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MUĞAM TƏHLĠLĠ VƏ TERMĠNOLOGĠYASININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRĠ 

 
Xülasə: Məqalədə Yaxın Şərq məqam nəzəriyyəsi əsasında tərtib olunmuş yeni məqam 

konsepsiyasının bəzi nəzəri cəhətlərindən bəhs edilir. Müəllif Azərbaycan muğamlarının 

əsaslandığı klassik Yaxın Şərq məqam nəzəriyyəsini tədqiq edərək, Avropa musiqi nəzə-

riyyəsində tam qarşılığı olmayan bir sıra xüsusi anlayışları təyin etmişdir. Məqalədə qar-

şıya qoyulan suallar və praktik nümunələrlə, muğamların tədqiq və təhlil edilməsində hə-

min anlayışların zəruriliyi göstərilir. Müəllif Azərbaycan muğamlarının ümumi sistem 

şəklində öyrənilməsi fikrini irəli sürmüşdür. Təqdim olunan yeni anlayış və terminlər: 

klassik səs sistemi, təməl tonallıq, əsil tonallıq, ana dəng(tetraxord), məqam sistemi, təməl 

məqam, əsas pentaxord, bəsit muğamlar (məqamlar), pərdə evləri, iç məqam, dış məqam, 

surətən muğam, fərr muğamlar, muğam registrləri, sütun pillələr, kök səslər, təkan gedişi 

və növləri, əsas təkan, yardımçı təkan, təkanedici səs, hədəf səs, müvəqqəti şah pərdə, du-

gah ağazı, mayə ağazı, nəva ayaqcığı, ümumi orta dayanacaq və s. 

Açar sözlər: muğam nəzəriyyəsi, təməl məqam, pərdə “ev”ləri, muğam registrləri, 

sütun pillələr, kök səslər 

 

Azərbaycan muğam sənəti Yaxın ġərq (Azərbaycan, Ġran, Ġraq, Türkiyə) muğam 

sənətinin əsas, aparıcı qoludur. Bu sənətin öyrənilməsi geniĢ çərçivədə aparılmalı və 

muğam coğrafiyasına aid olan digər ölkələrin təcrübəsi də nəzərə alınmalıdır. Muğa-

matın təhlili xüsusi yanaĢma tələb edir. Muğamatın nəzəri quruluĢunun tədqiq edilmə-

si müasir muğamĢünaslığın aktual məsələsidir. 

Azərbaycan musiqiĢünaslığında musiqi əsərləri, eləcə də muğamlarımız, çağdaĢ 

musiqiĢünaslıqda tanınan Rusiya-Avropa nəzəri baxıĢları ilə təhlil edilir. Təbii ki, bu 

təhlil metodu ümumi qəbul olunmuĢ standart anlayıĢlara əsaslandığı üçün, geniĢ musi-

qi ictimaiyyəti tərəfindən anlaĢılır və dəstəklənir. Ancaq milli musiqinin, xüsusilə mu-

ğamlarımızın araĢdırılması zamanı bəzən bu təhlil komponentləri bəzi anlayıĢları tam 

aydınlaĢdırmaq üçün yararlı olmur. Yaxın ġərq ölkələrində Avropa terminologiyası ilə 

yanaĢı, muğamın (analoji növlərin) bəhrli və bəhrsiz janrlarının xüsusi terminologiyası 

da iĢlənir. Azərbaycan muğamĢünaslığının da xüsusi terminləri var. Ancaq muğamın 

Yaxın ġərq miqyasında tədqiq edilməsi yeni, zəruri anlayıĢları ortaya çıxarır. Bu anla-

yıĢların klassik, yaxud yeni terminlərlə adlanması aktuallığı yaranmıĢdır. 

Nəzərinizə çatdıraq ki, muğam sahəsindəki pedaqoji və praktik ifaçılıq təcrübəsi 

ilə yanaĢı, uzun illər Ġran dəstgahları, Ġraq maqamları, Türkiyə makamları və xalq mu-
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siqisini, eləcə də klassik musiqi risalələrini araĢdırmıĢıq. Hazırkı məqalədə müəyyən 

etdiyimiz bəzi nəzəri məsələlər və yeni anlayıĢlar, muğamlarımızın təhlili üçün vacib 

hesab edilən təhlil vasitələrindən yaranan yeni terminlərin bir qismi bu məqalədə təq-

dim olunacaq. Yeni terminlərin adlanmasında onların funksiyalarını daha dolğun əks 

etdirən dəyiĢiklik edilə bilər. Gələcəkdə problemlərlə üzləĢməmək üçün, yeni termin-

lərin adlanmasında ümumiĢlək terminlərdən istifadə etməmiĢik. Tətbiq etdiyimiz ter-

minləri cizgi ilə iĢarələmiĢik. 

 

Milli muğamĢünaslığımızın durğunluq və inkiĢaf illəri 

Musiqi tariximizə bir nəzər yetirsək dərhal məlum olacaq ki, bu günə kimi Azər-

baycan muğamları müxtəlif səbəblərdən ümumi sistem Ģəklində tədqiq olunmayıb. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan muğamı Ġran, Ġraq, Türkiyə və daha geniĢ əraziyə yayıl-

mıĢ musiqi ailəsinə aiddir. Demək bu sənətin kökləri yalnız Azərbaycanda deyil, daha 

geniĢ coğrafiyada axtarılmalıdır. Sovet rejiminin yeni elmi nailiyyətlərə yol açmasına 

baxmayaraq bununla belə muğam sənətinə laqeyd idi. Yeni sovet musiqisinin yaradıl-

masına önəm verilirdi deyə rejimin təzyiqi ilə muğam arxa plana çəkilmiĢdi. Əldə olan 

muğamın elmi mənbələrini araĢdırmağa cəhd edənlər isə təqiblərə məruz qalırdı. Həm 

də sovet dövrü baĢlandığı zamanda adıçəkilən ölkələrlə əlaqə tamam kəsilmiĢdi. Ona 

görə lazım olan elmi mənbələr əldə olunmurdu. Bir tərəfdən də tarixi iĢğallar nəticə-

sində elmi mənbələrimiz talan və məhv edilmiĢdi. Bu gün axtardığımız klassik Azər-

baycan musiqiĢünaslarının əsərləri dünyanın mötəbər kitabxanalarında aĢkar olunur. 

Digər tərəfdən bir çox elmi mənbələrin ərəb-fars, yaxud türk dilində ərəb əlifbası ilə 

yazılması da problem yaradırdı. 

Bu çətin zamanlarda Ü.Hacıbəyli mübarizə apararaq muğamın, muğam ifaçıları-

nın, muğam ifa edən alətlərin müdafiəsinə qalxmıĢ və muğamın tədris edilməsinə nail 

olmuĢdur. Sonrakı illərdə Ü.Hacıbəyov tərəfindən “Azərbaycan xalq musiqisinin əsas-

ları” [1] elmi əsərinin yazılması və muğam musiqisiylə bəzi Avropa musiqi janrlarının 

sintez edilməsi, böyük tərəqqiyə yol açdı. Bu hadisə, muğam musiqi dilinin Avropa 

musiqi dilinə tərcüməsi kimi qavranılır. 

Müasir dövrdə müstəqil respublikamızda bütün çətinliklər aradan qalxmıĢdır. 

Ölkə rəhbərliyinin səyi ilə keçirilən beynəlxalq “Muğam simpoziumları”, “Muğam 

müsabiqələri” buna bariz nümunədir. S.Urməvi, Ə.Marağayi, F.ġirvani, Mirzə bəy, 

M.Nəvvab və baĢqa musiqiĢünaslarımızın elmi irsinin tərcümə olunması mühüm ad-

dım oldu. Muğamın beynəlxalq miqyasda təbliğ edilməsinə və tədqiqatına “ev sahibli-

yi” edən Azərbaycanın bugünkü Ģəraitdə artıq muğam nəzəriyyəsini yaradıb ona sahib 

çıxmasının zamanı çatıb. 

 

Muğamat sistemi. Səs sistemimiz. 

Təməl məqam. Təməl tonallıq. 

Muğamat sisteminin bərpa edilməsi bizə lazımdırmı? Bu məsələyə aydınlıq gə-

tirmək üçün bir neçə eĢitmədiyiniz sual səsləndirək: “ġur” – “Çahargah” keçidi, “Ba-

yatı-ġiraz” – “Hisar” keçidi, “ġüĢtər” – “Bayatı-Qacar” keçidi, “Rast” – “Bayatı-Ġsfa-

han” keçidi necə edilməlidir? Bu muğam və Ģöbələr hansı interval münasibətində yer-

ləĢir? Bu suallara doğru cavab vermək üçün muğamat sistemini tanımaq lazımdır. Mu-
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ğamat sistemi mövzusunun qapalı qalması belə bir fikir formalaĢdırıb ki, muğamları-

mızın hər birinin özünəməxsus dəqiq quruluĢu var və bu quruluĢ toxunulmaz, dəyiĢil-

məzdir, muğamlar bir-birinə müdaxilə edə bilməz. Əslində isə mühafizəkarlığa səbəb, 

muğamat sistemi haqqında informasiyanın olmamasıdır. 

