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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 

mərkəzi”. Elektron Kitab N 01 (13 -  2018) 

 

 Bu elektron kitab Azərbaycan Prezidenti Yanında Gənclər 
Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2017-ci ildə maliyyə yardımı 
müsabiqəsi), AGF tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) tərəfindən həyata 
keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 
Kitabxananın  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual 
sənət mərkəzi” kreativ-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə 
hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan 

Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu): 
 http://www.yysq.kitabxana.net  

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 
 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179 
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   “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 
mərkəzi” kreativ-bədii layihə çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 
izləyin:  https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu 
 

―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

 
Elmi-kütləvi məqalələr toplusu 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. Bakı-2018 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

DĠQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 

https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks
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                    Ağasəlim Pünhanoğlu    

 (İsayev Ağasəlim Pünhan oğlu) 

 

 1994-cü ildə iyul ayının 28-də Bakıda ziyalı 

ailəsində anadan olub. 2000-ci ildə Bakı şəhərindəki 5 

saylı orta məktəbin birinci sinfində ilk təhsilinə başlayıb. 

2005-ci ildə Bakı şəhəri Süleyman Ələsgərov adına 1 

saylı Uşaq İncəsənət musiqi məktəbində qarmon ixtisası 

üzrə təhsilini davam etdirib. 2010-cu ildə musiqi 

məktəbini, eyni zamanda orta məktəbi müvəffəqiyyətlə 

bitirib Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Asəf 

Zeynallı adına musiqi kollecinə qarmon ixtisası üzrə qəbul 

olub. 2014-cü ildə musiqi kollecini fərqlənmə diplomu ilə 

bitirərək, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

universitetinə daxil olub. lll kurs tələbəsidir.  

         Hazırda Bakı şəhəri Georgi Şarayev adına 35 saylı 

musiqi məktəbində qarmon ixtisası üzrə müəllim işləyir. 

         Evlidir. 

 +99451-937-58-68 

 aqaselim@gmail.com 
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Ağasəlim Pünhanoğlu 

 
Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən 

məqalələr toplusu 

 
Bakı - 2017 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəĢri 

Bakı.  YYSĠB – 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu. Azərbaycan və dünya 

musiqi sənətinitindən məqalələr toplusu. Bakı-

2017. 200 səh. 

 

 Ağasəlim Pünhanoğlu  
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Azərbaycan “Muğam sənəti” 

 

Üzeyir Hacıbəyov ―Azərbaycan xalq 

musiqisinin əsasları‖ adlı elmi-nəzəri kitabında 

muğamların dinləyiciyə aĢıladığı əhval-ruhiyyəni 

belə səciyyələndirir: ―Rast‖- dinləyicidə mərdlik 

və gümrahlıq hissi, ―ġur‖ - Ģən, lirik əhval-

ruhiyyə, ―Segah‖- məhəbbət hissi, ―ġüĢtər‖- dərin 

kədər, ―Çahargah‖- həyəcan və ehtiras hissi, 

―Bayatı-ġiraz‖- qəmginlik, ―Hümayun‖- dərin 

kədər hissi oyadır. Muğam sənəti Azərbaycanın 

professional musiqi mədəniyyətinin Ģifahi irsinin 

mühüm qismini təĢkil etməklə, Azərbaycan 

xalqının mədəni ənələrində və tarixində dərin 

köklərə malikdir. Bu mədəni ənənənin 

Azərbaycanda köklərinin olması ölkədə onun 
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daĢıyıcılarının sayı, eləcə də onun Azərbaycan 

bəstəkarlarının, rəssamlarının, heykəltəraĢlarının 

və Ģairlərinin tükənməz ilham mənbəyi olan milli 

mədəniyyətdə mühüm rolu ilə təsdiqlənir. Bir sıra 

ümumi, bədii cizgiləri Azərbaycan muğamını Ġran 

dəstgahları, özbək-tacik ĢaĢmakomları, uyğur 

mukamları, hind raqaları, ərəb nubaları, türk 

təqsimləri ilə qohumlaĢdırır və bütün bunlar ġərq 

musiqisinin ümumi-bədii ənənələrini təĢkil 

edirlər. Bununla yanaĢı, muğam sənəti 

azərbaycanlılar tərəfindən milli özünüdərk və 

özünü eyniləĢdirmənin əsasını təĢkil edən baĢlıca 

mədəni dəyərlərdən biri kimi qavranılır. Bu sənət 

Azərbaycan ərazisində yaĢayan talıĢlar, dağlı 

yəhudilər, ermənilər, ləzgilər, gürcülər, avarlar 

kimi etnik qruplar arasında da populyardır. 
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Həm milli mədəniyyət üçün, həm də bütün 

