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Xülasə: Məqalədə bəstəkar H.Xanməmmədovun kamança üçün A-dur 

konsertinin əməkdar artist Ədalət Vəzirovun interpretasiyasında əhəmiy-

yəti şərh olunur. Musiqi tədrisi ocaqlarının dərs proqramlarında həmişə-

lik yer almış Konsertin forması, məqam xüsusiyyətləri və ifaçılıq nüans-

ları tədqiq edilərək əsərin özəl məqamları aşkarlanır. 
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XX əsrin əvvəlində, Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” (1908) operasının 

tamaşası ilə Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbinin əsası qoyuldu. Milli və Avro-

pa musiqi ənənələrinin əlaqəsi nəticəsində bir sıra musiqi təhsili və mədəniyyət 

ocaqları yaradılır, yeni yaradıcılıq və ifaçılıq sahələri inkişaf edirdi. Azərbaycan-

da professional musiqi təhsilinə xüsusi əhəmiyyət verən Ü.Hacıbəyli öz məqalə-

lərində xalq çalğı alətlərinin notla tədrisinin məhz məktəb vasitəsilə tərəqqi etdi-

rilməsinin vacib olduğunu göstərirdi [2, s.369-372]. Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə 

XX əsrdən başlayaraq xalq çalğı alətlərinin not sistemi yaradılır, dərsliklər yazı-

lır və bu alətlər üçün bəstəkarlar orijinal əsərlər bəstələyir.   

Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafı ilə bağlı bu dövrdə bir sıra istedad-

lı gənc bəstəkarlar nəsli də yetişirdi. Bu gənclər içərisində milli musiqi folklorun-

dan yaradıcı şəkildə bəhrələnən və dünya musiqi sənətinin qanunauyğunluqlarını 

mükəmməl mənimsəyən bəstəkarlardan biri də Hacı Xanməmmədov olmuşdur. 

O, hələ Konservatoriyada təhsil aldığı illərdə musiqinin müxtəlif janrlarında yaz-

dığı bir sıra əsərləri ilə diqqəti cəlb edirdi. Onun simfonik orkestr üçün bəstələ-

diyi “Uvertüra”, “Simli kvartet”, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Neftçilər haq-

qında süita”, xor, solist (bariton) və simfonik orkestr üçün “Sülh uğrunda kan-

tata” və s. əsərləri musiqi ictimaiyyəti və dinləyicilər tərəfindən maraqla qarşı-

lanırdı. Kompozisiyadan dahi bəstəkar Qara Qarayevdən dərs alan H.Xanməm-

mədov Konservatoriyanı bitirərkən diplom işi kimi tar ilə simfonik orkestr üçün 
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1 saylı “Konsert”ini yazır. Bu əsərin yaranması tar alətinin simfonik orkestrlə ya-

rışmaq imkanına malik olduğunu nümayiş etdirdi. Yaradıcılığının sonrakı illərin-

də bəstəkar daha 4 tar, həmçinin, kamança və arfa alətləri üçün konsertlərini də 

bəstələyir. H.Xanməmmədov 1987-ci ildə qələmə aldığı kamança ilə simfonik 

orkestr üçün  A-dur Konserti emosional məzmunlu melodiyası, lirik, nikbin ob-

razlı hissələrinin olması baxımından seçilir. Konsert ilk olaraq istedadlı kaman-

zən mərhum Əməkdar artist Ədalət Vəzirovun ifasında Azərbaycan Dövlət Tele-

viziya və Radiosunun simfonik orkestrinin müşayiəti ilə (dirijor Ramiz Məlik-

aslanov) səsləndirilmişdir [10; 11]. Yeri gəlmişkən deyək ki, konsertin not mət-

nində biz müxtəlif metro-ritmik quruluşlu tar ifaçılıq sənə-tinə xas olan ifadə 

vasitələti ilə rastlaşırıq. Bu baxımdan kamança konsertini professor Ramiz 

Əzizov tar üçün işləmiş [16] və 2007-ci ildə Azərbaycan Televiziya və Radio-

sunun simfonik orkestrinin müşayiəti ilə öz ifasında lentə yazılmışdır [13]. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, kamança ifaçılıq sənətinin inkişafında 

bu alət üçün işlənmiş musiqi nümunələrinin və bəstəkar əsərlərinin əhəmiyyəti bö-

yükdür. XX əsrin 40-50-ci illərindən başlayaraq xalq çalğı alətləri üçün orijinal 