Bütün muğamların və Ģöbələrin bir-birinə bağlanma yolları var. Bunlar ümumi 

bir sistemin içindədir. Ənənəvi olaraq bəzi muğamlarımız bir neçə tonallıqda, bəziləri 

isə müəyyən səbəblərdən əsil tonallıqlarından kənarda icra edilib. Ehtimal olunur ki, 

bu amil də tədqiqatçıların muğamat sistemini bərpa etmələrinə çətinlik törədib. Məsə-

ləyə aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə səs sistemimizi tanımalıyıq. 

Azərbaycan muğamlarının səs sistemi, muğamlarımızın ifa olunduğu pərdəli 

alətdə axtarılmalıdır. Bu alət əlbəttə ki, tardır. Temperasiyalı səs sisteminə keçid za-

manı, tarın qolunda məcburi pərdə yerdəyiĢmələri edilmiĢdir (“tarımızın pərdələri” 

çox geniĢ bir mövzu olduğu üçün hazırkı məqalədə toxunulmayacaq.) Nəticədə səssı-

rası temperasiya edilmiĢ Ģəklə düĢən muğamlarımız, öz səslənməsiylə aid olduğu Ya-

xın ġərq ailəsindən nisbətən ayrılmıĢdır. 

Səs sistemimiz muğam (analoji növləri ilə) coğrafiyası üçün ümumi tələblərə ca-

vab verən, S.Urməvinin etalon 17 pilləli səssırasına əsaslanır. Deməli, bu sistemin qu-

ruluĢu dərindən öyrənilməlidir. Bundan sonra tarın pərdələrində temperasiyadan öncə 

və sonrakı yerdəyiĢmələr haqqında doğru rəy söyləmək olar. 

Bu səssırasında əsas pərdələrin sayı 7 dir. 7 pilləli diatonik səssırasını əmələ gə-

tirən isə bütün Yaxın ġərq məqamlarının törənmə mənbəsi, qədim musiqi risalələrində 

“ana dəng” adlandırılan tetraxorddur. Yaxın ġərq muğam nəzəriyyəsinə bələd olan 

Ü.Hacıbəyli həmin tetraxordu əsas tetraxord hesab edib [1, s.21]. Klassiklər 7 təməl, 

əsas səslərdən əmələ gələn muğamı “Rast” adlandırıblar. Natural səssıralı birinci baĢ 

muğam Rasta muğamların anası - “ümmül makam” da deyilib. 

Rast məqamının pillələri digər məqamlara da aid olan ümumi funksiyalara ma-

likdir. Bütün muğamların törəniĢi, mövqeləri və qarĢılıqlı münasibətləri Rast muğamı-

na nisbətlə təyin edilir. Əsas tetraxordlardan təĢkil olunan Rast məqamı təməl mə-

qamdır. Onun tonallığı təməl tonallıq hesab olunur, tonikası kompleks məqam siste-

minin baĢlanğıc, təməl səsidir. 

Təməl məqam və təməl tonallıq anlayıĢlarının nə dərəcədə aktual olduğunu bil-

dirən sualları qeyd edək: 

1. Rast, ġur, Segah məqamlarının ardıcıllığı və müĢtərək məqam əmələ gətirməsi 

Azərbaycanın bəhrli havalarında və bütün Yaxın ġərqin bəhrli və bəhrsiz musiqi janrların-

da təsdiq olunur. “Rast”, ardınca “ġur” muğamlarının isitinad tonları bir ton interval mə-

safəsində yerləĢəndə müĢtərək məqam əmələ gətirir. Bəs niyə görə Azərbaycanda “Rast” 

və “ġur” muğamları g
k 
səs tonuna istinad etməklə dissonans münasibətdə yerləĢir? 

2. Ġnstrumental və vokal “Rahab”, “ġüĢtər”, “Bayatı-Kürd” muğamlarının müx-

təlif tonallıqları necə izah olunur? 

3. BeĢ Segah tonallığından hansı əsasdır və niyə görə? 

Riyaziyyat elmində belə bir anlayıĢ var, 1 rəqəminə nisbətlə digər rəqəmlər ya-

ranır və hesablanır. Bu prinsiplə Azərbaycan muğamlarının istinad nöqtəsi, 1 rəqəmi-

nin, yəni təməl səsin yeri müəyyən edilməlidir ki, ona nisbətlə bütün muğamat sistemi 

təyin olunsun. Təməl səs, təməl muğam olan Rastın tonikasıdır. Səs sistemimizdə Rast 
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tonallığının necə təyin edilməsini “Muğam tonallıqlarının transpozisiya problemləri” 

adlı məqaləmizdə [2] açıqlamıĢıq. 

Sual yaranır ki, “Rast” muğamının tonallığı klassiklər tərəfindən hansı Ģərtlərlə 

təyin olunub? Bu tonallıq təməl səsin yeri insan səsinin diapazonuna əsasən müəyyən 

olunub. Təməl səsin ucalığı bəmdə elə seçilməlidir ki, o səsdən kvarta aĢağı oxumaq 

(təxminən d
k
 – g

k
 arası) mümkün olsun. Təməl səs bu mövqedə seçiləndə lazım olan 

yuxarı oktava və daha üst səslərin oxunmasına imkan yaranır. Tarın səssırası da bu 

qayda üzrə təməl səsdən f
k 

(pianoda e
k
) kvarta aĢağıda yerləĢən c

k
 (pianoda h

b
) səsin-

dən baĢlanır. Təməl səs olan Rast tonikasından kvinta aĢağı pərdə yoxdur və olmama-

lıdır. Bu barədə Ü.Hacıbəylinin münasibəti çox dəyərlidir: “Qeyd etmək lazımdır ki, 

mayələrin heç birinin alt kvintası yoxdur. Bu o deməkdir ki, alt kvinta nəinki mayəyə 

tabe olur, əksinə öz üst kvintası kimi mayəni özünə tabe edir” [1, s. 33]. 

Müəyyən etdiyimiz kimi Azərbaycan və Ġran muğam praktikasında təməl tonal-

lıq (t.tnl) kiçik oktavanın f
k
 səsinə (pianoda e

k
 notu) istinad edir. F

k 
t.tnl üzrə yeddi 

əsas pərdələrdə mərkəzləĢən Azərbaycan muğam və Ģöbələrinin əsil tonallıqları belə 

sıralanır (Nümunə 1). 
 

Nümunə 1. 

Hicaz 

 
 

Göründüyü kimi, təməl məqamda bəzi muğam və Ģöbələrin istinad tonlarının in-

terval münasibəti, registr mövqeləri və müĢtərək məqam münasibəti onların modulya-

siya imkanlarını aydınlaĢdırır. Ancaq muğam tonallıqlarının transpozisiyasının elmi 

əsasını anlamaq üçün “ev” anlayıĢı öyrənilməlidir. 
 

“Ev” anlayıĢı 

Öncə bu məlumatı çatdırmaq istərdik ki, “ev” anlayıĢının mahiyyətinin açılması, 

onun sistemi, çağdaĢ Yaxın ġərq musiqiĢünaslığının həllini tapmamıĢ ən aktual məsə-

ləsi kimi açıq qalmaqdadır. Muğam musiqisini formalaĢdıran əsas ünsürlərdən biri də 

pərdə “ev”ləri ilə əlaqədardır. Uzun illər ərzində apardığımız tədqiqatlar nəticəsində 

pərdə “ev”lərinin mövqe təyinatı, onların funksiyaları və sistemi, üç pərdə “evi”ində 

qruplaĢan muğam və Ģöbələr haqqında bilgilər əldə etdik. “Ev” anlayıĢı həmçinin mə-

qamların kvarta-kvinta quruluĢu ilə əlaqədardır. 

“Ev” (xanə, mənzil) anlayıĢına bir çox musiqiĢünasların əsərlərində rast gəlirik. 

AĢağıda qeyd olunan musiqiĢünasların əsərlərində “ev” anlayıĢı pərdə, məqam istinad 

pilləsi, qərar tonu, kadans Ģəkli kimi təxmin edilir. Bu termin Əhməd oğlu ġükrullahın 

(1388-1489) “Ədvari musiqi” adlı əsərində “ev” [3, s.126], Həriri bin Məhəmmədin 

KirĢəhri Ədvarında (1469 il) “ev” [4, s. 43-56], Kadızadə Mehmed əl-Tirevinin Risa-

leyi Ədvar əsərində (1482 il) “xanə” [5, s.34-37], Seydinin Əl-Mətla (1504 il) əsərində 

“ev” [6, s.23, 36, 37], Mirzə bəyin Musiqi risaləsində (1610 il.) “xanə” [7, s.52,53] ad-

landırılmıĢdır. AraĢdırmalar nəticəsində “ev” anlayıĢının dəqiq funksiyasını isə KirĢe-
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hirli Yusuf ibn Nizameddinin musiqi risaləsindən əldə etdik. Bu barədə irəlidə məlu-

mat verəcəyik. 

