s. 482].  
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Ərgənun geniĢ səs diapazonuna malik idi. Aləti köklənmək üçün kəllə 

hissəsində yerləĢən aĢıxları bururdular. ġairin sözlərincə, onu əvvəlcə “incidər”, 

sonra “nəvaziĢ” edərdilər [2, s. 240]. Simləri ipəkdən idi, qoluna pərdələr bağlanırdı 

[3, s. 118], mizrabla səsləndirilirdi [2, s. 277]. Alət həzim səslənirdi [5, s. 450], 

hamının ürəyinin huĢunu alırdı [5, s. 296].  

ġairə görə ərğənunda yunanlar daha mahir çalırdılar [5, s. 296]. Nizaminin 

dövründə artıq o tənəzzülə uğramıĢdı. Ona görə Ģair təəssüfünü bildirir: “dövran 

ərğənun səsini unutdu” [2, s. 295]. 

“Ġskəndərnamə”nin “Əflatunun nəğmələr yaratması” bölməsində ərğənunun 

“cifti-saz” (tərcümədə “rud” adı ilə verilir) adını da qeyd edir [5, s. 482]. “Cüft” – 

farsca cüt, qoĢa deməkdir. Bunu nəzərə alaraq, ərğənunun çanağının, rudda olduğu 

kimi, qoĢalaĢmıĢ iki hissədən ibarət olması nəticəsinə gəlmək olar. 

“Xəmsə”də müxtəlif çalğı alətləri ümumi saz adıyla təsvir edilsə də [2, s. 61, 

202; 3, s. 34, 94; 4, s. 96; 5, s. 194, 220, 377, 482, 507], bu adla ayrıca çalğı aləti də 

mövcud idi [5, s. 263]. Əldə tutub sinəyə sıxaraq [2, s. 47], mizrabla çalınırdı [2, s. 

276]. Bəm və zil simləri ipəkdən hazırlanırdı [2, s. 276; 5, s. 280]. Avazın uyğunluğu 

sazla yoxlanılırdı [2, s. 124]. Onun səsi ruh verib, könül alırdı [5, s. 489], sevinc 

gətirirdi [5, s. 562], səsindəki məlahət dinləyicini bihuĢ edirdi [5, s. 567]. Sazla ancaq 

saz uyuĢurdu [2, s. 254].  

ġair sazın pərdəsini ismət pərdəsi hesab edir [4, s. 247]. Ġskəndər haqqında 

gözəl əsər yazmaq üçün sazda ifa olunan musiqi ilə ilham almaq istəyir [5, s. 489]. 

Sazda çalınan havanı ZərdüĢtün “Zənd”dindən üstün tutur [5, s. 219]. 

“Xəmsə”də cürənin adı yalnız “Ġqbalnamə”də çəkilir. “Cürə” sözünün “kiçik 

ölçülü” məna daĢıdığını nəzərə alsaq, onun hər hansı bir alətin növü, ya da bu adla 

müstəqil bir alət olmasını güman etmək olar. Onun səsi insanlara ruh verirdi [5, s. 

610].  

Nizami udu “Soğdi quĢu” adlandırır [5, s. 590], çünki Səmərqənd yaxınlığında 

yerləĢən Soğd Ģəhərində orta əsrlərdə mükəmməl ud aləti düzəldilirdi. Gövdəsi üçün 

əsasən sarı səndəl ağacı seçilirdi [4, s. 214], simləri isə ipəkdən və ya bağırsaqdan 

hazırlanırdı [5, s. 296]. ġirin və yumĢaq səsli udu [5, s. 179] xüsusən Barbəd çalanda:  

 

Sanki ürəkləri manqala doldurub, 

Ud çalanda ud əvəzinə yandırırdı [ 2 , s. 276]. 

 

XoĢ ahəngli [4, s. 272] bərbətin geriyə əyilən kəlləsi var idi [3, s. 211]. 

Ġpəkdən hazırlanan simləri aĢıxların burulması ilə köklənirdi [2, s. 276, 320] və 

mizrabla (zəhmə) səsləndirilirdi [2, s. 275]. ġair bərbətdə ifa ustalığını axar su ilə 

müqayisə edir [4, s. 272]. Alət böyük təsir gücünə malik idi. ġair çəng və bərbətin 

bir-birinə uyuĢmasını rəssamın fırça tükünün rənglə birləĢməsilə müqayisə edir: 

 

Bərbətlə çəngin ikisinin quĢ kimi nəğməsini 

Rəngli tük kimi bir-birinə uyuĢdururdu [2, s. 276]. 

“Məcnun rübab kimi əli baĢındaydı” [3, s. 70] misrası rübabın gövdəsi ilə qolu 
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arasında çıxıntılar olmasına iĢarədir, yəni alət QaĢqar rübabına aid idi.  

Həzin səsli [2, s. 287] setanın (setarın) adından məlum olur ki, o üç simlə 

təchiz olunmuĢdu. Bu, “Xosrov və ġirin” poemasında da vurğulanır [2, s. 276]. ġairə 

görə seta ilə müĢayiət olunan “nəğmə yüz zümzümədən təravətli” idi [5, s. 219], 

“ayıq ikən hər kəsi sərxoĢ edirdi” [2, s. 276].  

Tənbur (adı tərcümədə “tambur”, eləcə də yanlıĢ olaraq “qaval” kimi verilib) 

gəzərgi çalğıçıların aləti kimi təsvir edilir [2, s. 243].  

Qanunda Bağdad çalğıçıları daha ustalıqla çalırdılar. ġair Məcnunun fəryadını 

onun naləsi ilə müqayisə edir [3, s. 67]. Əflatun yeni alət düzəldəndə məhz qanunun 

səslənmə xüsusiyyətindən istifadə etmiĢdi [5, s. 482]. 

ġair rumluların çalğı aləti Ģəhrudda (Ģahrud) zəfər nəğməsinin ifa olunmasını 

qeyd edir [5, s. 98].  

Zənganə-rud Tanzaniyanın Ģərqində yerləĢən Zəngibar adasında yaĢayan 

müsəlmanların istifadə etdikləri alət kimi göstərilir [5, s. 98]. Adındakı “rud” sözü, 

bu alətin orta əsrlərdə geniĢ yayılan rud əsasında hazırlanmasını güman etmək olar.  

Kamançanın iniltili səsi Musa peyğəmbərin Allahdan onu görməsi üçün 

yalvarıĢ səsinə oxĢadır:  

 

Kamança Musa kimi ah çəkirdi, 

Müğənni çalğıçının yolunu kəsirdi [2, s. 100]. 

 

ġairin qeyd etdiyi kimi, Ərəb Ģairləri seirlərini kamanla səsləndirilən rəbabın 

müĢayiəti ilə oxuyurdular [4, s. 111].  

Nizami simləri səsləndirən zəhmə (mizrab), qoluna bağlanan pərdə və üzərinə 

çəkilən tar (sim) haqqında da öz düĢüncələrini bildirir. ġairə görə: Ģəkərtək 

mizrabların zərbəsindən qurumuĢ çaylar belə su ilə bollaĢır [5, s. 113]; ona barmaqlar 

yatmadan çoxlu çalğı alətləri qırılıb [5, s. 130]. Mizrab düzgün vurulmalıdır [3, s. 

211], əks halda alət xaric səslənər [4, s. 252]. Onun düz olması xüsusən qeyd olunur 

[3, s. 311], püxtəliyinə iĢarə edilir [5, s. 454].  

Alətin qoluna bağlanan pərdə səslərin yerini müəyyən edir [1, s. 115]. Əgər 

pərdəyə uyuĢmaq istəyirsənsə, həmahəngliyi seçməlisən [5, s. 280]. Bağırsaqdan 

hazırlanan pərdələr qolda düzgün bağlanmalıdır [3, s. 34], ancaq bu halda sazı 

kökləmək olar [5, s. 49]. Aləti pərdəyə yaxĢı bələd olan adam çala bilər. ġairə görə 

pərdələr “qədim” [5,  s. 613], “düz” [2, s. 169; 5, s. 479], “əyri” [3, s. 31; 5, s. 194, 

584], “pozuq” [5, s. 99] olur. Ahəng pərdəsiz olanda Ģivən qopar [5, s. 210]. ġair 

pozuq pərdədə nəğmə oxumamağa çağırır [5, s. 99].  

Çalğı alətinə zərif ipək simlər bağlanmalıdır ki, səsi gözəlliyin tərənnümçüsü 

olsun. Ona görə də “dünya nəğməsi xaric çalınandır, xələl simdir, çalğıçıda deyil” [5, 

s. 280]. ġair Leyli və Məcnunu xoĢ səsli ipək simlərə oxĢadır [3, s. 94]. Onlar 

qırıldıqda artıq hava qulağa xoĢ gəlmir [3, s. 199]. ġair çox yerdə bəm və zil simlərin 

adını çəkir [4, s. 142].  

Nizami simli alətlərin köklənməsi məsələsinə də toxunur [5, s. 474]. Səslərin 

təsiri alətin müxtəlif Ģəkildə köklənməsindən asılı olduğunu qeyd edir [4, s. 144, 247; 
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5, s. 483].  

Nəfəs alətləri. Ney adətən qamıĢdan hazırlanırdı [5, s. 452]. Sadə quruluĢa 

malik olduğuna görə hər kəs onu düzəldə bilərdi. Onu adətən çobanlar səsləndirirdi 

[5, s. 453]. Nizaminin bir rübaisini ĢərqĢünas, Ģair Məmmədağa Sultanov (1910-

1991) belə tərcümə edib:  

 

Ney dedi: torpaqdan qalxdığım zaman, 

Kəsdilər baĢımı həvəslə, aman! 

Canıma vurdular doqquz yaranı, 

Onunçün sızlayıb, inlərəm hər an [7] 

 

ġeirdə qeyd edildiyi kimi, neyin gövdəsində doqquz səs dəliyi açılırdı [7]. ġair 

onları “pərdə” adlandırır [5, s. 454], alətin dar səs borusuna iĢarə edir [2, s. 329]. 

Neyi çoban sevgisinin canı, onun dili sayır [5, s. 453], iniltili səsi xüsusilə qeyd 

olunur [5, s. 44]. ġair eĢqə biganə olan adamı: 

 

Kim ki, eĢqdən xali oldu, qurudur [qırıq ney], 

Yüz canı olsa da, eĢqsiz ölüdür [2, s. 50].  

 

(Qeyd:burada və sonrakı misralarda kvadrat mötərizədə yazılan sözlər orijinala 

uyğun gəlir).  

Türk nayı döyüĢ meydanlarında səslənirdi [2, s. 143], qollara qüvvət verirdi 

[5, s. 317]. Gövdəsi çalğı tərəfdən daralırdı [3, s. 142]. ġahlar yola düĢəndə nay 

səsləndirilirdi:  

 

Təbil-Ģeypur [kus, nay] səsi göyə ucaldı, 

Yer asiman kimi yerindən qalxdı [2, s. 230].  

 

“Xosrov və ġirin” poemasında ġirinin həssaslığını bildirmək üçün nay və neyin 

adlarının bir sətirdə çəkilməsi [2, s. 323] (tərcümədə nay “musiqi” sözüylə əvəz 

olunub) göstərir ki, kəskin səsli türk nayı ilə yanaĢı, ney kimi incə səslənən nay da 

istifadə olunurdu [5, s. 361]. Bunu bir daha “Yeddi gözəl” poemasında nay, çəng və 

rübabın [4, s. 217] (tərcümədə “nay” sözü “neylə” əvəz olunub), “Ġskəndərnamə”də 

isə “ney” və “nay” adlarının birgə çəkilməsi təsdiqləyir [5, s. 361].  

Çoxlu borucuqlardan ibarət olan musiqarın Ġsa tək can bəxĢ etməyinə iĢarə 

edilir: 

 

Nəğməsinin cingiltisi beyinə düĢəndə, 

Ġsanın nəfəsi [nəfiri] kimi təsir edirdi [2, s. 276]. 

 

Kərənay gurultusundan  qan coĢa gəlirdi [5, s. 326], əl-ayaq titrəyirdi [5, s. 82, 

149], səsi “ciyərlərdə ödü parçalayırdı” [4, s. 75].  

Nizami gavdumu (burmalı boru) xarici görünüĢünə görə “öküz quyruğu” 
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adlandırır [5, s. 334]. Alət səslənəndə səmada Öküz bürcünün öd kisəsi partlayırdı [5, 

s. 86].  

Nəfirin güclü səsi “göyün təbəqələrini qaynara salırdı” [4, s. 75], səsindən 

bağırlar yarılırdı [5, s. 149].  

Göyləri sarsıdan boru “yerin qarnına sanki buru salırdı”[5, s. 317]. 

Surun güclü səsi döyüĢ meydanlarında eĢidilirdi [5, s. 86, 92], məhĢər 

günündə səslənəcək Ġsrafilin adı ilə birgə çəkilir [5, s. 141, 372]. ġair onun səsini 

zəlzələ vaxtı qopan gurultuya oxĢadır [5, s. 443].  