əsərlərin yaranması, xarici bəstəkarların əsərlərindən transkripsiyalar və Avropa 

alətlərinə inteqrasiya kamança ifaçılıq sənətinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir göstərdi. Bu baxımdan simli alətlərə xas olan artikulyasiya prinsiplərini mə-

nimsəyib ifa etmək bacarığını formalaşdıran kamança ifaçıları öz yaradıcılıqların-

da yeni bədii və texniki ifa variantları nümayiş etdirirdilər. 

Biz konsertin təfsirində istedadlı kamanzən Ə.Vəzirovun bu prinsiplərdən 

ustalıqla istifadə etməsini bir daha müşahidə edirik. Təqdim etdiyimiz məqalədə 

məqsədimiz istedadlı kamanzən Ə.Vəzirovun təfsirində Konsertin ifaçılıq nəzə-

riyyəsi baxımından təhlilini şərh etməkdir. Təhlil konsertin kamança ilə forte-

piano üçün köçürülmüş klavir əsasında aparılır. 

Bəstəkarın qələmə aldığı Konsert kamança ilə simfonik orkestr üçün ilk iri-

həcmli orijinal əsərdir. H.Xanməmmədov yaradıcılıq istiqamətini müəyyənləşdi-

rən instrumental konsertləri özünün aydın melodiyası, kompozisiya quruluşu, 

məqam intonasiya xüsusiyyətləri baxımından bir-birinə yaxındır. “Bu Konsertin 

musiqisi emosional məzmunu, ürəyi riqqətə gətirən melodiyaları, maraqlı musiqi 

forması ilə seçilir. Bu mənada, müəllif klassik musiqimiz olan muğamlarımız-

dan, təsnif və xalq mahnılarının intonasiyalarından bol-bol faydalanmışdır” [6, 

s.60]. Simfonik planda yazılmış kamança konserti də faktura və virtuoz musiqi 

mövzuları baxımından əvvəlki tar konsertlərinin davamı kimi düşünülmüşdür. 

Bəstəkarın dəfələrlə səsləndirdiyi kimi, o, əsərlərində xalq musiqisindən sitat 

şəklində deyil, yalnız yaradıcı istifadəyə əsaslanır. “Üzeyir bəy bizə deyərdi ki, 

əsəri xalq üçün yazın. Yəni elə yazın ki, xalqın ruhunda olsun ki, xalq da onu se-

vib dinləsin. Bir də elə əsərlər yazın ki, o, xalqın hissləri ilə səslənsin. Xalqımız 

şəhidlər verib, torpağımız düşmən işğalı altındadır. Tarixi həqiqətləri gələcək 
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nəslə çatdırmaq üçün bu hadisələri əsərlərimizdə əks etdir-məliyik. Axı, ürəyi-

miz ağrıyır. Bu ağrı əsərlərimizdə də duyulmalıdır. Amma biz ağlamalı deyil, 

mübarizə ruhlu əsərlər yazmalıyıq. Çünki haqq bizimlədir” [15]. 

“H.Xanməmmədov öz təxəyyülü kontekstində bu əsərdə kama nça alətinin 

ifaçılıq imkanlarının genişliyini sənətkarcasına şərh edir. Bu keyfiyyətlərinə görə 

əsər kamança ifaçıları tərəfindən tez-tez konsert, dərs repertuarlarına salınaraq 

respublika və xarici ölkə konsert salonlarında mütəmadi olaraq səsləndirilir və 

dinləyici, tamaşaçı tərəfindən rəğbətlə qarşılanır” [4, s.20-21]. 

