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YARADICILIĞINDA 

 
Xülasə: Məqalə şifahi ənənəli professional musiqisi və bəstəkar yaradıcılığında tar 

alətində milli ifaçılıq yollarının öyrənilməsinə həsr olunur. Bu aspektdə Azərbaycan 

bəstəkarlarının yaradıcılığına nəzər yetirilir. Tar üçün müxtəlif janr solo və orkestr 

əsərlərin ümumi mənzərəsi verilir. 
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Azərbaycan milli aləti tarın YUNESKO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni 

irsi siyahısına daxil edilməsi bu alətin müasir dövrdə tədqiqini aktuallaşdırmışdır. Bu 

sahədə çox əhəmiyyətli tədqiqat aparılıb və bu gün də davam etdirilir.  

Şifahi ənənəli musiqi yaradıcılığı və ifaçılığında əsas çalğı alətlərindən biri 

olan tar Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında da xüsusi yer tutur. Bəstəkar yara-

dıcılığında tarın tətbiqi bir neçə mərhələdə inkişaf etmişdir: tarda muğam ifaçılığının 

bəstəkar yaradıcılığına uyğunlaşdırılmasından başlayaraq, bu milli musiqi alətinin 

simfonik orkestrin tərkibinə daxil edilməsi, tarın not sisteminin yarandılması və bu 

alət üçün orijinal bəstəkar əsərlərinin meydana gəlməsinə kimi.  

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında tar alətindən istifadə edilməsini bir 

neçə istiqamətdə nəzərdən keçirmək olar: tarda muğam ifaçılığının (şifahi ənənə əsa-

sında) əsərin musiqi mətninə daxil edilməsi, tar üçün işləmələr, tar üçün müxtəlif janr-

lı əsərlər (solo və ansambl üçün), tar və orkestr üçün konsertlərin yaradılması. Bütün 

bunlar ayrı-ayrılıqda müstəqil tədqiqat mövzusu kimi diqqətəlayiqdir və müxtəlif elmi 

işlərdə öz əksini tapmışdır.  

Şifahi ənənələrə əsaslanan tar ifaçılığı ilk dəfə olaraq XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq məhsulu olan muğam operalarında istifadə 

olunmuşdur. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin ―Leyli və Məcnun‖ (1908) opera-

sında və digər muğam operalarında tar partiyası yalnız muğam şöbələrini ifa edərək 

əsas rolların ifaçısı olan xanəndələrin muğam oxumalarını müşayiət edirdi. Bu baxım-

dan, bəstəkar yaradıcılığında ilk növbədə tarın müşayiətedici funksiyasından istifadə 

olunduğunu qeyd etməliyik. Müasir dövrdə də opera səhnəmizi bəzəyən muğam ope-

ralarında bu cəhət hələ də saxlanmaqdadır. Bu da tar alətinin bəstəkar yaradıcılığında 

tətbiqinin mühüm bir üsulu olmaqla, təkcə muğam operalarında deyil, həmçinin, sim-

fonik və vokal-instrumental əsərlərdə də tarın və eləcə də digər xalq çalğı alətlərinin 

ifasında muğam parçalarının daxil edilməsinə yol açmışdır. 

Bununla belə, nəzərə almalıyıq ki, opera Qərb musiqisinin ən inkişaflı musiqi-

li-səhnə janrı olub, solistlər, xor və simfonik orkestrin birgə ifasında səsləndirilir. Şərq 

musiqisinin ən mürəkkəb janrı olan muğamların operaya daxil edilməsi və xanəndələ-

rin ifasında səsləndirilən həmin epizodların ənənəvi olaraq tarda müşayiət olunması 
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isə məhz Azərbaycan musiqisində meydana çıxan yeni cəhət idi. Bu, muğam və tar 

ifaçılığı ənənələrinin yeni istiqamətdə inkişafına təkan verdi. M.Maqomayevin ―Şah 

İsmayıl‖, Z.Hacıbəyovun ―Aşıq Qərib‖, Ş.Axundovanın ―Gəlin qayası‖, V.Adıgözəlo-

vun ―Natəvan‖, F.Əlizadənin ―İntizar‖ operalarında bu tendensiyanın müxtəlif səpkidə 

təzahürlərini görürük. 

Burada bir cəhətə də diqqət yetirmək istərdik, xalq musiqisi və muğam bilicilə-

ri olan tarzənlər həmçinin bəstəkarlara da yaradıcılıq cəhətdən köməklik göstərib. 