Güclü səsə malik olan buğ döyüĢlərdə səslənirdi, nərəsi göylərə qalxırdı [5, s. 

286, tərcümədə adı “Ģeypur” kimi verilib]. 

Uzun boru Ģəklində olan Ģeypurun [5, s. 334] “od yaran səsi” [5, s. 149]. 

döyüĢ baĢlananda [5, s. 141] və barıĢıq vaxtı səslənirdi [3, s. 111]. Səsi bir yerdən 

baĢqa yerə köç edəndə də eĢidilirdi [5, s. 361]. O “qiyamət Ģeypuru” da adlandırılırdı 

[1, s. 56]. 

Zərb alətləri. Orta əsrlərdə zərb alətləri arasında təbil ən geniĢ yayılmıĢdı. O 

ölçüsü və hansı məqsəd üçün istifadə edilməsindən asılı olaraq müxtəlif adlar 

daĢıyırdı: 

– köç, səfər təbili (təbl-rəhil, rehlət təbili) [2, s. 133, 130; 3, s. 75; 4, s. 251; 5, 

s. 71, 101, 571];  

– növbət təbili (təbl-növbə) [2, s. 32, 33; 3, s. 18, 127];  

– döyüĢ təbili [5, s. 95]; 

– sülh, danıĢıq, bağıĢlanmaq təbili [2, s. 282]; 

– yalqızlıq təbili [3, s. 189]; 

– Ģadlıq təbili [3, s .75 ];  

– Ģah, ĢahənĢah, dövlət təbili [2, s. 355; 5, s. 53,  266, 578].  

Maraqlıdır ki, “Yeddi gözəl” poemasında “təbil” sözü bir-birinin ardınca beĢ 

dəfə təkrarlanır [4, s. 251]. Ġçi boĢ gövdəsi [3, s. 104] dəmirdən [3, s. 67] və ya 

bürüncdən hazırlanırdı [4, s. 75], çalan zaman boyundan asılırdı [5, s. 571]. Üzərinə 

dəri çəkilirdi [5, s. 82], ona görə Ģair yırtıq təbildən danıĢır [2, s. 313]. Açıq tərəfinə 

qurd dərisi çəkilən təbillər də var idi. [5, s. 572]. Ġri təbillər filə, dəvəyə bağlanırdı [2, 

s. 231]. Qamçı [5, s. 60] və ya qayıĢı [5, s. 571] dəri üzərinə vurmaqla səsləndirilirdi.  

Təbil çox güclü səsə malik idi [3, s. 113]. ġairə görə, onun səsindən qırmızı 

güllərin bənizi qorxudan saralırdı [5, s. 326]. “Köç təbili”nin səsi böyük məsafəyə 

yayılırdı [2, s. 355; 5, s. 101]. Bürüncdən hazırlanan “növbət təbili” boyuna asılaraq, 

Ģəhərdə asayıĢi qoruyan qarovulçu tərəfindən səsləndirilirdi. Son, beĢinci səslənmə 

səhər açılanda icra olunurdu [5, s. 86].   

Bütün poemalarda gündə beĢ dəfə qılınan namaz Ģah darvazaları önündə beĢ 

dəfə (pənc növbət) çalınan təbil səsi ilə müqayisə olunur [1, s. 24; 2, s. 339; 3, s. 24; 

4, s. 18, 195, 239; 5, s. 30, 61]. Nizami göstərir ki, təbilin gündə üç dəfə 

səsləndirilməsi [5, s. 53] Makedoniyalı Ġskəndər dövründən ənənəyə çevrilmiĢdir [5, 

s. 53]. Sonuncu Səlcuq sultanı Səncərdən (1118-1157) əvvəl Ģahların saray 

darvazasında gündə dörd dəfə təbil çalma ənənəsi, ondan sonra onların sayı beĢə 

çatdırılmıĢdı. BeĢ növbət Ģahın və sultanlığın əzəmətinin göstəricisi sayılırdı [1, s. 
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35].   

“Ġqbalnamə”də təsvir edildiyi kimi, təbilin gur səsi gəmini burulğana salan 

vəhĢi balığın qərq olduğu dənizin təhlükəli sahəsindən uzaqlaĢdırır və beləliklə də 

insanların həyatı xilas edilir [5, s. 572]. “Yeddi gözəl” poemasında isə, təbilin 

törətdiyi əks-səda qalada gizli yolu aĢkar etməyə imkan verməyi və qızın qoyduğu ən 

çətin Ģərtin yerinə yetirilməyi barədə danıĢılır [4, s. 189]. 

Təbləkbaz (təbilbaz, laçın təbilciyi) çalınan zaman ov quĢu öz yerindən 

havaya qalxırdı [2, s. 232].  

Kusun içi boĢ bürünc gövdəsinin [5, s. 91, 149, 267] açıq tərəfinə [1, s. 159] 

qalın qurd dərisi çəkilirdi: 

 

Qurd dərisi çəkilmiĢ bürünc təbillər [kuslar] 

Təkcə ürəyi yox, poladı da yumĢaldırdı [5, s. 320] 

 

və qamçı ilə üzünə vurulurdu [5, s. 303].  

Sultan Mahmud Qəznəvinin (971-1030) kusu böyüklüyünə görə baĢqalarından 

seçilirdi. Nizamini təbiri ilə desək “yeddi xalvarlıq” [5, s. 561] iri Mahmud kusu [4, 

s. 47] fillərin və ya dəvələrin belində yerləĢdirilirdi [2, s. 231; 4, s. 201]. Onu ordu 

yürüĢ edəndə [5, s. 245], dinc dövrlərdə isə Ģah qapısında [5, s. 91], bir yerdən baĢqa 

yerə köçəndə səsləndirirdilər [2, s. 330; 5, s. 265, 614]. O, həmçinin Ģəhərin inzibati 

iĢlərinə baxan və nizam-intizamı qoruyan darğanın – möhtəsibin istifadə etdiyi alət 

idi [4, s. 251]. Kusun səsi böyük məsafəyə yayılırdı [5, s. 266], “səsindən ölülər 

xortlayır, dirilərin baĢının huĢu gedirdi” [2, s. 142], sərt poladı belə yumĢaldırdı [5, s. 

320]. ġair “Xosrov və ġirin” poemasında Fərhadın fəğan çəkməsini, ildırım 

gurultusunu, Ģirin nərəsini kusun səsi ilə müqayisə edir [2, s. 190, tərcümədə təbil; 5, 

s. 53], onu döyəcləmək ənənəsi Ġsgəndər dövründən miras qalmasını qeyd edir [5, s. 

65].  

Nağaranın gövdəsi bürüncdən hazırlanırdı [5, s. 82] və döyüĢ vaxtı 

səsləndirilirdi [3, s. 113]. Güclü səsi xoruz səsi kimi göylərə ucalırdı [4, s. 75, 201]. 

Təbirə dəri çəkilmiĢ üzünə [5, s. 480] gön qayıĢlı vurmaqla çalınırdı [5, s. 82, 

tərcümədə təbil], güclü və gur səs verirdi [5, s. 197]. Bu vaxt asiman yerə düĢürdü və 

ya qorxu bilməyən əjdahalar onun səsini eĢidən kimi rəqsə baĢlayırdılar [5, s. 337].  

Əllə səslənən [2, s. 130] dəfin sağanağına Ģairin sikkələrə oxĢatdığı metal 

halqalar bərkidilirdi [1, s. 58]. Membranı ahu dərisindən hazırlanırdı [1, s. 118]. Alət 

adətən mütrüblərin əlində səslənirdi [3, s. 101].  

ġair nəfisini cilovlaya bilməyən insanları döhülün gövdəsinin tutumu ilə 

müqayisə edir: 

Bəli, qarnı təbil [döhül] olan üçün 

Tutmac yarpağı gül yarpağından yaxĢıdır [3, s. 43]. 

Çanağın açıq tərəfinə qurd dərisi çəkilirdi [5, s. 86], üzünə qayıĢ, çubuq və 

qamçı vuraraq səsləndirilirdi [2, s. 225; 4, s. 188; 5, s. 86]. Qarovulçu onu 

səsləndirərək səhərin açılmasını xəbər verirdi [3, s. 222]. Məclislərdə cümə namazı 

vaxtı hökmdarın adı döhül sədaları ilə çağırılırdı [1, s. 184]. Döhül döyüĢ vaxtı da 
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istifadə olunurdu [5, s. 286]. 

Bürüncdən hazırlanan küp hərbi döyüĢlərdə istifadə olunurdu [4, s. 75]. Yəqin 

ki, alət xarici görünüĢünə görə belə adlandırılırdı. 

Özənsəsli alətlər. Xəlxal (xalxal) kübar qız və qadınların topuğuna bağlanan 

bəzək əĢyası sayılırdı. “Xosrov və ġirin” poemasında qeyd edildiyi kimi, ġirin 

rəfiqələrindən, ilk növbədə, ayağında xəlxalın olması ilə seçilirdi [2, s. 294]. Qolbaq 

Ģəklində düzəldilən xəlxalın üst tərəfinə sıra ilə kiçik zınqırovlar pərçim edilirdi. O 

adətən qızıldan və gümüĢdən hazırlanırdı [2, s. 75; 5, s. 266]. Xəlxala zəncir də 

bağlanırdı [2, s. 252]. ġair “sırğaya bənzəyən bir günlük təzə ayın”, bir həftədən 

sonra xəlxal Ģəklini almasını qeyd edir [5, s. 249].  

Cərəsin səsi “qulaqları kar edirdi” [5, s. 101], döyüĢlərdə dəvələrin boynunda 

[5, s. 326] səslənirdi. Köç vaxtı dəvə karvanında çoxlu sayda cərəs olurdu, yükün 

baĢında isə kəcavədən asılırdı [1, s. 135; 2, s. 254] və ya Ģəbpərənin (gecə quĢu) 

qanadına bağlanardı [2, s. 124]. KeĢikçilər onu boyundan asır [5, s. 361] yaxud da 

belindəki kəmərinə bağlayırdılar [4, s. 33]. Onlar yeridikləri zaman cərəs səslənirdi 

və beləliklə də keĢikçilərin ayıq olduğu bilinirdi [5, s. 46]. Qızıldan hazırlanan 

cərəslərə də rast gəlmək olurdu [4, s. 232; 5, s. 82].  

Daranın Ġskəndərlə müharibəsi zamanı sinclərin (tərcümədə kürz) boĢqaba 

oxĢar mis lövhələrin bir-birinə vurulmasından alınan güclü səslər ətrafa yayılırdı [5, 

s. 141]. 

 DöyüĢ vaxtı rus ordusu tərəfindən iri zənglər – çanlar səsləndirilirdi [4, s. 

204; 5, s. 330].  

Zənglər [2, s. 40; 6, s. 78] müharibə vaxtı dəvənin boynundan asılırdı [5, s. 

80]. Ondan keĢikçilər tərəfindən xəbərdarlıq aləti kimi də istifadə olunurdu [1, s. 57]. 

Rus zəngləri daha məĢhur idi [5, s. 92, 179]. Karvanda da istifadə olunurdu [2, s. 

258], dəvələr yola düĢəndə zınqıldayırdı [6, s. 27]. ġair onu inləyən kimi 

səciyyələndirir [6, s. 27], zənguləsini xüsusi vurğulayır [5, s. 150].  

Dəray iri zəng olub [2, s. 231], dəvələrin boyunlarından asırdılar [5, s. 101] və 

hərbi döyüĢlərdə səsləndirirdilər [5, s. 320, 326]. Ondan əsasən ruslar hərbi döyüĢdə 

istifadə edirdilər [5, s. 317], ona görə də “rus dərayı” adlanırdı (tərcümədə – təbil). 

Nizami alətin parıldayan dilçəyini onun “hülqum”u hesab edir [2, s. 231].  

Bağında zınqırovlar asılan cəlacili keĢikçilər kəmərlərinə bağlayırdılar və 

hərəkət etdikdə, zınğırovlar səslənirdi, beləliklə də onların oyaq olduqları bilinirdi:  

 

Ağızlarında gətirdikləri cəlacillərlə 

Cümlə aləmi rəqsə gətirdilər [4, s. 203]. 

 

Cəlacil döyüĢ meydanlarında da səslənirdi [5, s. 150]. Bu vaxt, yəqin ki, onun 

iri növündən istifadə edilirdi. 

Kasə hərbi döyüĢlərdə ona zərbə vurmaqla çalınırdı [4, s. 75].  

ġair kamanı türkün oxdan ayrı düĢən yayına bənzədir. Belə olduqda kaman 

mütrübün, bir növ, dəfinə, yəni çalğı alətinə çevrilirdi [2, s. 305]. 
Ġnanca görə, ayın tutulması göy əjdahasının onu udması nəticəsində baĢ verirdi. 
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Ġnsanlar teĢti döyəcləməklə əjdahanı qorxutmaqla istəyirdilər ki, o, ağzından ayı 
buraxsın. Nizami teĢtin səsiylə ayın buluddan xilas olmasını nəzərə çatdırsa da, qolun 
və qılıncın gücünə üstünlük verir [4, s. 86]. Qoca möbidin gələcəyi xəbər verməsi 
üçün gümüĢ teĢt və qızıl yumurtadan istifadə etməsini göstərir [5, s. 192].  