Əvvəlcə “ev” anlayıĢının öyrənilməsinin nə dərəcədə aktual olduğunu bildirən 

bəzi sualları araĢdırmalıyıq: 

1. Kvarta-kvinta dairələri hansı nəzəri qaydaya əsasən təyin olunmuĢdur? 

2. Niyə görə ud, tənbur, kamança, tar, setar kimi alətlərin telləri klassik və çağ-

daĢ zamanda kvarta-kvinta interval nisbətləri ilə nizamlanır? 

3. Niyə görə Azərbaycanda-Ġranda qohum muğamların tonallıqları, eləcə də 

Türkiyə Ģədd makamlarının tonallıqları kvartalarla sıralanır? 

4. Niyə görə 
-1

a
k 

(
-1

a – lya komma bemol), 
-1

e
k
 Segah tonallıqlarına rast, Ģur mə-

qamları və əksinə f
k 

Rast və g
k 

ġur tonallıqlarına segah məqamı transpozisiya edilə bil-

məz? 

Avropa musiqi nəzəriyyəsində kvarta dairələrinin yaranması yalnız riyazi hesab-

lamalarla izah olunur. Əslində isə bu sualların ümumi bir cavabı var. Osmanlı musiqi-

Ģünası Dmitri Kantemiroğlunun (XVII əsr) “Kitab-i Ġlmül Musiqi əla Vəchil Hürufat” 

adlı əsərindən: “ġədd muğamının tərifi: – Bir muğam əsil yerindən, onun məqam toni-

kasının IV pərdəsinə köçürülüb orada icra edilirsə (transpozisiya) həmin muğamın 

Ģəddi alınır. Köçürülmə bir dördlü (xalis kvarta intervalı – ġ.Ġ.) altda və ya üstdə də 

ola bilər” [8, s. 42]. Burda mövzu transpozisiyası haqqındadır. Sual yaranır ki, niyə 

görə x.4 aĢağı, yaxud yuxarı köçürmə edilə bilər? Məntiqi nəticə çıxır ki, bir məqamın 

istinad pərdəsiylə x.4 yuxarı və aĢağı pərdənin uyğunluğu var. 

S.Urməvinin “Kitab əl-Ədvar” adlı musiqi risaləsində XI fəsil məqamların tran-

spozisiyasına (intiqal) həsr edilmiĢdir. Müəllif yazır ki, “Siz hər bir dairəni (oktava 

həcmli məqam, lad – ġ.Ġ.) istədiyiniz tondan (17 təbəqə – ġ.Ġ.) baĢlaya bilərsiniz, an-

caq bu halda deyirik ki, bu dairə öz yerində (əsil tonallığında) deyil” [9, s.51]. Urməvi 

12 məqamın 17 təbəqəyə köçürülməsinin mümkünlüyü fikrini irəli sürür. Biri əsil to-

nallığı olduğu üçün qalan 16 tonallığa transpozisiya edilmədən bəhs edilir. Ancaq 

apardığımız tədqiqat bu fikrin tam doğru olmadığını üzə çıxardı. Bir məqamın 17 pər-

dəyə deyil, müəyyən pərdələrə köçürülməsinin mümkün olduğunu müəyyən etdik. 

Burda da eyni məqamların heç bir dəyiĢiklik olmadan x.4 məsafələrdəki pərdələrə kö-

çürülmələrinin Ģahidi olduq. 17 pilləli səssırasının müxtəlif dərəcələrində eyni funk-

sionallığı ilə seçilən və x.4-larla təkrarlanan üç pərdə nəzərimizi cəlb etdi. Ancaq bu 

üç pərdənin necə adlanacağını bilmirdik. Məqam cəhətdən 1-ci Rast, 2-ci ġur, 3-ci Se-

gahın istinad səsinə uyğun idi. AraĢdırmalarımızı davam etdirib nəhayət bu üç, xüsusi 

pərdə haqqında məlumat əldə etdik. 

Osmanlı dönəminin musiqiĢünası Hızır bin Abdullahın 1441 ildə yazdığı “Kita-

bül Ədvar” əsərində “ev” anlayıĢı doğru göstərilib [10, s.182]: 

Nümunə 2. 
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2-ci cədvəldə müəllif yekgah pəncgah, dügah pəncgah yazır. Müəyyən etdik ki, 

pəncgah pərdəsi özündən yuxarı pərdələrlə münasibətdə yekgah evi, özündən aĢağı 

pərdələrlə münasibətdə isə dügah evi olur. Yəni iki dəyiĢkən, əvəzlənən evə aiddir. 

Tərcümə edilmədə səhv olaraq Segah evi Küçək pərdəsi re bemol səsi kimi qeyd olu-

nub. Müəyyən etmiĢik ki, alterasiya edilmiĢ bemol pərdələrin, Segah evi olması müm-

kün deyil. Bu barədə “Muğam tonallıqlarının transpozisiya problemləri” [2] adlı mə-

qaləmizdə məlumat vermiĢik. 

Osmanlı dönəmində Türkiyədə yaĢamıĢ KirĢehirli Yusuf ibn Nizameddinin 1411 

ildə yazdığı “Risaleyi musiqi” əsərində “ev” anlayıĢı tam dəqiq göstərilir. Əldə etdiyi-

miz ən qədim və doğru məlumat budur. Müəllif rast məqamının pərdələrini, onların 

aid olduqları “ev”ləriylə birlikdə qeyd edir [11, s. 32]: 

Daireyi Rast. 

Ġç dairə – Yekgah evi Rast (g
k
), Dügah həman (a

k
), Segah həman (h

k
), Çahargah 

həman (c
1
), Ġsfahan (d

1
). 

DıĢ dairə – yuxarı pərdələr: Yekgah evi Gərdaniyyə (g
1
), Segah evi Hisar (fis

1
), 

Dügah evi Hüseyni (e
1
). AĢağı pərdələr: Segah evi Hisar nərm (fis

k
), Dügah evi Hü-

seyni nərm (e
k
), Yekgah evi isfahan nərm (d

k
). 

 

Nümunə 3. 
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Göstərilən terminləri, Azərbaycan muğam terminlərinə tərcümə edək: 

Yekgah evi gərdaniyyə - yəni, rast muğamının yekgah evinə aid olan Ġraq 

Ģöbəsinin istinad tonudur. 

Segah evi hisar – yəni, segah muğamının segah evinə aid olan Hisar Ģöbəsinin 

istinad tonudur. 

Dügah evi hüseyni – yəni, Ģur muğamının dügah evinə aid olan Hicaz Ģöbəsinin 

istinad tonudur. 

Yekgah evi isfahan – yəni, yekgah evinə aid olan Ġsfahan muğamının istinad 

tonudur. 

Müəyyən etmiĢik ki, qeyd olunan “iç dairə”, “batini məqam”dır (iç məqam), 

“dıĢ dairə” isə “zahiri məqam” (dıĢ məqam). Əsas təbəqənin ərazisi iç dairə, “batini 

məqam”dır. Bu ərazidə muğamların əsas hissəsi, mayələrinin məqam ərazisi yerləĢir. 

Buna Əsil təbəqəsi deyirik. Əsil təbəqəsi, əsas məqamlar üçün ortaq olan əsas penta-

xordda əhatə olunur. 

Müəllifin qeydlərində əsas tetraxorddakı eyni pərdə “ev”lərin kvinta üst, kvarta 

altda təkrarlarını görürük. Demək məlum olur ki, kvarta dairələrini yaradan “ana 

dəng” adlanan əsas tetraxordlardır. Daha doğrusu əsas tetraxordu əmələ gətirən üç 

pərdə “ev”inin (Yegah, Dügah, Segah) 3 səsdən bir təkrarlanmaları prinsipi üzrə dövr 

etmələridir. Bu prinsiplə tədqiqat apararaq digər əsas tetraxordları müəyyənləĢdirib, 

tam sistemi bərpa etdik. 

Üç pərdə “ev”indən ibarət olan əsas tetraxord. 
 

Nümunə 4 

Rast ġur Segah 

 

 
G 204 s. A 180 s. B

1
 114 s. C 

 

Üç pərdə evini necə təyin etməli sualı meydana çıxır. Üç pərdə “ev”i, təməl mə-

qamda ikiqat “məqam düyünü” ilə tam müəyyən olunur. Birinci qat üst, alt sekunda 

intervalları, ikinci qat isə üst, alt tersiya intervalları ilə əhatə olunur. 