Azərbaycan musiqisi tarixi bu kimi faktlarla zəngindir. Ü.Hacıbəylinin bəstəkarlıqda 

ilk addımlarından başlayaraq, Qurban Pirimovun yaradıcılığından bəhrələnməsi, onun 

operalarında muğam epizodlarının müşayiətçisi kimi Q.Pirimovun çıxış etməsi bu 

operaların uğurunu təmin edən amillərdən biri olmuşdur. Sonrakı illərdə də tarzənlər 

opera və simfonik əsərlərin yazılmasında Azərbaycan bəstəkarlarına yaxından yaradıcı 

kömək göstərmişlər. Məşhur rus bəstəkarı R.M.Qliyer ―Şahsənəm‖ operası üzərində 

işləyərkən Azərbaycan xalq musiqisini, zəngin muğam sənətini tarzən Q.Pirimovdan 

və xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlundan öyrənmişdir. 

Fikrət Əmirov ilk simfonik muğamlar olan ―Şur‖ və ―Kürd-Ovşarı‖nı yazarkən 

məhz Q.Pirimovun ifasından nota saldığı zəngin musiqi materialından istifadə etmiş-

dir. Bu yolu ondan sonra Niyazi, S.Ələsgərov, T.Bakıxanov davam etdirmişlər. T.Ba-

kıxanov ―Hümayun‖, ―Rahab‖, ―Şahnaz‖ simfonik muğamlarını ustad tarzən Ə.Bakı-

xanovun ifaçılıq ənənəsindən bəhrələnərək yaratmışdır. 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində Bülbülün rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan xalq musiqisi üzrə elmi tədqiqat kabinetində görkəmli tarzən Mirzə Man-

sur Mansurovun ifasından T.Quliyev ―Rast‖, ―Zabul‖, Z.Bağırov ―Dügah‖ muğamları-

nı nota köçürüb fortepiano üçün işləyərək məcmuə şəklində çap etdirmişlər (1936). Bu 

yolu 1960-1970-ci illərdə N.Məmmədov davam etdirərək Ə.Bakıxanovun ifasından 

bir sıra muğamları notlaşdırıb çap etdirmişdir. Ümumiyyətlə, muğamların görkəmli 

ustadların çalğısından nota salınması onların qorunmasına, bəstəkar və musiqişünaslar 

üçün mənbəyə çevrilməsinə yol açmışdır. 

Onu da qeyd edək ki, bəstəkar yaradıcılığının inkişafı və janrların mənimsənil-

məsi ilə yeni ifaçılıq formaları da yarandı. Artıq bu mərhələdə şifahi ənənəli tar ifaçılı-

ğı ilə yanaşı, yazılı ənənələrin tətbiqi, yəni tarın not sisteminin yaradılması zərurəti 

meydana gəldi.  

1920-30-cu illərdə Ü.Hacıbəylinin və onun həmfikirlərinin səyi nəticəsində 

Azərbaycan musiqisində ilk dəfə olaraq xalq çalğı alətlərinə o cümlədən, tara not sis-

temi tətbiq edildi. Bu da Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin təşkilinə əsas verdi. 

Həmin vaxtlardan tar üçün bəstəkar əsərləri yaranmağa başladı. Bu əsərləri janr xüsu-

siyyətlərinə görə bir neçə yerə ayırmaq olar: solo, kamera-instrumental və orkestr 

əsərləri.  

Tar ifaçılığında bəstəkar əsərlərinin notla və fortepianonun müşayiəti ilə tar-

zənlərin solo ifası xüsusilə nəzərə çarpır. Avropa və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal 

və instrumental əsərləri, dünya musiqisindən bir çox məşhur əsərlərdən – simfonik, 

opera, baletlərdən parçalar tar və fortepiano üçün işlənərək tarzənlərin repertuarına da-

xil edilmişdir. Bu işləmələrin meydana gəlməsində, xüsusilə tar partiyasının redaktə 
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olunmasında bəstəkarlarla yanaşı tarzənlərin də böyük rolu olmuşdur. Kamera an-

samblında milli və Avropa alətlərin bu şəkildə uzlaşdırılması maraqlı səslənmə və ifa-

çılıq təfsiri ilə diqqəti cəlb edir.  

İşləmələrlə yanaşı solo tar üçün orijinal əsərlərin yaranması da musiqi mədə-

niyyətimizdə əlamətdar hadisələrdəndir. Bu sırada V.Allaverdiyevin solo tar üçün 

―Qarabağ balladası‖ qeyd edilməlidir. S.Ələsgərovun ―Daimi hərəkət‖ kimi parlaq 

konsert pyesi tarzənlər tərəfindən həm fortepianonun, həm də xalq çalğı alətləri or-

kestrinin müşayiəti ilə ifa olunur.  

Tar ifaçılığında mühüm yer tutan ansamblların müxtəlif növləri meydana gəl-

mişdir ki, bunlar da xalq çalğı alətləri ansamblları və xalq çalğı alətləri orkestrləridir. 