ġaxĢana beyt oxuyanda əllə silkələnirdi [4, s. 203]. Yəqin, quruluĢca müasir 
Ģax-Ģaxa oxĢayırdı. 

Nizami Gəncəvinin çalğı alətləri haqqında baxıĢları da maraq kəsb edir. ġair 
“musiqi aləti” deyəndə ilk olaraq dünyanı nəzərdə tutur [5, s. 438], yəni bu dünyada 
hər kəs onun tələblərinə uyğunlaĢmağı bacarmalıdır. Öz qəhrəmanlarının keçirdiyi 
həyəcanı çalğı alətlərinin səslənməsiylə müqayisə edir. Ona görə “musiqi aləti 
pərdələrində o kəs çala bilər ki, bu alətdə səsin alınma tərzini bilsin” [5, s. 438]. 
Yalnız çalğı alətləri qəlbdəki incə və gizli duyğuları əks etdirir, iki sevgili arasında 
ünsiyyət yaradır [5, s. 436].  

ġair çalğı alətlərini insana bənzədir, yol göstəricisi sayır [5, s. 453]. Alətdə ipək 
simləri elə bağlamaq lazımdır ki, səsi gözəlliyin tərənnümçüsü olsun. Ərəstunun icad 
etdiyi aləti isə ilahiləĢdirir: onun səsi ilə canlı aləmi idarə edir, heyvanları yatızdırır 
və oyadır [5, s. 483]. Qadının oxuması, çalğı alətində çalmaq bacarığı insani 
keyfiyyətlərdən biri sayır [5, s. 299].  

ġairi:  
 

Bilmirik bu pərdədən gələn səs nədir? 
Bu pərdədə saz çalan da kimdir? [5, s. 377], 

 

“ilk müğənninin sazından hansı səs gəlməsi” düĢündürür [5, s. 507]. Çalğı alətlərin-
dən alınan səslərin məkanda yayılması, yəni akustika haqqında mülahizələrini 
bildirir: 
 

Günbəzin düzgün musiqi çalınan yeri olsa, 
Orada süst simlər də xoĢ səda verər. 
Əgər günbəzin bir rüknü xarab olarsa,  
XoĢavazlının da səsi xoĢa gəlməz [5, s. 493]. 

 

“Əgər ölçüdə vəzn olmasa, səsin ucalığı haradan ola bilər?” sualını verir [5, s. 
620].  

ġair zil və bəm səslərin qovuĢmasından danıĢır [3, s. 230; 4, s. 142]. Ona görə, 
zili-bəmi olan səs həm gülüĢ, həm də ağlama gətirir [5, s. 567].  

Nizami Gəncəvinin çalğı alətləri haqqında verdiyi məlumat musiqiĢünaslıqda 
bir çox mübahisə doğuran məsələlərin həllində həlledici əhəmiyyət daĢıyır. Belə ki, 
hal-hazırda bir çox mütəxəssislər tərəfindən ud və rudun ərəb və farsca adlarının bir-
birinə keçməsi mühakiməsini irəli sürərək, onların eyni alət olduğunu qeyd edirlər. 
Bərbət haqqında da eni fikri söyləyirlər. Nizaminin irsi isə göstərir ki, onlar Ģairin 
dövründə müstəqil alətlər olmuĢlar.  

Orta əsrlərdə Azərbaycanda yayılan çalğı alətlərinin növlərinin, onların quru-
luĢ, səslənmə və çalınma xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsində Nizami Gəncəvinin 
əsərləri ən qiymətli mənbədir. 
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NƏĞMƏLƏRDƏ YAġAYAN ÖMÜR 

 

“Bəstələdiyim musiqini insanlara bəxĢ 

etməkdən zövq alıram”. Bu sözlər Q.Qarayev 

məktəbinin layiqli davamçısı, görkəmli sənətkar, 

əməkdar incəsənət xadimi, sənətĢünaslıq üzrə 

fəlsəfə doktoru, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı 

Musiqi Akademiyasının professoru Elnarə 

Rəhimağa qızı DadaĢovaya məxsusdur. XX əsrin 

70-ci illərindən Azərbaycan musiqi 

mədəniyyətinə daxil olan bəstəkar yazdığı 

müxtəlif  janrlı əsərləri ilə nəinki Azərbaycanda, 

həm də xarici ölkələrdə vətəni layiqincə təmsil 

edir. O, geniĢ yaradıcılıq diapazonuna malikdir: 

həm bəstəkar, həm pianoçu, həm pedaqoq, həm 

də xalq musiqisinin tədqiqatçısı və təbliğatçısı kimi yorulmadan çalıĢır. Bu 

baxımdan, onun yaradıcılıq fəaliyyətində heç bir zaman durğunluq, boĢluq 

yaranmamıĢ və o, daima axtarıĢdadır. Yorulmaz, fəal yaradıcılığının nəticəsi kimi 

E.DadaĢova bir çox fəxri fərmanlara, sertifikatlara, diplom və mükafatlara layiq 

görülmüĢdür. Bəstəkar kamera, vokal instrumental, simfonik, səhnə musiqisi 

janrlarında əsərlər yaratmıĢdır. Onun əsərlərinin müvəffəqiyyət qazanmasına baĢlıca 

səbəb bəstəkarın musiqisinin milli ənənələrə istinad etməsi, dövrün tələblərinə cavab 

verən milli koloritli kompozisiyalar yaratması olmuĢdur. Yaratdığı əsərlərlə tamaĢaçı 

və dinləyici kütləsinin rəğbətini qazanan Elnarə DadaĢovanın yanvar ayının 16-da 

Azərbaycan televiziyası “Mədəniyyət” kanalının təĢkilatçılığı, Azərbaycan 

Bəstəkarlar Ġttifaqının və Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının birgə 

layihəsi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin dəstəyi ilə 65 

illik yubileyi ilə bağlı yaradıcılıq gecəsi keçirilmiĢdir. Konsertdə Azərbaycan 

Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin ifası və müĢayiəti ilə 

bəstəkarın müxtəlif yaradıcılıq dövrlərini təmsil edən əsərləri səsləndirilmiĢdir. 

Konsertin proqramına 16 musiqi nömrəsi daxil edilmiĢdir. Elnarə xanımın özünün 

qeyd etdiyi kimi, konsertin proqramına dirijor Nazim Hacıəlibəyovun təklifi ilə 

bəstəkarın yaradıcılığının ayrı-ayrı dövrlərində fərqli heyət və yaĢ qruplarını təmsil 

edən solist, ansambl və kollektivlər üçün yazdığı müxtəlif mövzulu bəstələri daxil 

olunmuĢdu. Azərbaycan televiziyasının Niyazi adına simfonik orkestrinin bədii 

rəhbəri və baĢ dirijoru əməkdar incəsənət xadimi N.Hacıəlibəyov idi.  

Konsertdə ön söz söyləmək üçün Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqı tərəfindən 

musiqiĢünas, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, sənətĢünaslıq üzrə 

fəlsəfə doktoru Jalə Qulamova dəvət olunmuĢdu. O, Elnarə xanımın yaradıcılıq, 

musiqiĢünaslıq və pedaqoji nailiyyətlərini ətraflı Ģərh etdikdən sonra tamaĢaçı və 

dinləyiciləri konserti dinləməyə dəvət etdi. Konsertin ilk 3 musiqi nömrəsi (“Səməni 
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ilə rəqs”, “Cazibə rəqsi”, “Rəqiblər rəqsi”) bəstəkarın yaradıcılığında xüsusi 

yerlərdən birini tutan “Sayalı” baletindən nümunələr oldu. Qeyd etməliyik ki, balet 

üzərində bəstəkar 1976-cı ildən iĢləməyə baĢlamıĢ və valideynlərinə həsr edilmiĢ bu 

əsərin ilk tamaĢası isə 2012-ci il dekabrın 15-də M.F.Axundov adına Opera və Balet 

Teatrının səhnəsində baĢ tutmuĢdu. Elnarə xanım baletin musiqisində digər 

əsərlərində olduğu kimi, Azərbaycan milli intonasiyalarından geniĢ istifadə etmiĢdir. 

Baletdə alətlərin istifadə imkanlarını xüsusш nəzərə alan bəstəkar orkestrin 

səslənməsində suni yüklənməyə yol vermir. Bunun da nəticəsində hər bir alətin 

tembri aydın eĢidilirdi. “Rəqiblərin rəqsi”ndə kameralılıq özünü aydın göstərərək, 

simlilərin, fortepiano və qoboyun ansamblında iki rəqib qrupun cəld rəqsi xüsusilə 

seçildi. Burada bəstəkar xalq ifaçılığından gələn üsulun tətbiq edilməsinə də 

çalıĢmıĢdı. Xüsusilə, simli alətlər qrupunda xalq çalğı aləti olan kamançanın 

səslənmə effektini əldə etməyə müvəffəq olmuĢdur. 

Sonra isə Azərbaycan Respublikasınımn əməkdar artisti Gülnaz Ġsmayılovanın 

ifasında “Sana düĢüb meylim” (sözləri Ə.Cavadındır), “Vüqarlı dağlarını sevirəm, 

Vətən” (sözləri Hüseyn Sözlünündür) adlı mahnılar ustalıqla dinləyicilərə təqdim 

olundu. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Fəhri Kazım Nicat bəstəkarın “Bahar 

Ģərqisi” (sözləri S.Vurğunundur) və “DöyüĢ cəngisi” (sözləri BəĢirindir) mahnılarını 

özünəməxsus Ģəkildə ifa etdi. “DöyüĢ cəngisi” xüsusilə dinləyicidə mərdlik, cəsarət, 

vətənpərvərlik hisslərini oyadırdı. Səslənən əsərlər Elnarə xanımın vətənə, torpağa 

olan sevgisindən irəli gələn duyğuların sönməzliyinin nümunəsi oldu. Bu sevgini 

Elnarə xanım özünün yaratdığı bənzərsiz əsərləri ilə tamaĢaçılara məharətlə ötürməyi 

həmiĢə olduğu kimi, bu dəfə də bacardı. Konsertdə xüsusi maraqla qarĢılanan 

əsərlərdən biri də bəstəkarın milli nəfəs alətləri (balaban, zurna, ney, tütək) və orkestr 

üçün bəstələdiyi “Diptix” kompozisiyası oldu. Əsərin solistləri Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının professoru, sənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar artist 

Ġlham Nəcəfov, Prezident təqaüdçüsü Nicat Məsimov və Orxan Soltanov idi. Bu əsər 

təbii melodikliyi və alətlərin obrazlı təfsiri ilə dinləyicilərin xüsusi marağını qazandı. 

Xalq çalğı alətləri üçün əsər bəstələmək Elnarə xanımın həmiĢə maraq dairəsində 

olan bir mövzu olmuĢdur. 

Təbiidir ki, bəstəkarın müəllif konsertində xalq çalğı alətləri ansamblı üçün 

bəstələdiyi əsərlər də səslənməli idi. Xalq çalğı alətləri ansamblının ifasında “Səni 

ürək bilmiĢəm” (sözləri Bəxtiyar Vahabzadənindir, solist muğam müsabiqəsinin 

laureatı Sədəf Budaqova) və “Mənim tanrım” (sözləri Hüseyn Cavidindir, solist 

muğam müsabiqəsinin qalibi Nisbət Sədrayeva) mahnıları dinləyicilərə təqdim 

olundu.Maraqlıdır ki, bəstəkar bu səpkidə də mahnılar yaratmağı, dinləyicisinin 

ruhunu oxĢamağı bacardı. Sözü gedən mahnıların xalq artisti Elmira Rəhimova 

tərəfindən bənzərsiz ifası yaĢlı nəslin yaddaĢında hələ də yaĢamaqdadır. 

Elnarə xanımın maraq dairəsində xalq mahnılarının öz yaradıcılıq süzgəcindən 

keçirməsi də önəmli yerlərdən birini tutur. Bəstəkarın yaradıcılıq gecəsində səslənən 

belə bir nümunələrdən biri olan “Sarı gəlin” xalq mahnısı əməkdar artist Anar ġuĢalı 

tərəfindən kədər, hüzn və sonsuz həsrət hissi ilə ifa olundu. 

Elnarə xanımın uĢaqlara olan sevgisi hər kəsə məlumdur. O, uĢaqlar üçün 
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çoxlu sayda əsərlərin müəllifidir. Sözləri bəstəkara məxsus olan “Anama” adlanan 

mahnı məhz uĢaqlar üçün yazılmıĢ möhtəĢəm bir əsərdir. Əsərin ifaçılarının az yaĢlı 

olmalarına baxmayaraq, ifaları ilə böyük tamaĢaçı rəğbəti qazanan “BənövĢə” 

xorunun solistləri, 35 №-li musiqi məktəbinin Ģagirdləri Cavidan Babazadə, Əli 

Salmanlı idi. Müəllifin özünün fortepiano arxasına keçərək əsərlərini orkestrlə 

bərabər müĢayiət etməsi dinləyicilər tərəfindən xüsusi maraqla qarĢılanaraq 

tamaĢaçıların gurultulu alqıĢlarına səbəb oldu. 