 

 
Ədalət Vəzirov 

Konsertin musiqisini dinləyərkən biz xalq musiqi folklorunun, muğamın tək-

rarolunmaz intonasiyaları ilə ənənəvi klassik formalı musiqi sənətinin ahəng-dar 

şəkildə birləşməsinin şahidi oluruq. Burada mövzuların quruluşu, ölçü zənginliyi, 

ahəngli harmoniyası, polifonik ifadə prinsipləri əsərin səciyyəvi cəhətləridir.  

Alətin bədii və texniki imkanlarına bələd olan bəstəkar, konsertin not mət-

nində bu prinsiplərdən ustalıqla istifadə edərək bənzərsiz, orijinal musiqi əsəri 

yaratmışdır. Əsərin aydın, yaddaqalan melodiyası, emosional məzmunlu poetik 

musiqi obrazları, kamançanın insan səsinə yaxın olan səs tembrində cazibəli və 

təsirli səslənir. Yeri gəlmişkən, deyək ki, bəstəkar fikrinin dinləyiciyə çatdırılma-

sı məhz ifaçının fərdi xüsusiyyəti, təfəkkürü və musiqi duyumu sayəsində müm-

kün olur. 

Məlumdur ki, musiqi aləmi, incəsənət sonsuz və daim dəyişəndir. Bəzən 

biz instrumental ifaçıların əsərlərə münasibətdə müəyyən dəyişiklik etmələri ilə 

rastlaşırıq. Əlbəttə, əsərin müəllif informasiyanın təhrifi yolverilməzdir. XX əs-

rin əvvəllərində ifaçıların bu dəyişikliyinə qadağa qoyuldu. Sonralar isə əsərin 
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ideya məzmunu və bədii prinsiplərdən kənara çıxmayan bəzi kiçik dəyişikliyə 

(nüans, dinamika ilə bağlı fərdi yanaşmaya) icazə verildi. Yəni burada müəllif 

informasiyasında ifaçının yeni ifadə vasitələri tapması, əsərin ideya məzmunun 

təcəssümündə şəxsi yaradıcılıq konsepsiyası olan interpretasiyadan istifadəsi 

nəzərdə tutulur. Bu baxımdan, konsertin təfsirində ifaçının fərdi təxəyyülü ilə 

instrumental ifaçılıq prinsipləri kamil zirvəyə yüksələrək paralel şəkildə təcəs-

süm olunur.  

Nümunə 1 

 
 

I hissə - Allegro Moderato tempində (alla breve) dörd paylı ölçüdə sonata 

formasındadır. Əsər fortepianonun 12 xanədən ibarət mübariz səciyyəli giriş 

mövzusu ilə başlayır. “Şüştər” və “Çahargah” muğam intonasiyalarına əsaslanan 

çağırış xarakterli giriş, sonda ekspozisiyanın əsas mövzusunun səslənməsinə 

gətirib çıxarır. Əsas mövzu (1) kamançanın ifasında səslənir. Mövzu A-dur 

tonallığında (A mayəli Çahargah) melodik sətirdir. 

Melodik sətrin I cümləsi (A məqamın mayəsində) kamanın orta bölümündə 

portato ştrixi ilə vurğulu dinamik çalarlarla parlaq şəkildə icra edilir. II cümlə-

sinin sekvensiyalı motivləri əvvəl bir qədər mülayim, sonrakı mərhələdə isə 

emosional səslənmədə təkrar edir. Burada punktir və triol not qruplarının metro-

ritmik ifası ilə yanaşı, mövzunun fortepiano və solo partiyada polifonik imitasi-
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yada bir-birini əlaqəli şəkildə tamamlaması diqqəti cəlb edir. İfaçı mövzunun təf-

sirində cazibəli tembr yaratmaq məqsədilə sul. E və sul. A-da münasib applikatu-

ra tətbiq edərək pozisiyalarda sərbəst gəzişmələrə nail olur. Melodik sətrin I 

cümləsinin fortepianoda yenidən səslənməsi (6) köməkçi partiya üçün əlaqə 

rolunu oynayır. Köməkçi mövzunun səmimi musiqi materialı minorda (fis-moll) 