Xalq çalğı alətləri ansambllarında əsasən notsuz, yaddaş vasitəsilə ifaçılıq ənənələrinə 

üstünlük verilir. Xalq çalğı alətləri orkestrində isə notla ifaçılıq əsas yer tutur. Ansambl 

və orkestrlərdə tarın ansambl aləti kimi funksiyasından bu cür istifadə olunur. Həm an-

samblda, həm də orkestrdə konsertmeyster vəzifəsi birinci tarzənə həvalə olunur. Xalq 

çalğı alətləri ansambllarının və orkestrlərinin repertuarını həm şifahi ənənəli musiqi, 

həm də bəstəkar əsərləri təşkil edir. Ansambllar əsasən bəstəkar mahnılarının ifası za-

manı müğənniləri müşayiət edirsə, orkestrdə bəstəkar əsərlərinə geniş yer verilir. Or-

kestr üçün xüsusi olaraq yazılmış orijinal əsərlər – fantaziyalar, süitalar, eləcə də bəstə-

kar mahnılarının müşayiəti və orkestr üçün işləmələr mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Xalq çalğı alətləri orkestrində tar ən başlıca və aparıcı alətdir. Orkestrdə tarlara 

istər melodiyanın, istərsə də harmonik akkordların, polifonik ünsürlərin ifası tapşırılır. 

Müxtəlif məzmunlu və həcmli əsərlərin səsləndirilməsi tarda yeni ifaçılıq vərdişlərinin 

mənimsənilməsini vacib şərt kimi önə çəkdi. Lakin tarın notla ifaçılığı heç də ənənəvi 

üsulların inkarı yolu ilə deyil, əksinə, bu ənənələrə əsaslanaraq onların yeni cəhətlərlə 

zənginləşdirilməsi yolu ilə inkişaf edir.  

Tar ifaçılığında not sisteminin tətbiqi onun simfonik orkestr alətləri ilə bir sırada 

istifadə edilməsinə də yol açmışdır. Artıq ―Leyli və Məcnun‖ operasındakı şifahi ənənəli 

ifaçılıq üslubundan fərqli olaraq Ü.Hacıbəylinin ―Koroğlu‖ operasında tar aləti simfonik 

orkestrin tərkibinə daxil edilir, partiturada tar partiyası özünəməxsus yerini tutur.  

Bununla yanaşı, tar və simfonik orkestrin uzlaşdırılması tar konsertlərinin yaran-

masına, rəngarəng ansambl tərkiblərinin meydana gəlməsinə imkan yaratdı ki, bu halda 

tarın solo və ansambl aləti kimi ifaçılıq xüsusiyyətləri özünü qabarıq şəkildə göstərir.  

Azərbaycan musiqisində tar və simfonik orkestr üçün konsert janrında əsərlərin 

meydana gəlməsi tar ifaçılığının yüksək inkişaf mərhələsini nümayiş etdirir. İlk tar 

konsertinin müəllifi görkəmli bəstəkar H.Xanməmmədov tərəfindən yaradılmış və bu 

janr Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kök salmışdır. H.Xanməmmədov tar 

ilə simfonik orkestr üçün beş konsertin müəllifidir. Bu sahədəki nailiyyətini inkişaf et-

dirən bəstəkar kamança ilə simfonik orkestr üçün də ilk konserti bəstələmişdir. Azər-

baycan bəstəkarlarından S.Rüstəmov, S.Ələsgərov, N.Məmmədov, R.Mirişli, T.Bakı-

xanov, M.Umudov və başqalarının tar konsertləri tarzənlərin tədris və konsert reper-

tuarına daxil olmuşdur.  

Göründüyü kimi, tar ifaçılığının inkişafında muğam sənəti ilə yanaşı, bəstəkar 

əsərlərinin də rolu böyükdür. Bəstəkarların yaratdıqları tar aləti üçün işləmələrdən tut-
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muş orijinal əsərlərə kimi böyük və zəngin irs musiqi mədəniyyətimizi inkişaf etdirə-

rək tarzənlərin repertuarını, ifaçılıq imkanlarını genişləndirmişdir.  
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Резюме: Статья посвящена изучению путей использования национального ин-

струмента тар в профессиональной музыки устной традиции и в композитор-

ском творчестве. В этом аспекте рассматривается творчество, Азербайджа-

нских композиторов. Дается общий обзор произведений разных жанров для та-

ра – сольные и оркестровые.  
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AZERBAIJANI COMPOSERS 

 
Summary: The article is devoted to the study of ways of using the national instrument 

of tar in professional music of oral tradition and in composer's creativity. In this 

aspect creativity of Azerbaijani composers is considered. An overview of the works of 

different genres for the tara is given - solo and orchestral. 
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