bəĢəriyyətin mədəniyyəti üçün Azərbaycan 

muğamının bədii dəyəri, onun yüksək mənalılığı 

2003-cü ildə YUNESKO kimi nüfuzlu beynəlxalq 

təsisat tərəfindən etiraf olunmuĢdur. YUNESKO 

muğamı "bəĢəriyyətin Ģifahi və qeyri-maddi 

irsinin Ģah əsərlərindən biri" elan etmiĢdir. 

Azərbaycan musiqisində "muğam" termini 

eyni zamanda lad, melodiya və janr 

kateqoriyalarını bildirir. Bu termin lad mənasında 

azı yeddi yüzildir ki, mövcuddur. XIV yüzildə 

yaĢamıĢ görkəmli Azərbaycan musiqi nəzəriy-

yəçisi, ifaçısı və bəstəkarı olan Əbdülqadir 

Marağainin risaləsində O, orta əsrlərdə Yaxın və 

Orta ġərq musiqisində geniĢ yayılmıĢ 12 əsas lada 

(Busəlik, Nəva, ÜĢĢaq, Rast, Ġraq, Ġsfahan, 

Zirafkənd, Bozurq, Rəhavi, Hüseyni və Hicaz) 
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münasibətdə tətbiq edilir. Hazırda Azərbaycan 

musiqisində təkcə yeddi əsas ladı (Rast, ġur, 

Segah, Çahargah, Bayatı-ġiraz, Humayun, ġüĢtər) 

deyil, həm də çoxsaylı tonal variantları (Mahur, 

Dügah, Bayatı-Qacar, Xaric Segah, Orta Segah, 

Mirzə Hüseyn Segahı, Yetim Segah və s.) da 

muğam adlandırırlar. Muğam termini geniĢ 

mənada, eləcə də baĢlıca ladların Ģöbələrinə də 

aid edilməklə, onları da ümumilikdə lad kimi əks 

etdirir. 

Azərbaycanın çağdaĢ musiqi məiĢətində, 

habelə sərbəst vəznli melodiyaları da "muğam" 

adlandırırlar. Hərçənd ənənəvi muğam repertuarı 

müxtəlif tipləri - müəyyən vəzni olmayan 

improvizasiya xarakterli melodiyaları ("bəhrsiz 

hava"), takt vəzni ilə melodiyalar ("bəhrli hava") 

və qarıĢıq vəznli melodiyaları ("qarıĢıq bəhrli 
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hava") özündə birləĢdirsə də, musiqiçidən muğam 

ifa etməsi xahiĢ olunanda istisnasız olaraq 

"bəhrsiz hava" nəzərdə tutulur. GeniĢ yayılmıĢ 

fikrə görə, muğamın melodik üslubu öz kökləri 

ilə Quranın ənənəvi oxunuĢuna gedir, lakin bəzi 

alimlər bunun mənĢəyini Avestanın himn 

ənənələrində görürlər. Bu iki nöqteyi-nəzər 

muğam melodik üslubunun mənĢəyini müəyyən 

etməkdə haçalansa da, öz mənĢəyinə görə sakral 

təzahür kimi qiymətləndirmədə üst-üstə düĢürlər. 

Muğam - Azərbaycanın ənənəvi musiqisinin 

ən iri janrının ümumi adıdır, muğam formalarının 

bütün növlərinə Ģamil olunur, hərçənd onlardan 

hər birinin öz ayrıca adı mövcuddur. Bu janrı 

təmsil edən baĢlıca musiqi formaları - dəstgah 

(vokal-instrumental və ya sırf instrumental növ-

lər), muğam (vokal-instrumental, solo-
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instrumental və solo-vokal növləri) və zərbi-

muğamdır. 

Azərbaycan musiqisində mövcud olan bütün 

muğam formaları arasında öz miqyasına və bədii 

ideyasına görə ən böyüyü dəstgahdır. 