 

Nümunə 5 

 
T = 204 sent. Ck = 180 sent. Cs =114 sent 

Mürəkkəb məqamlarda, ikiqat məqam düyününə daxil olan pərdə “ev”lərini təs-

diq edən ətraf pərdələrin interval münasibəti dəyiĢə bilər. Bu halda pərdə “ev”lərinin 

monofunksionallığında parçalanma baĢ verir. Belə vəziyyətdə eyni pərdə, ətraf hər bir 

səslə münasibətinə görə fərqli pərdə “ev”inə çevrilir. Yəni eyni pərdə dəyiĢkən, əvəz-

lənən pərdə “ev”i funksiyasına sahib olur. Buna görə də mürəkkəb məqamlarda pərdə 

“ev”ləri əsas əlamətlərin üstünlüyü ilə təyin olunur. Bu qayda ilə mürəkkəb məqam-

larda “Yekgah evi”nə aid olan “əsas ton”lar da müəyyənləĢir. 
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Beləliklə, qohum tonalların yaranması, telli alətlərdə tellərin kvartalarla köklən-

məsi məhz 1-2-3-1 dairəsinə əsaslanır. Kvartalarla köklənən alətlərdə Yegah, Dügah, 

Segah pərdə “ev”ləri, eyni məsafələrdəki pərdələrə istinad etdiyi üçün onların simmet-

riyası əmələ gəlir. Əyani nümunələrlə tarımızın qolunda baĢlanğıc Yegah, Dügah, Se-

gah pərdə “ev”lərinin yerlərini göstərək: Kök və sarı teldə IV pərdə f
k
-b

k
 səsləri Yek-

gah “ev”inə aiddir. Açıq sarı və ağ teldə g
k
-c

1
 səsləri Dügah “ev”inə aiddir. Sarı və ağ 

teldə II pərdə, 
-1

a
k
- 

-1
d

1
 komma bemol səsləri Segah “ev”inə aiddir. 

Sual yarana bilər ki, qalan h
k
-e

1
 Segah tonallıqları necə təyin olunur? Əsas tetra-

xordun özüylə birlikdə 7 dərəcəsi vardır. II dərəcə əsas tetraxord g
k
 səsinə düĢür ki, 

onun da Segah “ev”i tarımızın V pərdəsidir. Yəni sarı və ağ teldə h
k
-e

1
 Segah tonallıq-

ları alınır. 

Təməl Yekgah “ev”inin əsas muğamı Rast, təməl Dügah “ev”inin əsas muğa-

mı ġur, təməl Segah “ev”inin əsas muğamı Segahdır. Bütün muğam və Ģöbələr, onla-

rın istinad tonlarının aid olduqları “ev”lərə görə müxtəlif dərəcələrdə qruplaĢır. Misal 

üçün Segah “ev”lərinə aid olan muğam və Ģöbələr, Yekgah və Dügah “ev”lərindən ifa 

edilə bilməz. Bunu Zəlzəl səs sistemində etmək mümkün olur. Ancaq bu halda iki sis-

temə aid məqamların bəzi məsafələrdə qarĢılaĢması ciddi ahəng pozğunluğu yaradır. 

Segah muğamının Yekgah pərdəsindən icrası isə “surətən muğam” əmələ gətirir. Se-

gah “ev”lərinə aid olan muğam və Ģöbələrdən bir neçəsini misal göstərə bilərik: Se-

gah, Hisar, Muyə, Manəndi-Müxalif, Məğlub, Hümayun-əsl, Yaxın ġərq məqamların-

dan Ġraq, Ruyi-Ġraq, Bəstə-Nigar, Bəstə-Ġsfahan, Müstəar, Tərkibi-Səba, Mübərqə, Rə-

havi-əsl, Hicazkar-əsl, Övcara, Huzi, Bəhri-Nazik, GəvəĢt və s. 

Nəticə olaraq aparılan təcrübələrdən məlum olur ki, eyni evə aid olan səs tonları 

öz tetraxord və pentaxordları çərçivəsində ortaq melodik, harmonik və məqam funksi-

yalarına malik olurlar. Ona görə də ailə muğamlar (fərr muğamlar) eyni evlərdə əmə-

lə gəlir. Misalçün rast ailəsinə daxil olan muğamlar x.4-larla sıralanmıĢ 5 Yekgah ev-

lərinə aiddir. Yəni g – c – f – b – es. Eləcə də Segah muğamının variantları eyni əsas 

tetraxordların Segah evlərinə aiddir. 

g Yekgah evi – 
-1

h Segah evi (Xaric segah) 

c Yekgah evi – 
-1

e Segah evi (Orta Segah) 

f Yekgah evi – 
-1

a Segah evi (Mirzə Hüseyn segahı) 

b Yekgah evi – 
-1

d Segah evi (Yalxın Segah) 

es Yekgah evi – 
-1

g Segah evi (HaĢım Segah, Yetim Segah) 

Burdan da 5 Dügah evi, yəni ġurlar təyin olunur. Eyni evə aid olan muğam qu-

rumlarının müəyyən dərəcədə ortaq icra, məqam və sıssıralarına malik olması, onları 

biri-birinə yaxınlaĢdırır və keçid imkanlarını asanlaĢdırır. 3 evə aid olan muğam və Ģö-

bələrin ortaq melodik idarəçiliyə malik olması barədə irəlidə məlumat verəcəyik. 

 

Təməl məqamın daxili quruluĢu. 

Muğam registrləri. Sütun pillələr. 

Diqqət etsək görərik ki, təməl məqam zonalarının bölünmələri təsadüfi deyil. 

Klassiklər bütün 12 məqamı tetraxord və pentaxordların qovuĢuq birləĢməsi Ģəklində 

göstəriblər. Tetraxord məqamın alt, pentaxord isə əsas hissəsidir. Alt tetraxord həmin 

məqamlarda ikinci qat çevrimində üst tərəfə köçürülür. Üzeyir Hacıbəyli da öz nəzəri 
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konsepsiyasında məqamları göstərərkən, alt tetraxorların çevrimini nəzərdə tutmuĢdur. 

12 məqamın əsas hissəsinin pentaxordla göstərilməsi təsadüfi deyil, pentaxordun əsas 

məqam vahidi olmasından irəli gəlir. Bu barədə irəlidə bəhs edəcəyik. Eləcə də Rast 

məqamının (S.Urməvi, Ə.Marağayi) alt hissəsi əsas tetraxord və əsas məqam zonası 

əsas pentaxorddan ibarətdir [9, s.87, 12, s.111]. 7 əsas pentaxorddan muğamlarımızın 

mayələrinin yerləĢdiyi 1-ci pentaxordu təməl pentaxord adlandırdıq. 

 

Nümunə 6 

 
Bu məqam ikinci qatda təkrar ediləndə, ikiqat geniĢlənmiĢ rast məqamı əmələ gəlir. 

 

Nümunə 7 (I
st 

– birinci sütun pillə) 

 

IV
-.st.

    I
st. 

  V
st.

 I
2.st. 

V
2.st.

 

 
Əmələ gələn məqamda əsas tetraxord və pentaxordları birləĢdirən pillələr təməl 

məqam təbəqələrinin ayrılma nöqtələridir. Bunların ərazilərinə müasir termino-logi-

yaya uyğun olaraq registr deyə bilərik. 

Azərbaycan muğamĢünaslığında Ģərti registrlərdən istifadə olunur. GeniĢ diapa-

zonlu bir məqamın mayəsi onun bəm registri, həmin məqamın oktavası zil registri, 

arada qalan hissə isə orta registri hesab olunur. Ayrıca bir məqamın öz daxilində belə 

registr bölgüsü doğrudur, ancaq bu Ģərti bölgüdür. Azərbaycan məqamlarının sistemli 

registr cədvəli isə müəyyən edilməyib. Klassik musiqiĢünasımız Mir Möhsün Nəvvab 

1884 ildə yazdığı “Vüzuhül-ərqam” əsərində [13, s.39, 41, 42] registr bölünməsinin 3 

səviyyəli cədvəlini təqdim edib. Bəm registrin həziz, orta registrin miyanxana, zil re-

gistri isə övc adlandığı qeyd olunur. Cədvəldə registrlərin sərhədləri göstərilməyib. 

Övc və həziz adlı guĢələr olduğu üçün bu terminləri iĢlədə bilmərik. Miyan registri 

(mənası orta) isə orta registrə uyğun gəlir. Həm də vokal muğamda pəsxan, miyanə-

xan, zilxan terminləri iĢlənir. 