“Şur” muğamının intonasiyaları üzərində qurulmuşdur. Oxunaqlı mahnıvari me-

lodik mövzu həm solo, həm də fortepianoda xronoloji ardıcıllıqla bir növ dialoq 

şəklində səslənir. Yüksək bədii və texniki ifaçılıq qabiliyyətinə malik olan Ə.Və-

zirov musiqi ibarələrinin təfsirində davamlı son file ştrixindən, iti vibrasiya və 

münasib applikaturadan məharətlə istifadə edərək, mövzunu sul.A-da şəffaf into-

nasiyada nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, mövzunun sul.A-da səsləndirilməsi 

tembr rəngarəngliyi baxımından melodiyaya rəvanlıq, cazibədarlıq gətirir. 

Nümunə 2. 
 

 
 

I hissənin melodik düzümlərində qeyd edilən melizmləri Ə.Vəzirov özü-

nəməxsus muğamsayağı ifa üsulu ilə icra edərək mövzunu daha təravətli və oxu-

naqlı səsləndirir. İşləmə bölməsində (12) əsas və köməkçi mövzuların transfor-

masiyaya uğraması, tonallıqların əvəzlənməsi dinamik gərginlik yaradır. Bu böl-

mədə Ü.Hacıbəylinin yaradıcılıq ənənələrindən bəhrələnən bəstəkar muğam dəst-

gahında qəbul edilmiş yönəlmələrdən (d-moll - “Şüştər”, E-dur - “Rast”, e-moll - 

“Şur”, D-dur - “Segah”) məharətlə istifadə edərək mövzuları parlaq səslənmədə 

təcəssüm etdirir. Əsərin spesifik xüsusiyyətini dərindən duyan ifaçı (16) yuxarı 

istiqamətli sekvensiyalı motivləri detashe-portato ştixləri ilə məharətlə yüksək 

səviyyədə səsləndirməyə nail olur. Solo partiyada (18) verilən minor boyalı (E 

mayəli “Şur”) fraqment bir qədər hərəkətli və emosional tərzdə ifa olunur. Bura-

da sual səciyyəli musiqi ibarələri fortepianonun melodik düzümlərində mülayim 

səslənmədə cavablandırılır. 
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İşlənmə bölməsində bəstəkar relyef və fon arasında dialoq yaratmaqla ya-

naşı, mövzunu kanonik imitasiya və səsaltı polifoniya ilə daha da qatılaşdırır. 

İfaçılıq baxımından mürəkkəb hesab edilən polifonik epizodlarda, kamanzən 

solo və müşayiət arasında ansambl vəhdətinin tarazlığına nail olur. Biz “Şur” 

muğamının Sarənc şöbəsinin intonasiyalarına əsaslanan rəqs xarakterli fraqmen-

tin (12) dinamik çalarlarla nümayişində portato-bariolage ştrixlərindən, pozisi-

yalarda çevik barmaq texnikasından ustalıqla istifadəsini müşahidə edirik. Bu 

prinsip sonrakı epizodlarda ardıcıl olaraq davam etdirilir. Nəhayət “Ad-

libitum”da verilən əzəmətli fraqment (30) yeni musiqi epizodunun səslənməsini 

hazırlayır. “Bayatı-Şiraz” muğamının intonasiyalarına əsaslanan yeni epizod lirik 

mahnı səciyyəlidir. Sakit temp (Andante), oynaq vəzn (6/8) melodiyanın dəqiq 

metro ritmdə, şən əhval-ruhiyyədə səslənməsinə şərait yaradır. Solist epizodun 

ifasında melodiyanın məqam intonasiya xüsusiyyətlərinə uyğun ştrixlər (legato) 

və muğamsayağı ornamentlər tətbiq edərək mövzuları sul.E1-də obrazlı və təra-

vətli səsləndirir. Fortepianoda sual xarakterli ibarələr (34) sonda sakit məcraya 

yönəlir. Fortepianoda (38), sonra isə solo partiyada verilən çərək qruplu motivlər 

vurğulu dinamik səpkidə ifa olunursa, sonrakı düzümlərdə isə səkkizliklərin yu-

xarı istiqamətli sekvensiyalı ardıcıllığı maraqlı applikatura ilə parlaq intonasiya-

da nümayiş etdirilir. 