Bəstəkarın soprano və royal üçün bəstələdiyi “Lay-lay” (sözləri Əhməd 

Cəmilin) əsəri amerikalı vokalçı Aleksandriya Sultan Fon Brüsseldorf tərəfindən 

Elnarə xanımın müĢayiəti ilə təravətli, lirik bir tərzdə ifa olundu. 

Bildiyimiz kimi, Elnarə DadaĢova yaradıcılığının ayrılmaz hissəsini onun 

fortepiano üçün yazdığı əsərlər təĢkil edir. Bu alət üçün bəstəkar “24 prelüd”, 

“Azərbaycan muğam ladlarında 21 fuqa”, “Sonata” (3 hissəli), fortepiano və BSO 

üçün konsertlər, variasiya silsilələri və s. bəstələmiĢdir. Onun fortepiano və orkestr 

üçün yazdığı “Prelüd” və “Rəqs”i beynəlxalq müsabiqələr laureatı Firuzə Nəcəfli 

tərəfindən ifa olundu. Konsertin yekununda bəstəkarın “AlqıĢ qeyrətimizə” adlı 

kompozisiyası səsləndirildi. Kompozisiya konsert salonunda canlanma yaratdı. 

Vətənpərvər ruhda yazılmıĢ bu əsəri fərqləndirən əsas əlamətlərdən biridə saz və tar 

alətlərinin və orkestrin səslənməsinə qatılması və xorumüĢayiət etmələri idi. 

Kompozisiyanın solistləri sazda sənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, tar alətində isə Respublika Müsabiqələr 

laureatı Səxavət Məmmədov oldu.Onlar xormeyster ġəhla Ələkbərovanın rəhbərliyi 

ilə Azərbaycan Televiziya və Radiosunun C.Cahangirov adına kapella xoru müĢayiət 

etdi. Konsert dinləyicilərin alqıĢları ilə yekunlaĢdı. Bu müəllif konserti bir daha sübut 

etdi ki, Elnarə xanımın yazıb-yaratmaq eĢqi səngimir. O, musiqisi ilə insanlara nəcib, 

xeyirxah, məhəbbət hissləri aĢılayır.  

 

Səbinə MƏMMƏDOVA 

AMK-nın magistri 
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ARĠF BABAYEV-80 

 

Ömrünün 80-cı baharına qədəm qoyan görkəmli xanəndə, respublikanın xalq 

artisti,  professor Arif Babayevin həzin və Ģaqraq səsi konsert salonlarından, opera 

səhnəsindən, televiziya ekranlarından, radio dalğalarından nəinki Azərbaycanda, 

bütün dünya azərbaycanlılar tərəfindən hər zaman sevə-sevə dinlənilir. Biz belə bir 

sənətkar oğlunun nailiyyətlərinin canlı Ģahidi olduğumuza görə, onun ecazkar, 

möhtəĢən  səsini canlı eĢitdiyimizə görə böyük qürur hissi duyuruq. 

Arif Babayev böyük muğam usta-

dıdır. O, Qarabağ xanəndəlik məktəbinin 

ən parlaq nümayəndələrindən biridir. 

Onun həzin, məlahətli səsi, yaradıcılıq 

istedadı, səlist, aydın diksiyası, boğaz 

xırdalıqları, zəngulələri yüksək istedadın 

təzahürüdür.  Ġfa etdiyi “ġur”, “Rast”, 

“Bayatı-ġiraz”, “Çahargah”, “Mirzə Hü-

seyn segahı”, “Zabul-segah”, “Segah” 

muğamları, xalq mahnıları, təsniflər, 

bəstəkar mahnıları təkcə Azərbaycanda 

deyil, türk dünyasında Ģöhrət qazanmıĢ 

və  musiqi mədəniyyətimizin xəzinəsinə 

daxil olmuĢdur.  

Arif Babayevin ecazkar səsi dün-

yanın bir çox ölkələrində – Ərəb ölkələ-

rində (1967), Danimarka (1974, 1989), 

Əlcəzairdə (1975), Türkiyədə, Ġranda, Əfqanıstanda, Tunisdə, Fransada, Ġsveçrədə, 

Ġtaliyada (1985), Finlandiyada (1986), ABġ-da (1988), Livanda və keçmiĢ SSRĠ-nin 

bir çox Ģəhərlərində böyük müvəffəqiyyətlə səslənmiĢdir və muğamlarımızı, xalq 

nəğmələrimizi, bəstəkar mahnılarını layiqincə  təbliğ etmiĢ və bu gün də təbliğ edir. 

Bundan baĢqa xanəndə həm də mahir təsnif ustasıdır. O, 30-a yaxın mahnı və 

təsnifin müəllifidir. Xanəndənin mahnı və təsniflərinin bir neçəsi toplanaraq 

not məcmuəsi Ģəklində 2012-ci ildə nəĢr olunmuĢdur (AMK – tədris iĢləri üzrə 

prorektoru, əməkdar müəllim, professor M.Quliyev və əməkdar incəsənət xadimi, 

bəstəkar F.Nağıyev tərəfindən nəĢr edilmiĢdir). Həmin məcmuəyə on mahnı və təsnif 

daxil edilmiĢdir. Bunlardan: “EĢqin göylərində uçan bir quĢam” (söz. A.Cəfərovun), 

“Ey mənim məhəbbətim” (söz. R.Kərimlinin), “Gəl məni aldatma, gözəl bəxtəvər” 

(söz. C.Qaryağdıoğlunun), “Tar-kamanım, gəl-gəl”, “Əzizinəm, çən düĢməz”, “Gəl-

gəl, maralım, gəl”, “Gəncədən fayton gəlir”, “Qara telin incə belə”, “Samovarın 

xəkəsi”, “Yanıram eĢq oduna, gəl” (sözləri xalq bayatısı) mahnı və təsniflərdir. 

Arif Babayevin yaradıcılığı coxĢaxəlidir. Mirzə Fətəli Axundzadə adına 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında xanəndə uzun illər bu teatrın 

solisti kimi fəaliyyət göstərmiĢ, bu iĢdə yorulmadan çalıĢaraq bir-birindən gözəl 

obrazlar yaratmıĢdır. Qısa bir zaman ərzində teatrın səhnəsində muğam operalarında 
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Məcnun, Kərəm (Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” və “Əsli və Kərəm” 

operalarında), AĢıq Qərib (Zülfüqar Hacıbəyovun “AĢıq Qərib” operasında), Camal 

(ġəfiqə Axundovanın “Gəlin qayası” operasında), ġah Ġsmayil (Müslüm 

Maqomayevin “ġah Ġsmayil” operasında) kimi yaddaqalan obrazları yaratmıĢ və 

dinləyici auditoriyasında böyük uğur qazanmıĢdır. Xüsusi ilə Məcnun obrazı ilə 

xanəndə opera tariximizdə önəmli yer tutmuĢ və  tarixə düĢmüĢdür. O, gözəl səsə 

malik olmaqla yanaĢı, operada artistlik qüdrətini büruzəvermək bacarığı, 

emosionallığı, füsunkar rolları və s. cəhətlərinə görə bənzərsiz və mənalı ifa tərzini 

yaratmıĢdır. 

Pedaqoji fəaliyyətdən danıĢdıqda qeyd etməliyik ki, xanəndə Arif Babayev 40 

ilə yaxın bir vaxt ərzində yüzlərcə tələbələr yetiĢdirmiĢdir. Onun yetirmələri olan 

gənc xanəndələr dünyanın müxtəlif bölgələrində məharətlə muğamımızı, xalq 

mahnılarımızı təmsil etmiĢ və bu gün də bu missiyanı davam edirlər. Bunların 

içərisində böyük fəxrlə – Aygün Bayramova, Nəzakət Teymurova, Gülüstan Əliyeva, 

Firuz Səxavət, Səbuhi Ġbayev, Cabir Abdullayev, Vüqar Əliyev, Qəzənfər Abbasov 

və baĢqalarını qeyd edə bilərik.  

Arif Babayev Azərbaycan musiqisinin inkiĢafına və təbliğinə göstərdiyi 

xidmətlərinə görə daima diqqət mərkəzində olmuĢ və dövlət baĢçısı tərəfindən hər 

zaman yüksək qiymətləndirilmiĢdir. 1975-ci il aprelin 11-də xanəndə 

Azərbaycan muğam sənətinin inkiĢafındakı böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuĢdur. 1978-ci ildə əməkdar artist, 

1989-cu ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Xanəndə 1998-ci ildə 

“ġöhrət” və 2008-ci ildə “Ġstiqlal” ordenləri ilə təltif edilmiĢdir. Arif Babayev 2002-

ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Bu il isə, 

ömrünün 80-ci ilində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev 

tərəfindən Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkiĢafında böyük xidmətlərinə görə 

Arif Ġmran oğlu Babayev 19 fevral 2018-ci il tarixində “ġərəf” ordeni ilə təltif 

edilməsi haqqında sərəncam imzaladı.  

Sənətkarın 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq onun doğum günündə - 20 

fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycan Milli Konservatoriyasında möhtəĢəm bir 

tədbir keçirildi. Tədbir Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanovun çıxıĢı ilə 

baĢlandı. O, görkəmli muğam ifaçısı Arif Babayevin ömür yolundan, Azərbaycan 

mədəniyyətinin inkiĢafındakı xidmətlərindən, bir çox xarici ölkələrində qastrol 

səfərindən, muğamlarımızın, milli musiqimizin təbliğindən danıĢdı. Sonda xanəndə 

haqqında öz ürək sözlərinin söylədi və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan 

təbrik məktubunu təqdim etdi. 

Növbəti çıxıĢı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, professor, xalq 

artisti SiyavuĢ Kərimi etdi. O, xanəndənin klassik muğam sənətinin zəngin irsini 

qoruyub saxlamaqla yanaĢı, öz yeni töhfələrini yeni nəslin muğam ifaçılarına bəxĢ 

etməsindən söhbət acdı və onun Azərbaycan xanəndəlik məktəbinin layiqli 

davamçısı olduğunu vurğuladı. Azərbaycan Milli Konservatoriyası adından təqdim 

olunan təbrik məktubunu oxudu. Sonra Arif Babayev haqqında hazırlanan video 

görüntülər və xatirə Ģəkilləri göstərildi və xanəndənin ifasında “Segah” muğamı 

səsləndirildi. 
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AMK-nın elmi iĢlər üzrə prorektoru, professor Lalə Hüseynova öz çıxıĢında 

Arif Babayevin həyat və yaradıcılıq yolunun bəzi maraqlı məqamlarına iĢıq saldı, 

sənətkarın  xanəndəlik sənətindəki rolundan söhbət açdı.  Azərbaycanın xalq artisti, 

görkəmli muğam ustadı Əlibaba Məmmədov ustad xanəndə, öz həmkarı Arif 

Babayevin xanəndəlik məktəbinə verdiyi dəyərli töhfələrdən danıĢdı. Bundan sonra 

Milli Konservatoriyasının bütün kafedra müdirləri və professorları tərəfindən 

yubilyarın ünvanına ürək sözləri deyildi və təbrik edildi. 

Yubileyin ilk musiqi nömrəsi Arif müəllimin ifasında illərcə sevə-sevə 

dinlədiyimiz, öz təsnifini, tələbəsi, bu gün Azərbaycan muğamlarını dünyanın hər 

yerində layiqincə təmsil edən əməkdar artist Firuz Səxavətin ifasında “DilkeĢ” təsnifi 

ilə baĢlandı. Növbəti musiqi nömrəsində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 

dosenti, əməkdar artist Anar ġuĢalının ecazkar səsi ilə “Qara tellər” xalq mahnısı 

səsləndirildi. Müğənnini əməkdar artistlər – tarda ElĢin HaĢımov və kamançada 

Elnur Əhmədov müĢayiət edirdi. Bir cox təbriklərdən sonra, uzun illər xanəndənin 

ifasında eĢidilən, xalqın dillər əzbəri olan, bu gün də sevə-sevə dinlənilən “Tar 

kamanim gəl-gəl” öz təsnifini əməkdar artisti Təyyar Bayramov tərəfindən 

səsləndirildi. 