XIV əsrin birinci yarısında yaĢamıĢ türk əsilli musiqiĢünas Səlahəddin Səfadi 

(1297-1363) ilk dəfə 24 Ģöbə cədvəlini və onların əsas melodik sxemini təqdim etmiĢ-

dir. Onun “Risalə fi ilmil-musika” adlı əsərində [14, s.38] əsas 7 pərdədən altdakı 

zona taxt (mənası - alt), üstdəki zona isə fövq (mənası - üst) adıyla qeyd olunub. Biz 

əsas məqamların mayə hissəsinin təməl pentaxordda yerləĢdiyi üçün bu zonanı “əsil” 

adlandırdıq. Beləliklə ümumi bir nəticəyə gələrək münasib bildiyimiz registr adlarını 

təyin etdik. Fk təməl tonallığına əsasən: 

1. -
IV – I pillələr arasında ck – fk əsas tetraxorduna əsaslanan Taxt registri 
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2. I – V pillələr arasında fk – c
1
 əsas pentaxorduna əsalanan Əsil registri 

3. V – I
2
 pillələr arasında c

1
- f

1
 əsas tetraxorduna əsaslanan Miyan registri 

4. I
2
 – V

2
 pillələr arasında f

1
 – c

2
 əsas pentaxorduna əsaslanan Fövq registri 

5. V
2
 – I

3
 pillələr arasında c

2
 – f

2
 əsas tetraxorduna əsaslanan zil Miyan registri 

(ĠĢarələr: 
-
IV– dördüncü alt pillə, I

2 
– birinci pillənin oktavası.) 

 

Nümunə 8 
-
IV   

-
III

   -
II     

 
I     II    III  IV    V    VI  VII   I

2     
II

2   
 III

2
  IV

2
  V

2
  VI

2
  VII

2
  I

3 

 
Təcrübədə Taxt və Miyan məqam təbəqələri, özünü “tamlaĢdırmaq” üçün üst tə-

rəfdən bir tam pərdə geniĢlənərək pentaxord əmələ gətirir. 

 

Nümunə 9 

 
Daha bir aktiv məqam təbəqəsi var ki, IV əsas pentaxord ərazisinə düĢür. Onun 

alt sınırı b
k
 , üst sınır isə f

1
 pilləsidir. Bu pentaxord əsil və miyan məqam təbəqələrinin 

arasında yerləĢir. 

 

Numunə 10. 

 
Rastın Vilayəti, ġurun ġur-ġahnaz, Mirzə Hüseyn Segahının Müxalif aralıq mə-

qamlarının səssırasında, həm IV, həm də V əsas pentaxordların pillələri iĢtirak eləyir. 

Hər bir əsas pentaxordun alt və üst sınır səslərini sütun pillələr adlandırdıq. Tə-

məl məqamda isə iki əsas təbəqə var, qalanlar onların müxtəlif yüksəklikdə təkrarları-

dır. Birinci əsil təbəqəsidir (təməl pentaxord), ikinci miyan təbəqəsidir (V əsas penta-

xord). Bunların sütun pillələri ümumi məqam sisteminin sütunları olduğu üçün əsas 

sütunlar adlandırdıq. Beləliklə əsas sütun pillələr, təməl məqam təbəqələrinin sərhəd-

lərini müəyyən edir. Təməl məqamın əsas harmonik və melodik dayaqları sütun pillə-

lərə düĢür. Sütun pillələr mövqe təyinedici kimi özünü göstərir. Belə ki, məqam təbə-

qələrindəki istənilən istinad tonunun mövqeyini tanıtmaq üçün, melodik prosesdə bu 

təbəqənin sütun pillələri vurğulanır, yəni melodik mərkəz sütunlara səmtləĢdirilir. Bu-

nunla həmin ist tonunun mövqeyi ilə yanaĢı, onu əhatə edən melodik və məqam xüsu-

siyyətləri də göstərilir. 

Əsas sütun pillələrin mövqelərinə görə adları: 
-
IV - pilləyə istinad edən sütun – alt sütun (alt st.) 
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I - pilləyə istinad edən – təməl sütun (təməl st.) 

V - pilləyə istinad edən – orta sütun (orta st.) 

I
2
 - birinci üst (oktava zil) pilləyə istinad edən – II təməl sütun (zil təməl st.) 

V
2
 - beĢinci üst pilləyə istinad edən – II orta sütun (zil orta st.) 

I
3 

– pilləyə istinad edən – üçüncü üst sütun. 

Əsil tonallıqlarından icra olunan zaman Rast, ġur, Segah, Bayatı-Qacar, Hüma-

yun məqamlarının ikinci əsas Ģöbələri, eləcə də ġüĢtər, Rahab, Nəva, Mahur-hindi, 

Bayatı-Ġsfahan, ġahnaz muğamlarının mayələri orta sütun pilləyə istinad edir. Ümumi 

orta dayanacaq da orta sütun pilləyə düĢür. Bunlar orta sütun pillənin nə dərəcədə əhə-

miyyətli olduğunu üzə çıxarır. Muğam registrlərlərinin nisbi, Ģərti adları və onların 

əsas sütun pillələrlə ayrılması: 

1. Alt st. – təməl st.
 
arası Alt registr ck – fk 

2. Təməl st. – orta st.
 
arası Əsas registri fk – c

1
 

3. Orta st.
 
– II təməl st.

 
arası Orta registr c

1
 – f

1
 

4. II təməl st. – II orta st.
 
arası Zil registr f

1
 – c

2
 

5. II orta st. – III təməl st.
 
arası Ortanın zil registri c

2 
– f

2
 

GeniĢlənəndə alt registr ck – gk, orta registr c
1
 – g

1
 diapazonunu əhatə edir. Azər-

baycan-Ġran muğamĢünaslığında əsas tetraxordun Yekgah evi – Rast, Dügah evi – ġur, 

Segah evi – Segah məqamlarının istinad tonlarıdır. Nəticə olaraq: 

Əsas registrdə: Əsas rast, əsas Ģur, əsas segah məqam istinad tonları, 

Orta registrdə: Orta rast, orta Ģur, orta segah məqam istinad tonları, 

Zil registrdə: Zil rast, zil Ģur, zil segah məqam istinad tonları, 

Alt registrdə: Alt rast, alt Ģur, alt segah məqam istinad tonları kompleksi əmələ 

gəlir. 

 

Nümunə 11 

 
 

Kök səslər (əsas ton). Melodik təkan. 

Ü.Hacıbəylinin Azərbaycan məqam səssıralarında müəyyən etdiyi əsas ton funk-

siyası çox vacib əhəmiyyətə malikdir. Üzeyir bəy əsas məqamlarımızın mayələrindəki 

əsas tonları doğru müəyyənləĢdirib, melodik funksiyalarını göstərmiĢdir. O, “Azərbay-

can məqamlarının mayələri haqqında” bəhsində qeyd edir: “Çahargah məqamının ma-

yəsi əsas ton olmaqla yanaĢı, Çahargah məqam səssırasına daxil olan əsas tonların ter-

siyası və alt kvartası vəzifəsini daĢıyır” [1, s.32]. Üzeyir bəyin nəyi anlatdığı barədə 

öz fikrimizi gələcək məqalələrimizdə açıqlayacağıq. Çünki burda çox dəyərli bir mət-

ləb var. Üzeyir bəy “əsas tonlar” söyləməsiylə, dolayı yolla bir məqamda bir deyil, bir 

neçə əsas ton olduğunu bildirmiĢdir. Ancaq o, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” 

əsərində yalnız mayələrdəki vacib əsas tonları göstərməklə kifayətlənib. 

AraĢdırmalarımızla rast, Ģur və segah məqamı əsas tonlarının eyni, təməl Yek-

gah “ev”inə, eləcə də digər əsas məqamların əsas tonlarının da baĢqa dərəcəli Yekgah 
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“ev”lərinə istinad etmələrini müəyyən etmiĢik. Tədqiqatlar nəticəsində 17 pilləli səssı-

rasında əmələ gələn Yekgah “ev”lərinə istinad edən səslərin ən üstün funksiyalara ma-

lik olmasını aĢkar etdik. Yekgah evinə aid olan səs, öz tetraxordunun rəhbəri, hakimi, 

əsas idarəedicisidir. Milli sazımızın qolundakı “kök pərdə”lər məhz Yekgah “ev”inə 

aiddir [15, s. 47-57]. “Kök pərdə”nin aĢıq harmoniyasındakı rolu, baĢlanğıc səs, mə-

qamların dayaq nöqtəsi olması aĢıq musiqisində də təsdiq olunur. Ata-babalarımızdan 

qalan ənənəni davam etdirərək Yekgah “ev”inə istinad edən səsləri “kök səs” adlandır-

dıq. “Ton” anlayıĢı interval ölçü vahidi kimi terminləĢdiyi üçün biz “ton” terminini 

daha münasib olan “səs” termini ilə əvəz etdik. 