Köməkçi partiyanın (44) oxunaqlı melodik mövzusunun (gis-moll) ifasın-

da rəngarəng tembr əldə etmək məqsədilə kamanzən G2 və F2 səslərini sul. A-da 

(IV barmaq applikaturası ilə) icra edir. Qeyd edək ki, Ə.Vəzirov Konsertin müx-

təlif mövzularının ifasında alətin tessiturası boyu bütün registrlərdə sərbəst gəziş-

mələr etmək bacarığı ilə seçilir. 

Nümunə 3. 
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Əvvəl solo partiyada (47), sonra isə fortepianoda (48) “Çahargah” muğam 

intonasiyalarına əsaslanan melodik ibarələr I hissənin kadensiyasının səslənməsi 

üçün keçid rolunu oynayaraq bir növ hazırlıq prosesini təşkil edir. Əvvəlki kon-

sertlərdə olduğu kimi, bəstəkar kamança konsertində də ənənəvi olaraq muğam 

intonasiyalarından (şur-segah) yaradıcılıqla istifadə edərək parlaq məzmunlu ka-

densiya təqdim edir. Yeri gəlmişkən deyək ki, Ə.Vəzirovu müasirlərindən fərq-

ləndirən cəhətlərdən biri də I hissənin kadensiyasını özünəməxsus fərdi fantazi-

yası, musiqi duyumu və cazibəli səs boyaları ilə nümayiş etdir-məsindədir. 
 

Nümunə 4. 
 

 
Kadensiyanın təfsirində alətin bədii və texniki imkanlarından, həmçinin 

muğamsayağı ornamentlərdən məharətlə istifadə edən ifaçı yüksək virtuozluq ba-

carığını nümayiş etdirir. Burada kvinta səciyyəli I xanə dinamik ehtiraslı, II xanə 

yumşaq şikayətli tərzdə ifa olunur. Üçüncü xanədən başlanan səkkizliklərin sek-

vensiya variantlı motivləri isə sərbəst şəkildə qətiyyətli icra edilir. 14-cü xanədən 

başlanan sual xarakterli motivlər iti vibrasiya ilə, pizz. vasitəli xanələr aramlı, 

arco-da verilən ibarələr isə ahəngli və təravətli səslənmədə nümayiş etdirilir. 

Burada kadensiyanın muğam intonasiyalı melodik məzmunu kamança ifaçılıq 

sənətinin forma və ifadə vasitələrində öz təcəssümünü tapır. 

A-tempoda triol motivlərin yuxarı istiqamətli sekvensiyalı variantı iti ka-

manla, çevik barmaq texnikası ilə ehtiraslı və dinamik səsləndirilir. Bu fraqment 

ekspozisiyanın təkrar bölümü (repriza) üçün keçid vasitəsidir. Reprizada əsas 

mövzunun birinci cümləsi (49) fortepianoda, ikinci cavabverici cümlə isə solo 

partiyada dəyişikliyə uğramadan təkrarlanır. Müşayiət səciyyəli triol qruplu mo-

tivlərin yuxarı istiqamətli aramsız ardıcıllığı (53) ehtiraslı və parlaq səslənmədə 

icra edilir. I hissənin kodası (56) tonika səciyyəli funksional akkord ardıcıllığı və 



Bəstəkar yaradıcılığı   UOT: +786                                 Adıgözəl ƏLİYEV, Məryam MƏMMƏDZADƏ –

H.Xanməmmədovun kamança və simfonik orkestr üçün  

konserti ədalət Vəzirovun təfsirində 

 

 

13 

 

triol qruplu xanələrin kamança ilə fortepianonun dialoqunda dinamik inkişafı iti 

surətli bayramsayağı şəkildə səslənməsi ilə nəticələnir. 