Vokal-instrumental dəstgahlar (dəstgahın ən 

erkən növü) Azərbaycanda XIX yüzildə əsasən 

ġuĢa, ġamaxı, Bakı, Gəncə, Lənkəran, ġəki 

Ģəhərlərində geniĢ yayılmıĢdır. Dəstgahlar özünün 

ilk elmi təsvirini Azərbaycan alimi Mir Möhsün 

Nəvvab Qarabağinin "Vüzuh ül-ərqam" (1884) 

risaləsində tapmıĢdır. Buna baxmayaraq, 

dəstgahlar XX yüzilin 20-ci illərinədək sabit 

forma prinsiplərinə malik olmamıĢlar. Eyni bir 

dəstgah Qarabağ, Bakı və ġamaxı muğam ifaçılığı 

məktəbinin versiyalarında fərqli Ģəkillərdə ifa 

oluna bilərdi. 
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1922-ci ildə muğamın tədrisi Bakıda açılmıĢ 

ilk Avropa tipli musiqi tədris müəssisəsinin dərs 

proqramına daxil edilmiĢdir. Tədris proqramının 

tərtibi sonda Azərbaycan dəstgahlarının 

strukturunda xeyli islahatlara və ənənəvi məhəlli 

məktəblərin nisbi unifikasiyasına gətirib çıxardı. 

Üzeyir Hacıbəyovun (1885-1948) göstəriĢinə 

əsasən, o vaxtın ən nüfuzlu musiqiçilər qrupu 

(Mirzə Fərəc Rzayev, Mirzə Mansur Mansurov, 

Əhməd xan Bakıxanov, Arsen YaramıĢev, Seyid 

ġuĢinski, Zülfi Adıgözəlov) dəstgahların ixtisar 

edilmiĢ tədris versiyalarını iĢləyib hazırladılar. 

20-ci və 30-cu illərdə tədris versiyaları ilə yanaĢı 

olaraq, böyük sənətkarların - o vaxtın ustadlarının 

geniĢləndirilmiĢ versiyaları da mövcudluğunu 

davam etdirirdi. Lakin sonralar ixtisar edilmiĢ 

versiyaların ifası konsert təcrübəsində, radio 
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çıxıĢlarda, qrammofon yazılarında da mövqeyini 

möhkəmlətməyə baĢladı. XX yüzilin birinci 

onilliklərində Azərbaycan dəstgahlarının 

tərkibində ifa olunan bir çox melodiyalar 60-70-ci 

illərdə artıq unudulmuĢdu. 

Bir musiqi termini olaraq "dəstgah" termini 

"tonların, pillələrin komplekti və ya məcmusu" 

deməkdir. Bu formanın əsasında hər dəstgahda 

fərqli olan bir neçə müəyyən ladın - muğamların 

"komplekti" təĢkil edir, məsələn, "Rast" 

dəstgahının tərkibinə daxil olan ladlar komplekti 

"Çahargah" dəstgahının ladlar komplektindən 

fərqlənir. Azərbaycan musiqisində dəstgah 

forması, baĢqa sözlə, lad siklinin tərkibi yalnız 

yuxarıda sadalanan əsas ladlara və onların tonal 

variantlarına malik ola bilər. Dəstgah formasının 

muğam formasından baĢlıca fərqi ondadır ki, 
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dəstgahın musiqi formasının əsasında bir neçə 

fərqli lad-muğamların sistemi dayanır, halbuki 

muğam özü onun bütün mümkün tonal çalarları 

ilə birlikdə bir lad-muğam hüdudunda musiqi 

kompozisiyasından ibarətdir. Müvafiq olaraq 

dəstgahın və muğamların miqyasları fərqlənir (Bu 

qaydadan yeganə istisnanı Rahab muğamı təĢkil 

edir, o öz tarixi təkamülü prosesində dəstgahdan 

muğama çevrilərək dəstgahın lad və kompozisiya 

prinsiplərini müəyyən dərəcədə qoruyub 

saxlamıĢdır). Xan ġuĢinski, Bəhram Mansurov, 

Tələt Qasımov. Kompozisiyaların vokal-instru-

mental növləri adətən iĢtirakçılar heyəti 

tərəfindən ifa olunur. Onların sırasına mütləq 

müğənni-xanəndə daxildir, o özü qaval zərb 

alətində ifa edir, eləcə də tar və kamança ifaçıları 

daxildir. Muğamların və dəstgahların ifaçılarının 
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bu heyəti "muğam triosu" adlanmaqla, 

Azərbaycanda XIX yüzilin sonlarından bəri daha 

geniĢ yayılıb, hərçənd çox zaman daha geniĢ 

heyətlər də ifa edirlər. Son illər Azərbaycanda 

musiqi təcrübəsinə dəstgahın bir solist-xanəndə 

tərəfindən ifası daxil olmuĢdur. 