Ciddi qaydalarla qurulmuĢ Azərbaycan muğamlarının melodikasında kök səslə-

rin həlledici rolu var. Kök səslər muğam musiqisindən baĢqa, folklor, aĢıq, mərasim, 

dini musiqimizdə də özünü göstərir. Kök səslərin aparıcı funksional əhəmiyyətini sü-

but edən Ġran, Ġraq, Türkiyənin həm muğam, həm də xalq musiqisindən saysız nümu-

nələr göstərə bilərik. 

Hər bir əsas tetraxordda olan kök səslər ümumi muğam melodikasının əsas qu-

rucularıdır. Kök səslərin idarəçılıyı öz aralarında tənzimlənmiĢ Ģəkildə paylanıb, 

kompleks idarəetmə sistemi əmələ gətirir. Bütün muğam, Ģöbə-guĢələrin baĢlanğıc və 

daxili melodik prosesi, dayaq mərkəzləri kimi kök səslərin nəzarəti altında baĢ verir. 

Əsas sütun pillələrə istinad edən mühüm kök səslər əsas idarə mərkəzləri kimi funk-

sional cəhətdən daha üstündür. 

 

Nümunə 12 

 
 

Örnək olaraq əsas sütun pillələrə düĢən mühüm kök səslər (k.s.) tərəfindən, tə-

məl Dügah, orta Dügah, zil Dügah evlərinə aid muğam qurumlarının idarə olunması-

nın əsas sxemini göstərək. 

 

Nümunə 13 

 
 

Təməl məqamda, oktavadakı zil təkrarları saymasaq dörd ədəd kök səs vardır. 

Qalan üçü, təməl məqamda iĢtirak etməyən digər əsas tetraxordlarda əmələ gəlir. 

Dəstgahda Ģöbələr irəlilədikcə həmin məqam zonalarındakı kök səslər də fəallaĢır. 

Kök səslərin əsas funksiyası melodik təkan etməkdir. Kök səslərdən, onların ha-

kim olduğu tetraxordun Dügah və Segah “ev”lərinə aid səslərə melodik təkan edilir. 

Eləcə də kök səslərdən, ona qovuĢuq birləĢmiĢ olan alt əsas tetraxordun Dügah və Segah 

“ev”lərinə aid səslərə də əks təkan edilir. Kök səslər bir-birinə də təkan edirlər. Ən mak-
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simal x.5 məsafədə kök səslərdən biri digərinə təkan edə bilər. Əgər Yegah “ev”inin 

funksiyasında parçalanma varsa, onun kök səs funksiyası da dəyiĢkən, əvəzlənən olur. 

Təkan edən kök səsə – təkanedici səs, təkan edilən səsə isə – hədəf səs söylənə-

cək. Funksional cəhətdən aĢağıdan yuxarı istiqamətlənən təkanları - əsas təkan, yuxa-

rıdan aĢağı istiqamətlənən, yəni əks təkanları – yardımçı təkan (ikinci dərəcəli) ad-

landırdıq. Əsas pentaxordun I pilləsinə istinad edən, əsas təkanı icra edən kök səs, 

əsas kök səs hesab olunur. 
 

Nümunə 14 

 
 

AĢağı registrlərdən yuxarı getdikcə tempin yüksəlməsi, həcmin kiçilməsi ilə əla-

qədar təkan prosesinin müddəti tədricən qısalır. Təkan gediĢində hədəf səsin ağırlaĢdı-

rılması prinsipiylə hərəkət edilir. Onun ritmik əsası (fəUl), yaxud (tə-nən) , 

 vurğusu üzərində qurulur (16). Ġnstrumental ifaçılıqda təkan hərəkətinın eyni 

vurğu balansı daha kiçik zamana xırdalanır  ġurun BərdaĢtından, Rahab muğa-

mından misal göstərək. 

 

Nümunə 15 

 

 
 

Kök səs təkanının həmləli təkan, ani təkan, sıçrayıĢlı təkan, nüfuzedici təkan, 

vasitəçi təkanı, ötürücü təkan kimi müxtəlif Ģəkilləri tərəfimizdən aĢkarlanıb. ġur, Se-

gah, Çahargah muğamlarındakı bəzi təkan gediĢlərini aydınlaĢdıran kiçik melodik par-

çalar göstəririk. 

 

Nümunə 16 

 
1,2,3 xanələrdə bəm Ģur (Mayə ġur), 4,5,6 xanələrdə orta Ģur (hicaz, kürdü, ba-

yatı-kürd), 7, 8, 9 xanələrdə isə zil Ģurda (Simayi-Ģəms) baĢ verən təkan gediĢlərinə 

nümunələr vermiĢik. 1 xanədə fk →gk ani təkan, 2 xanədə bk →gk səsinə əks nüfuzedi-

ci təkan, 3 xanədə c
1
 →gk əks nüfuzedici təkan gediĢi edilib. Eyni təkan növləri orta 

Ģur və zil Ģurda təkrar olunur. 
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Nümunə 17. 

 
1, 2, 3 xanələrdə bəm segah, 4,5,6 xanələrdə Hisar, 7, 8, 9 xanələrdə zil Segahda 

baĢ verən təkan gediĢinə nümunələr göstərilib. 1 xanədə fk → 
-
ak ani və sıçrayıĢlı tə-

kan, 2 xanədə bk → 
-
ak səsinə əks təkan, 3 xanədə c

1
 → 

-
ak nüfuzedici əks təkan gediĢi 

edilib. 4 xanədə c
1 

→ f
1 

→ 
-
e

1
 ötürücü təkan edilib. c

1 
səsindən f

1 
səsinə edilən sıçra-

yıĢ, f
1 

səsindən 
-
e

1 
səsinə edilən təkanla baĢa çatdırılır. c

1 
səsindən baĢlanan təkan hərə-

kətində, f
1 

kök səs ötürücüdür. 7 xanədə 1 ilə eyni, 5, 8 xanələrdə 2 ilə eyni, 6, 9 xanə-

lərdə 3 ilə eyni təkan gediĢləri edilmiĢdir. 

 

Nümunə 18. 

 
1, 2, 3 xanələrdə bəm çahargah, 4, 5, 6 xanələrdə Hisari-çahargah, 7, 8, 9 xanələrdə 

zil çahargahda (Məğlub, Mənsur) baĢ verən təkan gediĢinə nümunələr göstərilib. 1 xanədə 
-
ek → gk ani və sıçrayıĢlı təkan, 2 xanədə aesk → gk əks təkan, 3 xanədə 

-
hk → gk nü-

fuzedici əks təkan gediĢi edilib. 4 xanədə 
-
hk → es

1
→ d

1
 ötürücü təkan edilib. 7 xanələrdə 

1 ilə eyni, 5, 8 xanədə 2 ilə eyni, 6, 9 xanələrdə 3 ilə eyni təkan gediĢləri edilmiĢdir. 

Muğam ifaçılığında iki təkan növü, Dügah təkanı və Segah təkanı muğamyaradıcı 

əhəmiyyətə malikdir. Dügah təkanı və Segah təkanı ilə baĢlanan bir sıra muğam və Ģö-

bələr qruplaĢır. Bu təkan növlərini geniĢ həcminə və formasına görə həmləli təkan ad-

landırdıq. Həmləli təkan, muğamların mayələrindəki təməl kök səs tərəfindən edilir. 

Həmləli təkan gediĢində təkanetmə əsas hərəkətdir və çıxıcıdır, qayıdıĢ hərəkəti 

isə yardımçı hərəkətdir və enici istiqamətlidir. 

Həmləli təkanın əsas formalarından birində baĢ verən melodik prosesi qısa Ģəkil-

də Ģərh edək: 

 Bu forma iki mərhələdən ibarət olur. 

 Ġnstrumental muğamda xırdalanma, yəni daxili quruluĢların təkrarı, variantlaĢ-

ması xarakterik olduğu üçün əsas xətdən yayınma edilir və mərhələ ləngidilmələri 

əmələ gəlir. 

 Birinci həmlə qısamüddətli olub, təkanedici səsə qayıdıĢla tamamlanır. 

 Ġkinci həmlədə isə hədəf səsin tam təsdiq olunması ilə proses bitir. 