Konsertin ikinci hissəsi minorda (H mayəli Bayatı-Şiraz) ağır tempdə 

(Largo) dörd paylı ölçüdə üçhissəli formada işlənmişdir. İkinci hissə fortepiano-

nun 4 xanədən ibarət giriş mövzusu ilə başlayır. Girişin musiqi motivləri bas səs-

də ritmik fiqurasiyalı not qruplarının müşayiəti fonunda aparıcı septakkordların 

gərgin səslənən ardıcıllığında təcəssüm olunur. Əsas mövzu (1) kamançanın 

ifasında səslənir. Solo partiyanın muğam intonasiyalı lirik səciyyəli mövzusu elə 

ilk səslənmədən insanın qəlbinə yol açır, onda romantik hisslər oyadır. Burada 

ilahi səciyyəli mövzu sanki tanrıya üz tutub səslənən musiqini xatırladır. 
 

Nümunə 5. 
 

 
Dinləyicini düşünməyə sövq edən suallarla dolu ibarələr Ə.Vəzirovun 

interpretasiyasında təsirli və ecazkar səslənir. Burada sanki musiqi bir növ dinlə-

yicini ona qulaq asmağa məcbur edir. Alətin imkanlarından zövq və ustalıqla isti-

fadə edən kamanzən kamanı alətin qolunun “sul tasto” bölümlərində gəzdirmək-

lə ecazkar tembr yaradır. Bu epizodda intonasiyalı ornamentlərdən yararlanan 

ifaçı mövzunu poetik obrazlı səs boyaları ilə təravətli ifada nümayiş etdirir. Tem-

pin dəyişməsilə (Moderato) ikinci hissənin orta bölümü (4) başlanır. Orta hissə-

nin yuxarı registrdə gərgin, ehtiraslı səslənən musiqi mətni temp və tematik ba-

xımdan kənar hissələrlə təzad təşkil edir. Musiqi ibarələrinin yüksələn ardıcıllığı, 

gərgin vüsət alaraq ikinci hissənin kulminasiyası ilə nəticələnir. Burada ifadəli iti 

vibrasiya və muğamsayağı ornamentlərdən yararlanan kamanzən yuxarı registrdə 
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şəffaf ifası ilə musiqinin emosional təsir gücünü daha da artırır. Kulminasiyanın 

davamı (10) musiqi ibarələrinin fortepianoda dinamik inkişafı, sonda S-T funksi-

yalı septakordda saxlanılması ilə başa çatır. Bu fraqment II hissənin reprizası 

üçün hazırlıq prosesini təşkil edir. Təkrar bölüm əvvəlki əhval ruhiyyədə səslən-

məklə nisbətən yığcam şəkildə işlənmişdir. Bütün bunlar kamança ifaçılığı sənə-

tində öz dəsti-xətti, həssas musiqi duyumu olan Ə.Vəzirovun interpretasiyasında 

öz təsdiqini tapıb. 

III hissə a-mollda (E mayəli Şüştər) dörd paylı ölçüdə (Alle breve)  Allegro 

moderato tempində Rondo formasında bəstələnmişdir. III hissə musiqi mövzula-

rının ümumi xarakterini özündə təcəssüm etdirən fortepiano girişi ilə başlayır. 

Mübariz səciyyəli giriş əsas mövzu olan refrenin (A) səslənməsini hazırlayır. 