Vokal-instrumental dəstgahı sabit musiqi 

ölçüsü (Dəraməd, Təsniflər, Rənglər) və sərbəst 

vəznli improvizasiya xarakterli hissələri (BərdaĢt, 

Mayə və ġöbət) birləĢdirir. Bəzi dəstgahlarda, 

eləcə də hər iki melodiya tipini eyni zamanda 

uzlaĢdıran hissələr də (Zərbi-Muğam) var. Praktik 

olaraq BərdaĢtdan baĢqa dəstgahın bütün hissələri 

müstəqil kiçik musiqi formaları Ģəklində 

dəstgahdan kənarda da ifa oluna bilərlər. 

Dəstgahın tərkibində bu hissələrdən hər birinin 

müəyyən funksiyası və forması var. Dəraməd və 
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BəradĢt - giriĢ xarakterli instrumental pyeslərdir. 

Üçüncü hissə, Mayə (ilkin təməl, xəmirin mayası 

kimi tərcümə olunur) - hər bir dəstgahda əsas və 

ən iri Ģöbədir. Dəraməd, BərdaĢt və ġöbət - vokal 

instrumental dəstgahın mütləq hissələridir, onun 

formasının hərəkətini və məntiqini müəyyən edir. 

Təsniflər (mahnı tipli vokal-instrumental 

melodiyalar) və Rənglər (əksərən rəqs xarakterli 

instrumental pyeslər) dəstgahı təbəqələĢdirməklə 

ona bir gözəllik gətirir. Onların seçimi ifaçının 

istəyindən, zövqündən və bədii mənadan asılıdır. 

Dəstgahda Ģöbələrin növbələnmə qaydası 

melodiyanın tonikadan (Mayə) tonikanın yuxarı 

oktavasınadək, mütləq Mayəyə yekun qayıdıĢı ilə 

yüksəliĢin pilləvari sırasını əmələ gətirir, bundan 

sonra dəstgah tamam olmuĢ sayılır. Dəstgahın 

dramaturgiyası insanın bir-birini əvəz edən ruhi 
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vəziyyətinin sikli kimi canlanır, onların ardıcıllığı 

hər bir dəstgahda emosional zirvəyə 

istiqamətlənmiĢdir. Dəstgahın bədii konsepsiyası 

mənəvi azadlığa və təmizlənməyə gətirib çıxaran 

bir sıra emosional vəziyyətlərdən 

("məqamlardan") keçirməklə, insan Ģəxsiyyətinin 

mənəvi yolu ideyasını təcəssüm etdirir. Bu yol 

insan ruhunun sosial bağlardan tədricən azad 

olunmasından, xarici aləmdən uzaqlaĢmaqdan və 

daxili Ģəxsi duyğular və yaĢantılar aləminə baĢ 

vurmaqdan keçir, bəzən bunun yüksək pilləsi 

duyğuların özünü büruzə verən ekstatik yaĢantısı 

olur, bunun ardınca bütün bunlardan azad olma 

gəlir. Muğam sənəti klassik poeziya ilə qırılmaz 

tellərlə bağlıdır. 

Muğamlarda bir sıra melodiyalar məsnəvi, 

saqinamə, səmai, ĢəhraĢub, dübeyti Ģer 
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formalarının adlarını daĢıyır ki, bu da həmin 

melodik formaların eyniadlı Ģer formaları ilə 

bağlılığını, yaxud, hətta ola bilsin onların 

mənĢəyini göstərir. Vokal muğam melodiyaları 

əruzun Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaĢdırılmıĢ kvantitativ ölçüsündə yazılmıĢ 

Ģerlərlə oxunur. 

Klassik poeziya janrı olan qəzəl muğamlarda 

ifa olunan əsas Ģer formasıdır. KeçmiĢin 

xanəndələri orta əsr Azərbaycan Ģairlərindən 

Nizami Gəncəvi və Xaqani ġirvani (XII yüzil), 

Ġmadəddin Nəsimi (XIV yüzil), ġah Ġsmayıl Xətai 

və Məhəmməd Füzuli (XVI yüzil), Molla Pənah 

Vaqif (XVIII yüzil), XurĢid Banu Natəvan, Seyid 

Əzim ġirvaninin (XIX yüzil) qəzəllərinə daha çox 

üstünlük verirdilər. Ġndiki dövrün xanəndələri 

daha çox Əliağa Vahidin (XX əsr) - Azərbaycanın 
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klassik Ģairlərindən sonuncusunun qəzəllərinə 