Yubilyara həsr edilmiĢ  növbəti konsert 20 mart 2018-ci il tarixində 

Azərbaycanın ikinci böyük Ģəhəri sayılan Gəncə Dövlət Filarmoniyasında böyük 

konsert proqramı ilə təĢkil olunmuĢdur. Konsertdə ilk çıxıĢ Gəncə Dövlət 

Filarmoniyasının direktoru, xalq artisti Samir Cəfərov tərəfindən təbrik edildi və 

onun yaradıcılığı haqqında geniĢ cıxıĢ etdi. Həmin konsertdə yubilyar öz repertuarı 

ilə cıxıĢ edərək, tamaĢaçılar tərəfindən geniĢ alqıĢlarla qarĢılandı. Növbəti konsertlər 

Ağdam, Füzuli rayon bölgələrində baĢ tutdu. Konsert proqramında tanınmıĢ 

xanəndələrin ifasında xalq mahnıları, təsniflər və muğamlar səsləndirildi. Xalq 

artistləri: Mənsum Ġbrahimov, Nəzakət Teymurova, Aygün Bayramova, əməkdar 

artistlər – Təyyar Bayramov, Gülüstan Əliyeva, Cabir Abdullayev, müĢayiət edənlər 

– tarda əməkdar artistlər Elçin HaĢımov, kamançada Elnur Əhmədov iĢtrak 

etmiĢdilər. 

Nəhayət, böyük yubiley tədbiri Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin təĢəbbüsü ilə  aprelin 3-də 2018-ci il tarixində Heydər Əliyev Sarayında 

“Arif Babayevin-80” adlı konsert təĢkil olundu. Həmin konsertin quruluĢçu rejissoru 

Opera Balet Teatrinin baĢ rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev idi. 

Yubiley gecəsi Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin cıxıĢı 

ilə baĢlandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və birinci xanım 

Mehriban Əliyevanın təbriklərini yubilyara çatdıran nazir ona "ġərəf" ordenini 

təqdim edib. Daha sonra nazir öz cıxıĢında Arif Babayevin ömür yolundan, muğam 

sənətinin inkiĢafındakı xidmətlərindən və özünəməxsus ifaçılıq üslubundan danıĢıb. 

Son illər muğamın ölkəmizin hüdudlarından kənarda da Ģöhrət tapdığını deyən nazir 

muğam sənətinin YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilməsində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük zəhməti olduğunu vurğulayıb. 
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Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəyli 

Arif  Babayev yaradıcılığına müxtəlif aspektdən yanaĢaraq onu təbrik etdi, 

yaradıcılıq uğurları arzuladı. Növbəti cıxıĢı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 

rektoru, xalq artisti, professor SiyavuĢ Kərimi davam edərək, xanəndə haqqında belə 

qeyd edir: Arif Babayev Qarabağ xanəndəlik məktəbinin davamçısı, müqəddəs 

muğamları göz bəbəyi kimi qoruyan, hec bir təqlidə yol verməyən, öz dəsti-xətti ilə 

seçilən ustad-xanəndə, həm də pedaqoq, opera aktyoru, təsnif ifaçısı kimi musiqi 

mədəniyyətimizə daxil olub. Onu bir daha urəkdən təbrik edirik, cansağlığı, 

yaradıçılıq uğurları arzulayırıq. 

Daha sonra Bəstəkarlar Ġttifaqının sədri, professor Firəngiz Əlizadə, 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, xalq artisti Murad Huseynov, Teatr 

Xadimləri Ġttifaqının sədri, Xalq artisti AzərpaĢa Nemətov, Azərbaycanın Rusiyadakı 

səfiri Polad Bülbüloğlu yubilyarı təbrik edib, ona yaradıcılıq uğurları arzulayıblar.  

Yubiley gecəsi yüksək səviyyəli proqramla, ustad xanəndənin ifa etdiyi və 

musiqi mədəniyyətimizin xəzinəsinə daxil olmuĢ muğamlar, xalq mahnıları, təsniflər, 

operalardan musiqi nümunələri, tanınmıĢ muğam ifaçıları, yubilyarın yetirmələri 

tərəfindən səsləndirildi. Azərbaycanın xalq artistləri - Mənsum Ġbrahimov, Aygün 

Bayramova, Nəzakət Teymurova, Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar, Zabit 

Nəbiyev, əməkdar artistlər – Gülüstan Əliyeva, Nuridə Hüseynova, Almaz Orucova, 

Sevinc Sarıyeva, Cabir Abdullayev, Firuz Səxavət, Təyyar Bayramov, Ġlkin 

Əhmədov, Babək Niftəliyev, Zakir Əliyev və Elnur Zeynalovun rəngarəng cıxıĢları, 

yüksək ustalıqla ifaları tamaĢaçıları valeh etdi. 

Tədbirin sonunda xalq artisti Arif Babayev sənətinə göstərilən diqqət və 

qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Yubiley mərasimi böyük 

sənətkarın yetirmələri ilə birgə məharətlə ifa etdiyi "Qarabağ Ģikəstəsi" ilə baĢa çatdı. 



Olaylar, tədbirlər, hadisələr: Arif Babayev – 80  
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TamaĢaçılar tərəfindən Arif müəllim çox böyük alqıĢlarla təbrik edildi. Arası 

kəsilməyən alqıĢlar altında Arif müəllim tamaĢaçılara və ifaçılara öz dərin 

təĢəkkürünü bildirdi.  

 
 

Konsertdən xatirə Ģəkli 

 

Əlbəttdə, Arif Babayev gözəl, təkrarsız ifasını zənginləĢərək hər zaman 

dinləyici urəyinə yol tapib, hər zaman sevilib və daha çox seviləcək. Ömrünün 80-ci 

baharını yaĢayan xanəndəyə  can sağlığı, uzun ömür və sənət yolunda uğurlar 

arzulayırıq. 

Əziz Arif müəllim, 80 yaĢınız mübarək! 

 

AMK-nın dosenti,  

sənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru  

Verdiyeva Səadət  
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V BEYNƏLXALQ MUĞAM MÜSABĠQƏSI: 

NƏTICƏLƏR, DÜġÜNCƏLƏR... 

 

 Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə və himayəsi altında 2009-cü ildən bəri 

mütəmadi olaraq Bakıda keçirilən “Muğam Aləmi” Beynəlxalq Mugam Müsabiqəsi 

geniĢ və müsbət əks-səda döğurmuĢ, artıq öz tarixçəsini yaratmıĢ əlamətdar bir 

mədəni hadisəyə çevirlmiĢdir. Onu təkcə Azərbaycanda deyil, muğam aləminin 

müxtəlif guĢələrində səbirizliklə gözləndiyinin Ģahidi oldum – bir sıra ölkələrdən 

iĢtirak etmək iddiyasında olanlar hələ müsabiqə elan olunmamıĢdan  çox-çox əvvəl 

rəsmi sayta müraciət etməyə baĢlamıĢdılar. 

Artıq beĢinci buraxılıĢıni gördüyümüz müsabiqə, həmiĢə olduqu kimi, bu il də 

Novruz Bayramı ərəfəsində keçirildi. Bundan əvvəlki dəfə olduqu kimi, bu dəfə də 

münsiflər heyətinə yüksək nüfuzlu, beynəlxalq miqyasda tanınmıĢ peĢəkarlar dəvət 

olunmuĢdur. Onların fərqli ölkələri və musiqi sahəsinə aid müxtəlif  peĢələri təmsil 

etmələri çıxarılan mühakimələrin obyektivliyi üçün vacib Ģərt idi, buna görə sayılıb-

seçilənlər içərisində bəstəkar, dirijor, musiqi təqdqiqatçısı Fərhad Fəxrəddini (Ġran), 

ud ifaçısı və ustadı Mehmet Bitmez (Türkiyə), musiqiĢünas, ifaçı, musiqi təhsili 

sahəsində təĢkilatçı Abduvali AbduraĢidov (Tacikistan), musiqi təbliğatçısı və 

produseri, festival təsisçisi Piotr Putsilo (PolĢa) kimi dəyərli Ģəxslər var idi. Milli 

Konservatoriyanın rektoru, professor SiyavuĢ Kərimi isə ilk müsabiqədən bəri 

dəyiĢməz olaraq münsiflər heyətinə sədrlik edir və bu Ģərəfli vəzifə beynəlxalq 



Olaylar, tədbirlər, hadisələr: V Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi: nəticələr, düĢüncələr... 
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tədbirin səlis peĢəkar meyarlar üzərində və dəqiq qurulmuĢ təĢkilati mexanizm 

əsasında keçirilməsinin təminatçısı olmaq məsuliyyətini onun üzərinə qoyur (hesab 

edirəm ki, hərə dəfə müsabiqənin uğuru SiyavuĢ məllimin də bir təĢkilatçı kimi Ģəxsi 

nailiyyəti deməkdir). Baxmayaraq ki, builki müsabiqədə iĢtirakçılar ilk dəfə özləri 

yol xərcləri məsələsini həll etməliydilər, yenə də ümumi hesabla 14 ölkədən 

müraciətlər daxil olmuĢ, xüsusilə Ġran və Özbəkistandan iĢtirak üçün geniĢ maraq 

nümayiĢ etdirilmiĢdir.     

Müsabiqənin nəticələri geniĢ bəyan edilmiĢ, mükafatların təqdimatı Dövlət 

Filarmoniyasının salonunda tənətənəli, rəngarəng və bayramsayağı Ģəraitdə 

keçirilmiĢdir. Əlbəttə ki, hər bir müsabiqədə olduqu kimi, nəticələrlə razılaĢmayanlar 

da var idi, məğlubiyyatını çox həssas qarĢılayanlar da. Bu qısa yazıda məqsədimiz nə 

olan faktları sadalamaqdır (bunlar ən azından yayımlanmıĢ xəbərlərdən izlənə bilər), 

nə də münsiflərin verdiyi qiymətlərə parallel Ģərh vermək, çünki hər bir ifadə olunan 

rəy fərdidirsə, qarĢımızdaki qərar böyük hörmət sahibi olan bir qrup Ģəxsiyəytin 

ümumiləĢdirilmiĢ fikrinin ifadəsidir. Qısaca da olsa, “Muğam Aləmi” müsabiqəsi 

əsnasında həmkar musiqiçilərimiz, yerli və xarici iĢtirakçılar, elə həmin adları 

çəkilən münsiflər heyətinin üzvləri ilə söhbətlər zamanı qarĢıya çıxan bir sıra sual, 

düĢüncə və təkliflərimi bölüĢmək istəyirəm – həm də onu düĢünərək ki, bununla 

Azərbaycana fəxr gətirən, dünya musiqi tədbirləri xəritəsində yer tutmuĢ 

müsabiqəmizin gələcək müqəddəratına dair professional müzakirə baĢlansın. 

Mən hər zaman Azərbaycan musiqisi ilə bağlı hər hansı təəssuratıımı bir 

musiqiĢünas olaraq bölüĢəndə istər-istəməz çalıĢıram ki, fikirlərimi ətraf mühitlə 

tutuĢdurum – görəsən bu musiqi, yaxud ifa məni ona görəmi kövrəltdi, yaxud 

heyrətləndirdi ki, mən azərbaycanlıyam, yoxsa bu “obyektiv olaraq” təsirli və gözəl 

musiqidir? Gerçəkdən, bunun birmənalı cavabını tapmaq  çətindir. Sirr deyil ki, biz, 

əksər hallarda hamımız o düĢüncədəyik ki, Azərbaycan xalq musiqisi dünyada ən 

həssas, ən titrək, ən dolğun musiqidir. Daim deyirik ki, Azərbaycan muğamı öz 

parlaq və rəngarəng ifadə tərzi ilə bütün baĢqa mədəniyyətləri geridə qoyur və bizim 

ifaçılara virtuozluqda çatan olmaz. Hər dəfə keçirilən beynəlxalq muğam 

müsabiqələri sanki çoxlarını bu fikirdə daha da israrlı olmağa kömək edir, amma 

əslində bu məsələyə daha incə yanaĢmaq lazımdır. Düzdür, müsabiqəyə gələn xarici 

qonaqlar da  etiraf edirlər ki, Azərbaycanda ənənəvi musiqi ifaçılığında son illər 

gedən yaradıcı axtarıĢ prosesləri və ümumi peĢəkarlıq standartları heyrətamiz 

dərəcədə yüksəkdir, hətta belə fikir də səsələnir ki, ümumiyyətlə azərbaycanlı 

iĢtirakçılarla yarıĢa girməyə dəyməz. Diqər tərəfdən, müxtəlif milli və məhəlli 

musiqi mədəniyyətlərin nümayəndələrinin çixiĢlarını bir sırayla dinləyəndə, 

çoxlarında istər-istəməz belə suallar da yaranır: müsabiqədə nəyə daha çox dəyər 

verilir – ənənəyə sadiqliyə, yaxud yeni yanaĢma axtarıĢlarına? Dinləyicini dinamizm 

və parlaq ifa ilə məftun etməyə, yaxud onun xəbəri olmadan, gözə çarpmayan 

dəyiĢikliklər vasitəsilə tədricən Ģüurdan-fövqəl hala gətirməyə? Fərdi dəst-xəttin 

nümayiĢinə, yaxud ənənəni olduqu kimi qoruma bacarığına? Öz növbəsində, “fərdi 

dəst-xətt” müsbət anlayıĢdırsa o, nəyi nəzərdə tutur – xırda “naxıĢların  

vurulmasında“ xüsusi ustalığımı, quĢələrin fərqli tərzdə biri-birinə bağlanmasınımı, 

gözlənilməz keçidlər və templər seçilməsinimi? 
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Müsabiqələr za-

manı ortaya çıxan baĢ-

qa bir vacib məsələ 

muğam aləminə hansı 

musiqi təzahürlərinin 

daxil edilməsi, yaxud 

yaxın sayılması məsə-

ləsidir. Bildiyimiz ki-

mi, “məqam” adlanan 

və adlanmayan xüsusi 

səs düzümləri üzərin-

də qurulan və bir səs-

düzümü içərisində 

seqmentlərin müəyyən 

qaydalar ilə ifa olun-

masını nəzərdə tutan 

bütün ənənəvi musiqi ifadələri bu və digər dərəcədə mugam aləminə Ģamil edilə bi-

lər, lakin bu əhatə dairəsinin sərhədləri harada bitməlidir? Yəni raqa, flamenko, gna-

ua, doyna, küy və bu kimi digər musiqi janrları buraya daxil edilməlidir, yaxud yox? 