Refren kamançanın ifasında səslənir. Kvadrat quruluşlu melodik sətrin mu-

siqi cümlələrinin təfsirində kamanzən münasib applikatura və kaman ştrixləri 

(Legato-martele) – tətbiq edərək mövzuları dinamik inkişaflı qətiyyətli ifaya yö-

nəldir. Burada musiqi axınının intensivliyi solistin özünəməxsus ifa üslubu, 

melodiyanın səslənməsinə xüsusi təravət və zənginlik gətirir. 

Nümunə 6. 

 

 
 

Qeyd edək ki, 4 və 6 rəqəmlərdə fortepiano partiyasında musiqi cümlələri-

nin polifonik imitasiyada işlənməsi mövzunu daha da qatılaşdırır. Sonrakı dü-

zümlərdə 9 xanədən ibarət fraqment ritmik dəqiqliklə obrazlı və emosional ifada 

şərh edilir. Rondonun Şur məqamının intonasiyalarına əsaslanan B epizodunun 

(cis-moll, 7) səslənməsi oxunaqlı musiqi mətni iki dəfə dəyişikliyə uğramadan 

təkrarlanır. Mövzunun bədii emosional məzmunu və tematizmin inkişaf xətti, 

solo partiyanın orijinal səslənməsində təcəssüm etdirilir. Epizodun sul. A-da mu-

ğam səciyyəli melizmlərdən, pozisiya keçidlərində məqsədyönlü kaman ştrixlə-
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rindən istifadə bacarığı, səslənmədə rəvan intona-siyalı tembr yaradır. Səkkizlik 

not qruplarının qalxıb-enən aramsız hərəkəti (10) A1 - refrenin səslənməsinə gə-

tirib çıxarır. Bu dəfə mövzu bir qədər geniş şəkildə modifikasiyada təqdim edilir. 

A1 refren aydın intonasiyada mülayim tərzdə ifadəli və obrazlı icra edilir. Qeyd 

edək ki, refrenin kamança ilə fortepianonun bas ostinantlı kononik imitasiyada 

işlənməsi mövzunu daha da rövnəqləndirir. Refrenin 3-cü dəfə fortepianoda 

dinamik inkişaflı təkrarı (16) C epizodunun səslənməsi üçün əlaqə rolunu oyna-

yır. İşlənmə xarakterli C epizodu əsas mövzunun tematik elementlərini özündə 

ehtiva edir. Burada səkkizlik notların müxtəlif istiqamətli aramsız ardıcıllığı son-

da epizodun kulminasiyası ilə nəticələnir. 

Kulminasiyadan sonra (17) kamanzən musiqi fraqmentinin təfsirində 

sul.A-da iti kaman ştrixi və intonasiyalı vibrasiyadan ustalıqla istifadə ilə yüksək 

texniki ifa bacarığını nümayiş etdirir. Bu, epizodda milli alətdə violinin bədii və 

texniki ifa üsullarından istifadə bacarığı, mövzuların klassik məzmunlu səslən-

məsində özünü göstərir. Nəhayət tonallığın dəyişilməsi (F-dur, 20) fortepianoda 

melodiyanın funksional akkord ardıcıllığı ilə sakit məcraya yönəlməsi nəticə-

sində yeni musiqi epizodunun səslənməsinə şərait yaranır. Yeni epizod (6/8) oy-

naq vəzndə majorda (koda, F-dur, A mayəli Segah) mülayim sakit tempdə 

(Andante) rəqs səciyyəlidir. 

Nümunə 7. 
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Melodik sətrin sual cümləsinin C səsində məqamın tersiyasında, cavab 

cümlənin isə A səsində (mayədə) tamamlanması xalq rəqs musiqisinə xas olan 

əlamətdir. Melodiyanın “Segah” muğamının intonasiyalarına əsaslanması onun 

emosional təsir gücünü daha da artırır. Kamanzən epizodun təfsirində alətin 

akustik imkanları və milli ifaçılıq üsullarından irəli gələn komplekslərdən istifa-

də edərək musiqi ibarələrini oynaq, ornamentli emosional məzmunda icra edir. 