Bir az daha dərindən incələyək: 

Əvvəl prosesin baĢ verdiyi məqam zonasını təyin edib, burdakı sütun pillələri və 

kök səsləri müəyyənləĢdirməliyik. Sonra hədəf səsin əsas idarəedici kök səsi, yəni to-

nikanın aid olduğu əsas tetraxordun Yekgah “ev”i müəyyənləĢir. Birinci həmlədə əsas 

kök səs, özündən altda yerləĢən yardımçı səslə həmləyə hazırlanıb hədəf səsə təkan 

edilir. Hədəf səsin ötəri təsdiqlənməsindən sonra əsas kök səsə qayıdıĢ edilir. Bu mər-

hələ icraçının istəyindən asılı olaraq daxili melodik quruluĢların təkrarları, variantlaĢ-

ması hesabına geniĢləndirilə bilər. Belə geniĢləndirmələr əsas xətdən yayınma kimi 

dəyərləndirildiyi üçün mərhələnin forması dəyiĢmir. Ġkinci mərhələ hədəfin təsdiqinin 

gücləndirilməsi məqsədiylə edilir. Birinci həmlədə ötəri təsdiq qayıdıĢla tamamlanır-
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sa, ikinci həmlə daha inadlı edilir və hədəf səsində bitkin kadansla tamamlanır. Melo-

dik prosesdə hədəfin aid olduğu məqam zonasındakı mövqeyinin tanıdılması üçün zo-

nanın alt və üst sütunları vurğulanır. Həmləli təkan prosesini müĢahidə etmək üçün 

Orta Segah, ġur, Çahargah, Hümayun, Bayatı-Qacar muğamlarının giriĢ hissəsini izlə-

yə bilərsiniz. 

Nümunə üçün ġur muğamının mayəsinin giriĢ hissəsində həmləli təkan gediĢini 

izləyək. 

 

Nümunə 19. 

 
Məqam cəhətdən buna Dügah təkanı deyilir. Fk təməl tonallığına əsasən əsas kök 

səs (I k.s.) fk səsidir. Təməl sütün fk, orta sütun c
1 

səsidir. ġurun tonikası gk səsidir. Fk 

səsi təkanedici, gk səsi hədəf səsdir. 1-ci xanədə Fk əsas kök səs ek yardımçı səsiylə 

həmləyə hazırlanır. 2-ci xanədə gk səsinə həmlə edilir. 1-ci, 2-ci xanələrdə əmələ gələn 

cümlə dügah ağazıdır. 3-cü xanədə təkanedici səsə qayıdıĢ edilir və I mərhələ bitir. 

Əsas kök səsə qayıdıĢ, IV kök səsə (bk) dayaqlanmaqla edilir. 4-cü xanədə II mərhələ 

baĢlanır. Bu dəfəki melodik hərəkətdə tonikanın mövqeyini, tanıtmaq məqsədiylə 

onun yerləĢdiyi təməl pentaxordun sütun pillələri vurğulanıb, tonika göstərilir. Bu hə-

rəkətlə eyni zamanda tonikanı əhatə edən melodik və məqam xüsusiyyətləri də tanıdı-

lır. 4 xanədə melodiya fk təməl sütundan c
1 

orta sütuna doğru yüksələn hərəkət edib, 

ordan gk tonika səsinə enir. Fk kök səsindən c1 kök səsinə edilən təkan, əgər bu pərdədə 

tamamlansaydı, nüfuzedici təkan əmələ gələrdi. Belə quruluĢda sonuncu səs hədəf sa-

yılır. Biz burda təkanın fk və c
1 

kök səsləri arasında paylanmasını görürük. Əsas təkan-

edici baĢlanğıcdakı kök səs (fk) sayılır, c
1 

kök səsi qəbul etdiyi təkanı hədəfə ötürür. 

Bu quruluĢda c
1
 kök səsi ötürücüdür. Belə təkan növünü ötürücü təkan adlandırdıq. 

5-ci xanənin sonunda IV kök səsdən, bk səsindən 
-1

ak səsinə əks təkan edilir. 5-ci xa-

nədəki melodik quruluĢ kiçik mayə ağazıdır. Mayə ağazı əsil muğam təbəqəsində yer-

ləĢən Rast, ġur, Zabul, Rahab, Bayatı-Qacar muğamları üçün ortaq təyinatçıdır. Ona 

görə də Mayə ağazı göstərildikdən sonra 6-cı xanədə yenə dügah təkanıyla Dügah pər-

dəsində, g
k 

səsində tam qərar edilib, guĢə baĢa çatdırılır. 

Ötürücü təkanı ətraflı izah edək. Qeyd edək ki, Yekgah evinə aid kök səslər biri-

birinə də təkan edir. Məntiqi nəticə olaraq, Yekgah evinə aid bir məqamın istinad tonu 

dügah, segah evinə aid səslərdən dayaq ala bilmədiyi üçün, ətraf yekgah evinə aid kök 

səslərə dayaqlanmalıdır. Bundan baĢqa kök səslərin arasında qalan dügah, segah evi-

nin səslərinə edilən təkan, bu kök səslər arasında müxtəlif kombinasiyalarla paylana 

bilir. Bu zaman təkanedici hərəkət bir kök səsdən digərinə ötürülüb, ikinci kök səsdən 

artıq dügah ya segah evinin səsinə, yəni hədəf səsə çatdırılır. Ötürücü təkana aid bir 

neçə kiçik nümunə təqdim edək. 
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Nümunə 20. 

 
1-ci xanədə 4→1→2, 2-ci xanədə 1→5→2, 3-cü xanədə 1→5→3→4→3 

quruluĢları göstərilib. 3-cü xanədə bk → 
-
ak ötürücü əks təkanı tamamlayıcıdır. Demək 

3-cü xanədə 2 ötürücü var, 2 qat ötürmə əmələ gəlir. 1-ci güclü, 2-ci zəif, 3-cü daha 

zəif təkanedici kimi dərəcələnir. Dinamik cəhətdən dərəcələndirsək f səsi forte, c səsi 

metsoforte, b səsi isə piano səslənməlidi. 

Nüfuzedici təkan isə diatonik səssırasında aĢırı aralıqda (qonĢu olmayan) yerlə-

Ģən təkanedici səslə hədəf səs arasında yaranır. Bu zaman təkanedici səsdən baĢlanan 

melodik hərəkət arada qalan səslərdə dayanmadan hədəf səsə çatdırılır. Nüfuzedici tə-

kan prosesində təkanedici səsdən hədəf səsə yetiĢənədək melodik istiqamət dəyiĢmir. 

Əgər arada əsaslı dəyiĢmə olarsa, demək mütləq həmin nöqtədə baĢqa kök səs var və 

ötürücü təkan funksiyası əldə edir. Onun zəif təkanediciliyi kadans sonluğuna təsadüf 

edir, tamamlayıcı funksiya daĢıyır. 

Vasitəçi təkanın əmələ gəlməsini izah edək. Məntiqi nəticə çıxır ki, muğam 

melodiyasının əsas idarəediciləri yekgah evinə aid olan kök səslərdirsə, demək dügah, 

segah evinə aid olan səslər təkanetmə hüququndan məhrumdur. Ona görə də segah, 

yaxud dügah evinin səsindən baĢlanan melodik hərəkət kök səslərin vasitəçiliyi ilə 

yekgah, baĢqa dügah və segah evinə aid səslərə çatdırlır. Belə vəziyyətdə kök səslər 

arada qalıb vasitəçi kimi öz təkan funksiyasını yerinə yetirir. Ona görə bu tip təkanı 

vasitəçi təkanı adlandırdıq. 

Biz əsil, miyan, fövq və taxt məqam zonalarında rast, Ģur, segah məqam istinad 

tonlarını qeyd etdik. Bəsit məqamların məqam əsasları ən azı 3 əsas pentaxordda bəm-

də, ortada və zildə təkrarlanır, yəni məqam reprizası əmələ gəlir. Ġndi isə örnək olaraq 

Ģur məqamının 3 dərəcədəki məqam əsaslarının mövqelərini, onların Ģah pərdələr və 

kök səslərlə idarə olunma sxemlərini göstərək. 

 

Nümunə 22. 

 
 

V əsas pentaxordun 5-ci pilləsinin funksiyasını müvəqqəti Ģah pərdə kimi qeyd 

etdik. Çünki, bu pillə öz məqam təbəqəsi daxilində Ģah pərdə funksiyasına malikdir. 

Təməl məqam təbəqələri çərçivəsində isə bu funksiyasını itirir. 

3 dərəcədə göstərdiyimiz ġur məqam əsaslarını birləĢdirən bir melodik parça 

yazırıq. 
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Nümunə 23. 

 
Göründüyü kimi melodik parçanın 1-ci xanəsində f

1
 və b

1
 kök səsləri, g

1
 zil Ģur 

məqam ist tonununun, 2-ci xanəsində f
1
 və c

1
 kök səsləri, d

1
 orta Ģur məqam ist tonu-

nun, 4-cü xanəsində f
k
 kök səsi və c

1
 Ģah pərdəsi, g

k
 bəm Ģur məqam istinad tonunun 

əsas idarəediciləridir. Onların arasında paylanıb hədəf səsə istiqamətlənmiĢ təkanlar 

kompleksi aydın görünür. 3-cü xanədəki əsas mövzu muğam quruluĢuna görə nəva 

ayaqcığıdır (kadans). Orta sütun pilləyə istinad edən c
1
 səsi, rast, Ģur, segahın orta və 

zil Ģöbələri üçün ümumi orta dayanacaqdır. 3-cü xanədə (Nəva ayaqcığı) c
1
 və b

1
 

kök səsləri, c
1
 Nəva məqam istinad tonunun əsas idarəediciləridir. 