Uzun illərdir ki, Ġran dəstgahı ifaçıları arasında çox geniĢ yayılmıĢ bəstəkarlıq 

meyli müĢahidə olunmaqdadır, hətta bu istiqamətdə səy göstərən qruplar bəstəkarın 

adını aydın elan edirlər, yəni öz ifalarını ayrıca bəstə, baĢqa sözlə desək, 

kompozisiya kimi təqdim edirlər. Bəzi təqdiqatçılar, həm Ġranın özündə, həm 

xaricilər, bu prosesi tənəzzülə aparan yol kimi qiymətləndirirlər, lakin bu fikir heç də 

yekdilliklə qarĢılanmır. Azərbaycanda bu cərəyan son illər çox aktiv vüsət tapır və 

bizim müsabiqə iĢtirakçılarının çıxıĢlarının əksəriyyəti ənənəvi dəstgahdan (müxtəlif 

dərəcədə) kənarda duran həmin tipli kompozisiyalar təĢkil edirdi. Bu maraqlı prosesi 

elmi səviyyədə təhlil etmək, peĢəkar müzakirəsini və məsləhətləĢmələrini yoluna 

qoymağın məncə tam vaxtıdır. Deyərdim ki, bu bir yaradıcı laboratoriyadır, burada 

tapıntılar da ola bilər, itkilər də, amma bu prosesə bir ad qoyulmalıdır, meyllər üzə 

çaxarılmalıdır, çünki biz əslində yeni növ bəstəkarlıqın ərsəyə gəlməsinin Ģahidi 

oluruq – notla əks olunmayan, ifaçının həmmüəllif kimi çıxıĢ etməsinə arxalanan, 

ənənəvi musiqi irsindən nümunələrinin və baĢqa bəstəkarların əsərlərinin yeni tərzə 

bir “meta-kompozisiya” Ģəkildə qurulması ciddi bir əlamətdir.  Mövzuya qayıdaraq, 

yenə də sualla bitirmək istərdim – belə kompozisiyalar muğam müsabiqəsi daxilində 

ayrıca nominasya kimi qiymətrləndirilməlidirmi, yoxsa onlar elə muğam sənətinin 

bugünki versiyası kimi qəbul olunmalıdır?  Birmənalı  “hə” ya “yox” cavabı  vermək 

həqiqətən mümkün deyil, deməli birgə fikir mübadiləsinə ehtiyac var! 

 

AMK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri, musiqiĢünas 

 əməkdar incəsənət xadimi 

Cahangir Səlimxanov   



Olaylar, tədbirlər, hadisələr: Cahangir Cahangirovun musiqi dünyasi 
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CAHANGĠR CAHANGĠROVUN MUSĠQĠ DÜNYASI 

 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 

görkəmli nümayəndələrindən biri olan 

Cahangir Cahangirov musiqi tariximizi öz 

yaradıcılıq irsi ilə zənginləĢdirmiĢdir. 

Bəstəkarın yaradıcılığı müxtəlif janr və 

formaları əhatə etməklə musiqinin hər bir 

sahəsində özünəməxsus Ģəkildə təzahür 

olunub. Onun yazı üslubu və fərdi bəstəkarlıq 

xüsusiyyətləri hər bir əsərində öz əksini 

tapmıĢdır. Cahangir Cahangirov dahi Üzeyir 

Hacıbəylinin və eyni zamanda dünya klassik 

bəstəkarlarının ənənələrinə əsaslanan istedadlı 

bəstəkar, dirijor-xormeystr, ictimai xadim və 

pedaqoq olmuĢdur. Yaradıcılığa 1940-ci 

illərdə qədəm qoyan bəstəkar, bir-birinin 

ardınca gözəl əsərlər yaradaraq inkiĢaf 

etmiĢdir. O, bəstəkarlıq sahəsində ilk 

addımlarını mahnı və xor musiqisi ilə 

baĢlamıĢ və bütün yaradıcılığı boyu məhz bu janra üstünlük vermiĢdir.  

Cahangirovun yaradıcılığı daima musiqi sevərlərin və professional musiqiçilərin 

diqqət mərkəzində olmuĢ və yüksək qiymətləndirilmiĢdir. Ġctimayət tərəfindən 

Cahangir Cahangirova həsr olunmuĢ müxtəlif tədbirlər keçirilir, televiziya verliĢləri 

hazırlanır. Bununla da bəstəkarın əsərləri yeni nəsil musiqiçilərə, gənclərə və 

ümumilikdə xalqa çatdırılaraq təbliğ olunur. Belə tədbirlərindən biri Azərbaycan Milli 

Konservatoriyası, Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar Ġttifaqı və Dövlət Film 

fondunun birgə təĢkilatçılığı ilə 28 fevral 2018-ci il tarixində Konservatoriyanın 

“Böyük zalı”nda xalq artisti Cahangir Cahangirovun xatirəsinə həsr edilmiĢ “Musiqi 

və film axĢamı” adı altında keçirilmiĢdir. Tədbirdə Azərbaycan incəsənətinin tanınmıĢ 

simaları iĢtirak etmiĢ, öz ifaları və çıxıĢları ilə bəstəkarın ruhunu yad edərək 

dinləyicilərə gözəl ab-hava bəxĢ etmiĢlər. Burada bəstəkarın məĢhur mahnıları və 

filmlərə yazdığı musiqi əsərlərindən ibarət proqram nəzərdə tutulmuĢdu.  

Konsert monitorda Cahangir Cahagirovun musiqi bəstələdiyi “Dəli Kür” 

filmindən verilən fraqmentlə baĢlayır. “Dəli Kür” yazıçı Ġsmayıl ġıxlının eyniadlı 

romanı əsasında 1969-cu ildə “Azərbaycan film” kinostudiyasında çəkilib. Filmin 

rejissoru Hüseyn Seyidzadə və bəstəkarı Cahagir Cahangirovun yaradıcılıq vəhdəti, 

yüksək professionallığı ilə burada öz əksini tapmıĢdır. Ümumiyyətlə Cahagir 

Cahangirov Hüseyn Seyidzadənin rejissorluğu ilə üç filmə musiqi yazmıĢdır. Bunlar 

“Koroğlu” (1960), “Yenilməz batalyon” (1963) və adı çəkdiyimiz “Dəli Kür” (1969)  

filmləridir. “Dəli Kür” filminin əvvəlində səslənən Cahangirovun “Ana Kür” mahnısı 

Rəfiq Zəkanın sözlərinə yazılmıĢdır və burada mahnını keçmiĢ Azərbaycan SSR xalq 

artisti Gülağa Məmmədov ifa edir.  
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Qeyd etdiyimiz fraqmentdən sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rek-

toru, xalq artisti, professor SiyavuĢ Kərimi səhnəyə çıxaraq görkəmli bəstəkar Ca-

hangir Cahngirovun yaradıcılığından söhbət açır və bütün axĢamı səhnəni ifaçılarla 

bölüĢərək konsertin gediĢatına rəhbərlik edir. O, düzgün qeyd edir ki, Cahangirovun 

yaradıcılığı olduqça zəngin, hərtərəfli, mürəkkəb eyni zamanda ürəklərə asan yol ta-

pan musiqi nümunələridir və bəstəkarın hər əsəri bir dünyadır.  Növbəti musiqi nöm-

rəsi bəstəkarın 1948-ci ildə dahi Nizaminin 800 illiyi ilə əlaqədar yazılmıĢ xor üçün 

“Qəzəl” əsərinin balaban alətləri ansamblının ifasında çıxıĢıdır. AMK-nın tələbələ-

rindən ibarət ansamblın ifasında “Qəzəl”, balaban alətinin tembr və səslənmə xüsu-

siyyətini nəzərə alaraq maraqlı və özünəməxsus Ģəkildə təqdim olundu (əsəri an-

sambl üçün iĢləyəni AMK-nın professoru Ġlham Nəcəfovdur).Bu gözəl, dolğun və sə-

mimi hissləri əks etdirən musiqi əsərinin ifası fonunda tamaĢaçılara monitorda bəstə-

karın həyat və yaradıcılığının əsas məqamlarını əks etdirən foto-slayd görüntüsü ve-

rilir. Bu nömrədən sonra səhnəyə Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Respublika-

sı Kinematoqrafçılar Ġttifaqının sədri ġəfiqə Məmmədova dəvət olundu. ġəfiqə xa-

nım öz çıxıĢında Cahangirovun dram tamaĢalarına yazdığı musiqi haqqında geniĢ 

məlumat verərək öz xatirələri ilə bölüĢdü.  

Məlum olduğu kimi C.Cahangirov bir sıra dram tamaĢalarına musiqi bəstələ-

miĢdir. Onlardan Ə.Məmmədxanlının “Od içində” (1950-ci illlər), N.Xəzrinin “Sən 

yanmasan” (1974) və “Mirzə ġəfi” (1982), H.Cavidin “Xəyyam” (1970), Ə.Əylisli-

nin “QuĢu uçan budaqlar” (1978) və C.Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı” (1978) 

dram əsərlərinə bəstələnmiĢ musiqinin adlarını çəkmək olar. Bu əsərlər içərisində 

H.Cavidin “Xəyyam” və C.Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı” dram tamaĢalarına 

yazılan musiqi xüsusi məna kəsb edir. “Xəyyam”  üç pərdə doqquz Ģəkildən ibarət-

dir. C.Cahangirov “Xəyyam” tamaĢasına 64 musiqinömrəsi yazmıĢdır. Bu musiqi 

nömrələri içərisində Alp Arslanın qələbəsini əks etdirən marĢ, Saray qızlarının rəqsi, 
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Zəlzələ səhnəsi xüsusi maraq doğurur. Burada bəstəkar böyük ustalıqla təsvirçilik 

elementlərinə üstünlük verir. H.Cavidin əsərinin dramaturji ideyası C.Cahangirovun 

musiqisində tam Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır. Beləliklə ilk orkestr nömrəsində artıq 

dramın dərin fəlsəfi məzmunu əks etdirilir. “Xəyyam” tamaĢasınınpremyerası 1970-

ci il martın 12-də Akademik Milli Dram Teatrınin səhnəsində baĢ tutmuĢdur. BaĢ rol-

larda ġəfiqə Məmmədova (Sevda – xanəndə qız), Azərbaycanın xalq artistləri Mehdi 

Məmmədov və Həsən Turabov (Xəyyam) çıxıĢ etmiĢlər.  

ġəfiqə xanım çıxıĢını yekunlaĢdıraraq “Füzuli” kantatasının musiqisi fonunda 

H.Cavidin “Gəldin də, neçin pəmbə buludlar kimi axdın” Ģerini C.Cahangirova ithaf 

edərək fikirlərini tamamladı.  

Monitorda “Yenilməz batalyon” filmindən güllələnmə səhnəsinin fraqmenti 

verilir. “Yenilməz batalyon” filmi 1960-ci illərdə “Azərbaycanfilm” kinostiyasında 

çəkilmiĢdir. Burada C.Cahangirovun  musiqisi ilə kinokadrlarının professionallıqla 

üst-üstə düĢməsi kino musiqisinin inkiĢafının yüksək mərhələsi kimi qəbul olunur. 

Bu filmdən həmçinin “Teymurun mahnısı” bəstəkarın ən gözəl və məĢhur mahnı nü-

munələrindəndir. Filmdə mahnını xalq artisti, görkəmli xanəndə Ġslam Rzayev ifa et-

miĢdir. 