Fortepianoda verilən keçid ibarələri (25) A tempoda C epizodunun musiqi fraq-

mentinin səslənməsinə gətirib çıxarır. Solo partiyada üç xanə çərçivəsində melo-

dik ibarələrin variantlı motivləri dinamik inkişafa yönələrək yeni mövzu ilə A2 

refren arasında keçid rolunu oynayır. Mövzunun xarakterik cəhətlərini nəzərə 

alan kamanzən musiqi mətnini sul.A-da intonasiyalı pozisiya gəzişmələrində 

vituoz ifada icra edir. 

A tempoda sekvensiyalı musiqi ibarələrində səkkizliklərin, sonrakı xanələr-

də isə triol not qruplu motivlərin intensiv ardıcıllığı iti vibrasiyada, çevik barmaq 

texnikası ilə parlaq səslənmədə nümayiş etdirilir. 

III hissənin giriş mövzusunun qayıtması (31), refrenin birinci cümləsi (32) 

və konsertin ilk hissəsindəki musiqi fraqmentinin səslənməsi konsertin arxitekto-

nikasını təşkil edir. Musiqi fraqmenti fortepiano ilə solo partiyanın dialoqunda 

təcəssüm etdirilir. Kamanzən mövzuları dəqiq metro-ritmdə icra etməklə koda 

bölümünün səslənməsinə yönəldir. 

Kodanın təfsirində kamanın dəstək və orta bölümlərində vurğu detashe və 

kombinasiyalı ştrixlər tətbiq edən kamanzən, səslənmədə geniş diapazonlu çalğı 

məharəti nümayiş etdirir. Koda təntənəli şəkildə tamamlanır. 
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Nümunə 8. 

 

 
Təhlildən alınan nəticəyə əsasən, biz konsertin ifasında Ə.Vəzirovun fərdi 

ifaçılıq üslubunu bir sıra maraqlı məqamlarını müşahidə etdik. Qeyd edək ki, 

əsər üzərində işləmək bacarığı yaradıcılıq prosesi ilə bağlı olub, ifaçının fərdi 

təxəyyülü və özünə qarşı tələbkarlığından asılıdır. Bu mənada ifaçılıq sənətinin 

bütün sirlərinə dərindən yiyələnən Ə.Vəzirov əsər üzərində işləyərkən ifaçılıq 

konsepsiyası daxilində konsertin milli melos və məqam dramaturgiyasını məha-

rətlə təcəssüm etdirir. Onun kamança ifaçısı kimi formalaşmasında muğam feno-

meninin xüsusi əhəmiyyətini qeyd etmək istərdik. Konsertin müxtəlif epizodla-

rında muğam təfəkküründən irəli gələn muğam səciyyəli ştrix və ornamentlərdən 

yaradıcılıqla istifadə etməsi onun ifaçılıq bacarığının təzahürüdür.  

Ə.Vəzirovun ifaçılıq üslubunun maraqlı cəhətlərindən biri də mürəkkəb 

konsert proqramı ilə səhnə ifaçılığının əsas meyarı “Aləti özünə tabe etdirmək” 

bacarığındadır. Bütün bunlar konsertin musiqi materialının ifaçılıq komponent-

ləri daxilində yüksək texnika və orijinal tembr boyaları ilə nümayişində öz təsdi-

qini tapır. Fikrimizcə, konsertin musiqisindən yaradıcılıqla istifadə bacarığı 

Ə.Vəzirovun ifaçılıq sənətinin parlaq nümunəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

H.Xanməmmədovun kamança ilə simfonik orkestri üçün Konserti yazıldığı 

tarixdən bu günə kimi kamança ifaçılarının konsert repertuarında və musiqi tədrisi 

ocaqlarının dərs proqramlarında həmişəlik yer almışdır. Hər yeni ifa ilə virtuoz 

ştrixlər qazandıran bu konsert gənc nəsil kamança ifaçılarının zövqünün və can 

atılacaq meyarların formalaşmasında əhəmiyyəti xüsusi olan əsərlərdən biridir.  
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