Təməl kök səsin ġur, Segah, Bayatı-Qacar muğamlarının mayələrindəki müĢtə-

rək dəmsaz (ostinato, pedal) funksiyasını əks etdirən müxtəlif ritmlərdə kiçik örnək 

melodik parçalar yazırıq. 
 

Nümunə 24. 

 
Birinci sətirdə ġur, ikinci sətirdə Segah, üçüncü sətirdə Bayatı-Qacar muğamla-

rına aid örnəklər göstərilmiĢdir. 

Biz artıq kök səslər haqqında məlumat verdik. Ġndi əsas pentaxordları daha də-

qiq izah edə bilərik. Təcrübələr nəticəsində əsas pentaxordların əsas məqam vahidliyi-

ni aĢkar etmiĢik. Bu pentaxordların alt sütunu əsas kök səs, üst sütunu isə onun Ģah 

pərdəsi funksiyasına malik olur. Əsas pentaxordların sınır səsləri (I, V pillələr) melo-

dik dəfedici xüsusiyyətə malikdirlər. Bu hərəkətlə onlar sanki məqam zonasının keĢik-

çiləridir. Zonadaxili melodik prosesdə sınır səslərə tərəf istiqamətlənən melodik axın, 

müqavimətlə üzləĢib geri, zonanın içərisinə qaytarılır. O anda qaytarılmasa, ləngimə 

ilə mütləq qaytarılır. Melodik axın üst sınırdan baĢlanıb aĢağı istiqamətlənərsə, üst sı-

nır baĢlanğıc, alt sınır son olur. Əksinə, melodik axın alt sınırdan baĢlanıb yuxarı isti-

qamətlənərsə, o halda alt sınır baĢlanğıc, üst sınır son olur. Əsas pentaxordların V (üst 

sınır) pilləsi özündən öncəki səslərə nisbətən Dügah evidir, ancaq əks təkanedici (üçə-

riyə doğru) funksiyaya malikdir. Səbəbini izah edək. Təməl pentaxord istisna olmaqla, 

hər bir əsas pentaxordun mövqeyindən asılı olmayaraq daxilindəki melodik prosesdə, 
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həmin pentaxordun alt sınır səsi müvəqqəti olaraq I pillə, - yəni əsas kök səs, üst sınır 

səsi isə müvəqqəti V pillə, - yəni I pillənin ġah pərdəsi (dominanta)) funksiyasına çev-

rilir. Onların sütunları da xüsusi (Ģərti, müvəqqəti) sütun pillələr kimi dərəcələnir. Bu 

vəziyyətdə müvəqqəti V pillə, ġah pərdə olaraq əks təkanedici funksiya əldə edir. Xa-

tırladaq ki, əks təkanlar əsas təkan deyil, yardımçı təkan kimi ikinci dərəcəlidir. Melo-

dik proses həmin əsas pentaxordun ərazisindən kənara çıxan zaman onun pillələrinin 

də müvəqqəti funksiyası dəyiĢilir. Əsas pentaxord əsas məqam vahidi kimi Azərbay-

can məqamlarında da özünü göstərir. Əsas muğamların mayələri əsil məqam zonasın-

da, təməl pentaxordda yerləĢir. Bir neçə əsas muğamın (Rast, ġur, Segah, əlavə olaraq 

Hümayun, Bayatı-Qacar) ikinci mühüm Ģöbələri təməl pentaxordun Ģah pərdəsinə, 

orta sütün pillələyə istinad edir. Bəsit muğamların (eyni tetraxordun birləĢmələrindən 

əmələ gələnlər - Rast, ġur, Segah-Zabul, Çahargah) isə əsil məqam zonasında (təməl 

pentaxord) mayələri, miyan məqam zonasında (V əsas pentaxord) orta fərrləri, fövq 

məqam zonasında (I
2 

əsas pentaxord) isə zil fərrləri yerləĢir. 

Hazırkı məqalədə müəyyən etdiyimiz yeni anlayıĢların bir hissəsi təqdim olu-

nub. Aydındır ki, bir məqalə həcmi onları ətraflı izah etmək üçün yetərli deyil. Gələ-

cək məqalələrimizdə əsas tetraxorddan mürəkkəb tetraxordların və onların əsasında 

mürəkkəb səssıralı məqamların əmələ gəlməsini izah edəcəyik. Eləcə də mürəkkəb 

səssıralı məqamların xüsusi melodikası, bu məqamlarda kök səslərin təyin olunması 

və funksiyaları haqqında məlumat veriləcək. Rast, Bayatı-ġiraz, Çahargah, Hümayun, 

ġüĢtər, Bayatı-Qacar, Mahur, Qatar, Zabul, Rahab, Nəva, Bayatı-Isfahan, ġahnaz, Ba-

yatı-Kürd muğamlarında kök səslərin əsas idarəçiliyi izah olunacaq. 

Nəticə olaraq elmi yenilikləri yekunlaĢdıraq: 

1. 17 pilləli səs sisteminin elmi izahı. 

2. Zəlzəl səs sisteminin açıqlanması, fayda və zərərləri. 

3. Surətəm muğam anlayıĢının açıqlanması. 

4. Azərbaycan muğam səs sisteminin əsas pərdələrinin göstərilməsi. 

5. Azərbaycan muğam səs sistemində baĢlanğıc pərdənin təyin ediməsi. 

6. Azərbaycan tarının pərdələrində yanlıĢlar, pərdələrin adları. 

7. Üç pərdə evinin və onun yaratdığı sistemin təyin edilməsi. 

8. “Ev” anlayıĢına əsasən qohum muğam tonallıqlarının təyinatı və muğam to-

nallıqlarının transpozisiya edilməsinin elmi izahı. 

9. Azərbaycan muğamlarının məqamları daxil olmaqla Yaxın ġərq məqamatının 

törəniĢ toxuması olan “ana dəng”in (danq) müəyyən edilməsi. 

10. 17 pilləli səs sırasında yeddi ana dəngin təyinatı. 

11. “Ana dəng”in əsasında Yaxın ġərq məqamatının əmələ gəlmə mexanizmi-

nin açıqlanması. 

12. Təməl məqam və onun daxili zonalarının göstərilməsi, adlanmaları. 

13. Sütun pillələr. 

14. Əsas məqam özəklərinin ən azı 3 məqam zonasında (bəm, orta, zil) təkrar 

edilmələri. 

15. Əsas məqamların qurulmasında əsas pentaxordun rolunun elmi izahı. 

16. Muğamat sisteminin öyrənilməsi nəticəsində muğamların əsil tonallıqlarının 

təyin edilməsi, muğamların qovuĢması, keçid etmə qaydalrının elmi izahı. 
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17. Muğam registr cədvəlinin tərtib olunması. 

18. Muğam melodikasının daxili quruluĢu. 

19. Muğam melodikasında əsas idarəedici kök səslərin təyin ediməsi. 

20. Kök səslərin idarəetmə sistemi. 

Azərbaycan muğamlarının da əhatə edən Yaxın ġərq məqam sisteminin isə bir 

kitab həcmində izahatı var. Azərbaycan musiqiĢünaslığının, bəstəkarlıq məktəbinin, 

eləcə də muğamatının tərəqqisinə nail olmaq üçün muğam nəzəriyyəsinin öyrənilməsi 

zəruridir. Muğamat sisteminin bərpa edilməsi üçün baĢlanğıc mərhələdə aĢağıdakı nə-

zəri müddəaların öyrənilməsi və tədris edilməsini təklif edirik: 

1. Azərbaycan muğamlarının klassik səs sistemi. 

2. Azərbaycan muğamlarının klassik məqam sistemi. 

3. Muğam melodikası. 

4. Ritmika, əruz vəzni, zərb üsulları. 

5. Azərbaycan, eləcə də Yaxın ġərq muğam musiqisi bəhrli janrının formaları. 

6. Azərbaycan və klassik Yaxın ġərq misiqi risalələri (traktat). 

7. Ġran, Türkiyə, Ġraq muğam nəzəriyyəsi haqqında ümumi dərslik. 

8. Muğam terminologiyası. 

Aydındır ki, qeyd etdiyimiz məsələləri qısa müddətdə həll etmək mümkün deyil. 

DüĢünürük ki, asan olmayan muğam nəzəriyyəsinin tədrisinə, orta və ali təhsil mək-

təblərindən baĢlamaq lazımdır. Yaxın ġərq muğam musiqisi elminin böyük azərbay-

canlı alimləri S.Urməvinin, Ə.Marağalının, F.ġirvaninın, M.M.Nəvvabın elmi irsini 

davam etdirib gələcək nəsillərə çatdırmaq bizim mənəvi borcumuzdur. 
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