Əməkdar artistlər Elçin HəĢimov və Elnur Əhmədovun müĢayiəti ilə xanəndə 

Ehtiram Hüseynovun ifasında “Etməzmidim?” qəzəl romansı səsləndi. Romans dahi 

Məhəmməd Füzulinin sözlərinə yazılıb. Füzuli poeziyasının dərin fəlsəfi məzmunu 

musiqi dili vasitəsilə C.Cahangirov üslubuna xas Ģəkildə əks olunmuĢdur. Ümumiy-

yətlə Füzuli poeziyası bəstəkarın yaradıcılığında böyük rol oynamıĢdır. O cümlədən 

C.Cahangirovun məĢhur, geniĢ dinləyici kütləsinin rəğbətini qazanmıĢ əsərləri sıra-

sında Füzuli kantatası xüsusi qeyd olunmalıdır. Füzuli kantatası XVI əsrin dahi Ģairi 

Məhəmməd Fizulinin 400 illiyi münasibəti ilə yazılmıĢ bu əsər 1959-cu ildə ilk dəfə 

ifa olunmuĢdur. Kantatada Füzulunin “Söz”, “Ney kimi”, “Məni candan usandırdı”, 

“Ol pərivəĢ” qəzəllərindən və “Leyli və Məcnun” poemasının “Qəzəli ustad” Ģerin-

dən istifadə olunmuĢdur. Eyni zamanda Füzuliyə həsr olunmuĢ Rəsul Rzanın “Gəl ey 

dövran cəfəsından” Ģerinin birinci altı sətri kantatada verilir. C.Cahangirov Füzuli 

qəzəllərinin dərin mənasını böyük ustalıqla öz musiqisində əks etdirir.  

Əməkdar artist Anar ġuĢalının ifasında bəstəkarın “Gül camalın gülə dedi” 

(N.Gəncəvinin sözlərinə) əsəri dinləyicilərə təqdim olundu. Bu əsərdə C.Cahangirov 

qəzəl  janrına müraciət edərək dahi Ü.Hacibəylinin ənənəsini davam etdirərək, özü-

nün vokal üslubunu və ifadə xüsusiyyətlərini göstərmiĢdir. Bədii poeziya və qəzəllər-

də adətən bənzətmə, oxĢatma kimi ifadə metodundan istifadə olunma (məsələn sevgi-

lini güllərlə, Ģairi bülbüllərlə müqayisəsi) C.Cahangirov musiqisində obraz təcəssü-

münü tapır. C.Cahangirov dahi melodist olmuĢdur. Onun melodiyalarında obrazlı 

emossional ifadənin, intonasiyanın əhatə diapazonu olduqca geniĢdir. Buna misal ki-

mi məhz “Gül camalın gülə dedi” qəzəlini göstərmək olar. 

Nöbəti çıxıĢ üçün SiyavuĢ müəllim səhnəyə Azərbaycan Dövlət Film Fondu-

nun direktoru,Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar Ġttifaqının icraçı katibi 

Cəmil Quliyevi dəvət etdi. O, C.Cahangirovun yaradıcılığının mühüm hisəsini təĢkil 

edən kinofilmlərinə yazdığı musiqisi, onun bu sahədə fəaliyyəti haqqında geniĢ mə-

lumat verərək qeyd etdi: “C.Cahangirovun kinomusiqisinin dahiliyi ondadır ki, onun 



“Konservatoriya” jurnalı 2018 № 1 (39) 

 

93 

musiqisi təsviri illüstrasiya etmir. Onun musiqisi təsvir ilə vəhdət yaradır, təsviri da-

ha da zənginləĢdirir və inkiĢaf etdirir. Eyni zamanda C.Cahangirov kinematoqrafda 

dramaturgiyanı dərindən hiss edirdi və dramaturgiya çərçivəsində öz musiqisini yara-

dırdı. Yəni, musiqi filmə mane olmurdu, o filmlə sintez təĢkil edərək vahid bir sənət 

əsərinin yaranmasına gətirib çıxarırdı. C.Cahangirov Azərbaycan kinomusiqisində 

nadir bəstəkarlardan biridir ki, bütün kino yaradıcılıq prosesində əvvəldən axıradək 

iĢtirak edirdi”. Cəmil Quliyev çıxıĢının sonunda baĢda SiyavuĢ müəllim olmaqla bü-

tün yaradıcı kollektivə öz təĢəkkürünü bildirdi.  

Cəmil Quliyevin bəstəkarın kinomusiqisi haqqında geniĢ çıxıĢının ardınca “Ko-

roğlu” kinofilmindən fraqment verildi. “Koroğlu” filmi 1960-ci ilə “Azərbaycanfilm” 

kinostuiyasında lentə alınmıĢdır. Filmin yaradıcı qrupu Koroğlu dastanının ekranlaĢ-

dırılmıĢ variantını tamaĢaçılara təqdim etmiĢdir. Filmdən Koroğlunun, Dəli Həsənin 

və rəqqasə qızın mahnıları çox məĢhur və indi də xalqımız tərəfindən sevilən və din-

lənilən mahnılardır (bu mahnıların notları 1961-ci ildə C.Cahangirov “Mahnılar” adı 

altında Azərbaycan Dövlət Musiqi NəĢriyyatı tərəfindən nəĢr olunmuĢdur). Filmdə 

mahnıları ifa edən görkəmli sənətkarlarımız Xalq artistləri Lütfiyar Ġmanov və ġöv-

kət Ələkbərovanın adlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Tədbirdə adı çəkilən Dəli 

Həsənin mahnısını xalq artisti, professor Mənsum Ġbrahimovun mahir ifasında dinlə-

dik. Mahnının əvvəlində giriĢ xarakterli  rəngdən sonra Mənsum Ġbrahimov “ġur” 

muğamından (B.Vahabzadənin sözləri ilə) bir parça ifa edərək mahnıya keçid etdi. 

C.Cahangirovun Zeynal Cabbarzadənin “Bana bana gəl, qaçma gözəl” sözləri ilə 

baĢlayan mahnısı oynaq, Ģən-zarafatyana xarakter daĢıyır. Elçin HəĢimovun və Elnur 

Əhmədov müĢayiəti ilə səslənən mahnıda ifaçılar hətta nəqarət yerlərində xanəndə 

ilə birgə oxuyurdular.  Bu da ifaçıların improvizasiya edərək yüksək professionallığı-

nı və öz sənətinə dərin məhəbbətini bir daha sübüt edir. Mahnının sonluğunu Mən-

sum müəllim zil-Ģahnaz  üzərində improvizasiya ilə tamamlayır. 

Konsertdə xalq artisti Aygün Bayramova da Elçin HəĢimov və Elnur Əhmədo-

vun müĢayiət ilə çıxıĢ etdi. Aygün Bayramova Cahangirovun Süleyman Rüstəmin 

sözlərinə yazdığı “Sevgilim söyləmə vəfasız mənə” mahnısını ifa edir. Bu mahnının 

əsasını məhəbbət lirikası təĢkil edir. Məhz xanəndələrin ifasında Cahangirov mahnı-

larının muğama nə qədər yaxın olduğunu bir daha görmək olar. Bəstəkar burada lad-

tonal qanunauyğunluğuna, metro-ritmik və struktur-kompozisiya quruluĢu və intona-

siya əsasına böyük diqqət yetirir və öz musiqisində məharətlə istifadə edir.  

Aydın Əliyevin ifasında qarmon aləti üçün özünəməxsus iĢləmədə bəstəkarın 

“Ġlk bahar gəldi” (bu mahnının mahir ifaçısı RəĢid Behbudov olmuĢdur)mahnısı lirik 

rəqs kimi təqdim olundu. Səhnədə rəqqasənin incə hərəkətləri musiqini tamamlayan 

maraqlı nömrə idi. Qeyd etmək lazımdır ki, C.Cahangirov mahnılarında müxtəlif janr 

elementlərinin və onların birləĢməsinin Ģahidi oluruq. Məsələn mahnı-qəzəl, mahnı-

vals, mahnı-rəqs və s. kimi elementlərdən bəstəkar mahircəsinə istifadə edir. Janr 

əsasının geniĢliyi onun mahnılarının fərqləndirici xüsusiyyətidir.  

Səhnədə SiyavuĢ Kəriminin gözəl müĢayiəti ilə C.Cahangirovun “Alagöz” 

mahnısı əməkdar artist Ramil Qasımovun ifasında səsləndi. Bu mahnı bəstəkarın lirik 

mahnıları sırasına daxildir. Dərin məzmunlu, bəstəkarın yazı üslubunun əsas xüsusiy-

yəti olan nəqlediçilik prinsipini əks etdirən parlaq nümunədir. SiyavuĢ müəllimin 
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müĢayiəti ilə C.Cahangirovun sevilən mahnılarından bir olan, Ġslam Səfərlinin sözlə-

rinə yazdığı “Zərif  gülüĢümlə” (“Gəl sevək vətəni – Azərbaycanı”, Çahargah muğa-

mı üzərində yazılmıĢdır) mahnısı xalq artisti, professor Azər Zeynalovun təqdimatın-

da ifa olundu. Bəstəkarın hər bir mahnısının forma, musiqi dili və obraz baxımından 

zəngin olması, Cahangirov üslubunun fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biridir. Həm-

çinin qeyd etmək lazımdır ki, C.Cahangirov mahnılarında, inkiĢaf prinsipinə görə 

ənənəvi mahnı janrından kənara çıxaraq əsəri, bir növ, balladaya yaxınlaĢdırır. Mah-

nılarda fikrin, məzmunun musiqi dili vasitəsi ilə tədricən açılması bəstəkarın yaradı-

cılığının aparıcı prinsipi kimi qeyd etmək olar. 

C.Cahangirovun doğma torpağına, xalqına olan dərin məhəbbəti və bağlılığı 

onun vətənpərvərlik hisslərini əks etdirən əsərlərində böyük məharətlə ifadə olunur. 

Belə əsərlərdən biri, konserti tamamlayan nömrə “Ana yurdum” mahnısıdır. Əsər 

AMK-nın tələbə xoru (mahnını xor üçün iĢləyni AMK-nin “Dirijorluq” kafedrasının 

baĢ müəllimi, xormeystr Təranə Yusifovadır) tərəfindən ifa olundu. Solistlər qismin-

də Azər Zeynalov və Anar ġuĢalı çıxıĢ edərək ecazkar ifaları ilə konserti yekunlaĢ-

dırdılar. 

Konsertdən gözəl təəssuratlarla ayrılaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, həqiqə-

tən də Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bəstəkarları mədəniyyətimizi dünyaya tanıt-

dıran güclü bir qüvvədir. C.Cahangirov isə bu bəstəkarların icərisində ön sırada ge-

dən sənətkardır. 

 

AMK-nın  dosenti,  sənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

Quliyeva Leyla 
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“MUĞAM ALƏMI” V BEYNƏLXALQ MUĞAM FESTĠVALI 

 

2018-ci ilin 7-14 mart gün-

lərində respublikamızda sanki bir 

“muğam dalğası” keçdi. 2009-cu 

ildən bəri mütəmadi keçirilən 

“Muğam aləmi” adlı beynəlxalq 

festival artıq beĢinci dəfədir ki, 

muğamsevərlər, eləcə də yaradıcı 

potensialını muğamda gerçəkləĢ-

dirən ifaçılar və elmi araĢdırmala-

rını muğamla bağlayan alimlər 

üçün bir meydan açır. Bu dəfə də 

biz muğamı hər simada, müxtəlif 

təfsirlərdə, çox fərqli təqdimatlar-

da izləyə bildik. TanınmıĢ muğam 

ustalarının bu sahədəki nəzəri və 

praktiki təcrübələri Qərb dinləyi-

cisinə, bir növ, Azərbaycanın 

müasir mədəni həyatı ilə tanıĢ ol-

maq imkanı yaradır. 

“Muğam aləmi” V Beynəl-

xalq Muğam Festivalı Heydər 

Əliyev Fondu, Azərbaycan Res-

publikasının Mədəniyyət və Tu-

rizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqı və Azərbaycan Milli Konserva-

toriyası tərəfindən hazırlanmıĢ və təqdim edilmiĢdir. Festivalın bədii rəhbəri xalq ar-

tisti, YUNESKO-nun “Sülh artisti”, Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqının sədri, profes-

sor Firəngiz Əlizadədir. Bu ilki beynəlxalq muğam festivalı Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyətinin 100 illiyinə həsr olunub və bundan sonra hər üç ildən bir keçiriləcək. Fi-

rəngiz Əlizadə bunu belə Ģərh edir: “Buna səbəb odur ki, iki ilə yeni nəsil xanəndə 

yetiĢmir. Mərhələli Ģəkildə yeni tərzlər formalaĢmalıdır. Bizim məqsədimiz muğamı 

ənənələr çərçivəsində olsa da hər dəfə yeni simada təqdim etməkdir”.  

Festivalın maraqlı proqramı vardı. Bu dəfə festivalın formatı daha geniĢ və 

miqyaslı oldu. Festival çərçivəsində Bakı və Gəncə Ģəhərlərində Azərbaycan və xari-

ci musiqiçilərin iĢtirakı ilə konsertlərin təĢkili, beynəlxalq elmi simpoziumun, bey-

nəlxalq muğam müsabiqəsinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdu.Tədbirlərdə iĢtirak et-

mək üçün Türkiyə, Moldova, PolĢa, Ġran, Ġraq, Özbəkistan, Ġordaniya, Misir, Suriya, 

Tacikistan, Qazaxıstan, MərakeĢ və baĢqa ölkələrdən musiqiçi və münsiflər heyəti 

dəvət olunmuĢdu. 

Festivalın açılıĢ mərasimi 7 mart 2018-ci il tarixində Heydər Əliyev Sarayında 
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gerçəkləĢdi. Tədbirdə tanınmıĢ kollektivlər – Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 

Dövlət Simfonik Orkestri (dirijor Fəxrəddin Kərimov), Azərbaycan Dövlət Xor Ka-

pellası (bədii rəhbər: Gülbacı Ġmanova), Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamb-

lının rəqs qrupu (baletmeyster Cəmilə Bayramova), Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası-

nın tələbələri və solistlər – Gülyaz Məmmədova, Ġlkin Əhmədov, Afaq Abbasova, 

Anton FernĢtat, Sahib PaĢazadə, Toğrul Əsədullayev və baĢqaları iĢtirak etdi. Festi-

val günlərində Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin, Azər-

baycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət 

Kamera Orkestrinin, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının, Dövlət Xor Kapellası-

nın, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, “Cəngi” etno-caz qrupunun çı-

xıĢları da nəzərdə tutulmuĢdu. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 7-10 mart tarixində “Muğam ənənə-

si elm və incəsənət qovĢağında” mövzusunda beynəlxalq simpozium da öz iĢinə baĢ-

ladı. Simpoziumda Fransa, Kanada, Hollandiya, Türkiyə, Ġran, Macarıstan, Özbəkis-

tan və Serbiyadan dəvət olunmuĢ xarici qonaqlar öz çıxıĢları ilə bu “muğam dalğası-

nı”nın miqyasını daha da geniĢləndirdilər.  Birinci festivaldan üzübəri ənənənin da-

vamı olaraq Muğam Mərkəzində 7 gün açıq qapı Ģəraitində hərəsi bir 7 əsas muğama 

həsr edilmiĢ günlərdə dinləyicilər xüsusilə razı qaldı. Beynəlxalq Muğam Mərkəzin-

də keçirilmiĢ konsertlərdə “Rast”, “ġur”, “Segah”, “Çahargah”, “Bayatı-ġiraz”, “ġüĢ-

tər” və “Hümayun” muğamları istedadlı ifaçılar – Elnur Zeynalov, Qoçaq Əsgərov, 

Arzu Əliyeva, Babək Niftəliyev, Nisbət Sədrayeva, Məmməd Nəcəfov, Abgül Mirzə-

liyev və baĢqaları tərəfindən tamaĢaçılara təqdim olundu. 

Bu dəfə Bakı ilə bərabər, Gəncə Ģəhəri də tədbirlərin mərkəzinə çevrilmiĢdi. 

Festival çərçivəsində qonaqlar Gəncədə inĢa edilmiĢ filarmoniya binası ilə də tanıĢ 

oldular.    

Festivalın proqramına Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operası, Marionet Teatrının 

“Leyli və Məcnun”, Qara Qarayevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar bəstəkarın “Yeddi 

gözəl” baletinin tamaĢaları da daxil idi. Muğam festivalı dahi bəstəkarımız Qara Qa-

rayevin 100 illik yubiley ilə üst-üstə düĢdüyündən festival çərçivəsində “Muğam sə-

nətində azərbaycançılıq məfkurəsi” və “Qara Qarayevin əsərlərində muğamın təcəs-

sümü və izləri” kimi mə-

ruzələr də təqdim edilərək 

festivala rəng qatdı. Festi-

val günlərində, həmçinin 

Musiqili Teatrda “O ol-

masın, bu olsun” tamaĢa-

sı, Akademik Milli Dram 

Teatrında ötən ilin may 

ayında YUNESKO-da 

nümayiĢ olunan “Nəsimi-

yə ithaf” layihəsinin Bakı 

premyerası, R.Behbudov 

adına Mahnı Teatrında 

Mircavad Cavadovun rəh-
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bərlik etdiyi “Cəngi” qrupunun konserti, Müslüm Maqomayevin “ġah Ġsmayıl” ope-

rasının tamaĢası qonaqlara təqdim edildi. AçılıĢ konsertində həmçinin bəstəkar Müs-

lüm Maqomayevin “Nərgiz” operasından uzun illərdir səslənməyən ariyanın ifasını 

ənənələrin itməməsinə vurulan nəfis bir eyham kimi qavramaq olardı.  

Muğam festivalı Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 10-13 mart tarixində 

beynəlxalq muğam müsabiqəsi Ģəklində iĢini davam etdi. Müsabiqənin münsiflər he-

yətinin tərkibində Azərbaycan, PolĢa, Türkiyə, Ġran və Tacikistan musiqi mədəniyyə-

tinin tanınmıĢ nümayəndələri iĢtirak edirdi. Müsabiqə instrumental və vokal bölmələ-

ri üzrə aparılırdı. 

Eyni zamanda Azərbaycan Milli Konservatoriyasında musiqi gecələrinin keçi-

rilməsi də nəzərdə tutulmuĢdu. Konsertlərdə “Qarabağ” muğam qrupu və “Qaytağı” 

instrumental ansamblı görkəmli sənətçi və tanınmıĢ musiqiçilər – Mənsum Ġbrahi-

mov, Ənvər Sadıqov, Elçin HəĢimov, Elnur Əhmədov, Təyyar Bayramov, Aytən 

Məhərrəmova, Kamran Kərimov, Ġdris Hüseynov və Kamran Novruzov ilə birgə çı-

xıĢ etdi.  

Martın 14-də Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında “Muğam aləmi” 

V Beynəlxalq Muğam Festivalına yekun vurulub. Festivalın təntənəli bağlanıĢ məra-

simi 14 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında bə-

dii rəhbər və baĢ dirijor Ağaverdi PaĢayevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Dövlət 

Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs 

Ansamblı və Muğam müsabiqəsi qalibləri çıxıĢ etdi.  

Xüsusi qeyd etməliyik ki, irimiqyaslı, bir həftə davam edən festivala 15-dən 

çox ölkə qatılıb. Firəngiz Əlizadə Azərbaycan muğamının tarixi keçmiĢindən və 

müasir inkiĢaf səviyyəsindən söz açaraq bu irsin qorunması və təbliğində festivalın 

müstəsna rol oynadığını söyləyib. Bildirib ki, “Muğam aləmi” V Beynəlxalq Muğam 

Festivalı ölkəmizdə artıq ənənəyə çevrilmiĢ böyük musiqi tədbirlərinin növbəti uğur-

lu hadisəsidir. 

Festivalın yeku-

nu olaraq Beynəlxalq 

Muğam Müsabiqəsinin 

qalibləri mükafatlandı-

rılıb. Solo-muğam ifa-

çılığı üzrə azərbaycan-

lı xanəndə Elsevər 

Muradov və özbəkis-

tanlı ifaçı Ġlyos Arabov 

birinci yerə layiq görü-

lüblər. Tacikistan təm-

silçisi Sardor Soliyev 

və azərbaycanlı Pərviz 

Qasımov ikinci yeri tu-

tublar. Ġnstrumental 

muğam ifaçılığı üzrə 

isə Azərbaycan musi-
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qiçisi Nurlan Cəbizadə birinci, Aria Mohafez (Ġran) və Elnur Mikayılov (Azərbay-

can) ikinci, Otacon Akramov və Azamat ErgaĢev (Özbəkistan) üçüncü yerlərə layiq 

görülüblər. Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, festivalın bədii rəhbəri, 

xalq artisti, Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə və beynəlxalq 

muğam müsabiqəsinin münsiflər heyətinin sədri, Azərbaycan Milli Konservatoriyası-

nın rektoru, xalq artisti SiyavuĢ Kərimi qaliblərə diplom və pul mükafatı təqdim 

edib. Müsabiqədə iĢtirak edən Ġsrail ifaçısı Noam Dayan, Misir təmsilçisi Omer Ab-

do və Azərbaycan musiqiçisi Arifə Ġmanovaya Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

təsis etdiyi mükafatlar verilib. BağlanıĢ mərasimində Azərbaycan və Qazaxıstan mu-

siqiçilərinin Novruz hədiyyəsi kimi təqdim etdikləri “Sarı gəlin” xalq mahnısı gecəyə 

xüsusi rəng qatıb. 

Əbülfəs Qarayev qeyd edib ki, münsiflər tərəfindən seçilən ən layiqlilər mu-

ğam sənətinin daha böyük coğrafiyada təbliği ilə öz töhfələrini verəcəklər. Nazir de-

yib: “Bu festival artıq 3 ildən bir keçiriləcək və biz indidən növbəti festivala hazırlaĢ-

malıyıq”. 
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“Konservatoriya” elmi jurnalının tələbləri 
 

“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Elmi ġurasının 26 

dekabr 2008-ci il tarixli 7 saylı protokolu ilə təsdiq edilmiĢ, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyində 17.12.2008-ci il tarixdə 2770 saylı ġəhadətnamə ilə qeydə alınmıĢdır. 

“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli iclasında (protokol № 10-

R) “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən 

elmi nəĢrlərin siyahısı”na salınmıĢdır.“Konservatoriya” elmi jurnalı ildə 4 dəfə (üç aydan bir) 

nəĢr edilir. Dərgidə Azərbaycan, ingilis, türk, rus və baĢqa dillərdə məqalələr dərc olunur.  

“Konsevatoriya” elmi jurnalında çap olunmaq uçun təqdim ediən məqalələr aĢağıdakı 

Ģərtlərə cavab verməlidir. 

Məqalənin quruluĢu 
1. Müəllifin adı və soyadı 

2. Müəllifin fotosu 

3. Statusu (elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı, yaxud dissertant, ya da doktorant 

olduğu təĢkilat) və vəzifəsi (iĢlədiyi yer, müəssənin ünvanı) 

4. E-maili 

5. Məqalənin baĢlığı (BaĢ hərflərlə)  

6. Məqalənin yazıldığı dildə xülasə (4-5 cümlə) və açar sözlər (6-10 söz) 

7. Məqalənin mətni, foto və not nümunələri ilə birgə 

8. Ədəbiyyat siyahısı 

9. Daha iki dildə xülasə və açar sözlər 

10. Rəyçilər 

Təqdim edilən məqalələrin formatı 
- Məqalənin çap olunmuĢ əlyazması (1 nüsxə) və onun elektron variantı (CD disk və ya 

fləĢ kartda) məqaləyə 2 rəy ilə birlikdə təqdim edilir. Əlyazma və CD disk geri 

qaytarılmır. Məqalə jurnalın emailinə göndərilə bilər. azconservatory@gmail.com 

- Məqalə Azərbaycan dilində, yaxud rus və ingillis dillərində Times New Roman Ģriftində, 

14-lük ölçüdə, 1,5 intervalı ilə yazılmalıdır. 

- Hər sözdən sonra, həmçinin nöqtə və vergüldən sonra cəmi bir boĢluq (spaceback) 

iĢarəsi qoyulmalıdır. Mətnə tərtibat vermək olmaz.  

- Məqalənin baĢlığı həddən artıq böyük olmamalıdır və 8 sözdən artıq olacaqsa ixtisar 

ediləcək.  

- Məqalə ədəbiyyat siyhısı, not nümunələri və xülasələrlə birlikdə 7-15 A4 formatlı səhifə 

çərçivəsində olsa yaxĢıdır. 

- Elmi məqalə araĢdırmadırsa not nümunələrinin olması vacibdir. Not nümunələri not 

yazan proqramların birində səliqəylə yığılmalıdır. Ksero kopyanın görüntüsü 

keyfiyyətsiz olarsa məqalənin üstündə verilə bilməz. 

- Sadalanan tələblər olmayan məqalə geri qaytarıla bilər. 

Elmi jurnalda çap olunmaq üçün ilk əvvəl məqalənin elmi dəyəri müəyyənləĢdirilir. Elmi 

məqalədə heç olmasa bir problem qoyulmalı və məqalənin sonunda həlli yolları göstərilməli 

yaxud müəyyən nəticələr çıxarılmalıdır. Elmi məqalə balaca bir elmi iĢdir. Məlum faktları və 

artıq dərc edilmiĢ kitab və məqalələrdən sitatları sadəcə sadalamaq məqaləyə elmi dəyər vermir. 

Elmi məqalədə artıq məlum və kiminsə dərc edilmiĢ fikri istinadsız yazılarsa bu, mənimsəmə, 

plagiat sayılır. Elmi məqalədə plagiat faktı aĢkarlanarsa məqalə dərhal müəllifinə qaytarılır. 

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləĢdirmək məsələsində problemlər olarsa redaksiya ekspert 

Ģurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Redaksiya ekspert Ģurasınıın tərkibini gizli saxlaya 

bilər.Təqdim edilən məqalələr baĢqa dərgidə artıq çap olunubsa “Konservatoriya” jurnalına verilə 

bilməz. Təkrar çap müəllifin olmasa da dərginin müəllif hüququnu pozur.  
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