daha çox üz tuturlar. Qəzəllərlə yanaĢı, 

muğamlarda (əsas etibarilə zərbi-muğamlarda), 

eləcə də qoĢma və ya bayatı poetik formalarında 

xalq Ģeirlərindən də istifadə edə bilərlər. Xanəndə 

özünün Ģer seçimində sərbəstdir, lakin bununla 

bərabər o, ifa etdiyi muğamın musiqi xarakterini 

də nəzərə almalıdır, məsələn, onun iĢıqlı musiqi 

koloritinə malik "Rast" muğamı üçün seçilən 

qəzəllər Ü.Hacıbəyovun verdiyi xarakteristikaya 

görə, "dərin kədər hissi" doğuran "Hümayun" 

muğamı, yaxud dini və matəm mərasimlərində 

tez-tez ifa olunan "ġüĢtər" muğamı üçün yararlı 

deyil. 

XX yüzilin əvvəllərinədək Azərbaycan 

xanəndələri farsdilli Ģerlərlə muğam 

melodiyalarını ifa etmək ənənəsinə riayət 
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edirdilər. Bu ənənəyə görkəmli Azərbaycan 

xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlu (1861-1944) son 

qoydu. Onunla baĢlayaraq, muğamların 

Azərbaycan dilində ifası Azərbaycanda, eləcə də 

Azərbaycan muğamlarının çox geniĢ populyarlığa 

malik olduğu bütün Güney Qafqazda ənənəyə 

çevrildi. Muğamın instrumental növlərinin əsa-

sında vokal-instrumental növlərindəki formanı 

geniĢləndirmənin eyni struktur və prinsipləri 

dayanır, fərq yalnız bundadır ki, instrumental 

kompozisiyalarda bir qayda olaraq Dəraməd, 

BərdaĢt və Təsniflər ifa edilmirlər. 

Muğamın instrumental növləri XX yüzilin 

əvvəllərində Azərbaycanda istedadlı instrumentali 

ifaçıların meydana gəlməsi və instrumental 

ifaçılığın çiçəklənməsi ilə geniĢ yayılmıĢdır. 

Azərbaycanda tarda aparılmıĢ islahat da (Mirzə 
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Sadıq Əsəd oğlu) xeyli rol oynadı ki, bunun 

nəticəsində bir zaman Ġrandan Azərbaycana 

gəlmiĢ bu musiqi aləti Ġran tarı ilə müqayisədə 

daha güclü, konsert səsi əldə etdi. Bizim günlərdə 

dəstgahlar digər ənənəvi alətlərdə, məsələn, 

kamançada, udda, kanonda (simli), zurnada, 

balabanda, neydə (nəfəsli) də solo ifa edilə 

bilərlər. XX yüzildən baĢlayaraq bəzi Avropa 

musiqi alətləri (klarnet, qoboy, qarmon) ənənəvi 

musiqiyə daxil olmuĢ və muğamların onlarda ifa 

edilməsi milli publika tərəfindən autentik qəbul 

edilir. 

Janrın həm vokal-instrumental, həm də 

instrumental növləri ya lad sikli fomasında 

(dəstgah), ya da bir ladda bir hissəlik melodik 

improvizasiyada ifa edilə bilərlər. 
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Kiçik muğamlar (vokal-instrumental və 

instrumental növlər) - "Rahab", "Qatar", 

"ġahnaz", "Sarənc", "Bayatı-Kürd", "Nəva", 

"DəĢti", "Hicaz" və digərləri dəstgahlarla müqa-

yisədə daha kiçikmiqyaslı müstəqil musiqi kom-

pozisiyaları olmuĢlar. Əgər dəstgahlar təsnifləri 

və rəngləri hesaba almasaq, 5-dən 10-12-dək 

Ģöbəni özündə birləĢdirə bilərsə, muğamlar adətən 

3-dən çox olmayan Ģöbələrdən ibarətdir. Yalnız 5 

Ģöbədən ibarət olan "Rahab" muğamı istisna təĢkil 

edir. 

Vokal muğam (instrumental müĢayiət 

olmadan) mərasim və ya matəmlərdə tətbiq edilir, 

qəzəl və qəsidə poetik formalarında yazılmıĢ dini 

və ya matəm məzmunlu Ģerlərlə ifa olunur. 

Zərbi-muğamlar (onlara ritmik muğamlar da 

deyilir) bir ladda bir hissəli vokal-instrumental 
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kompozisiyadan ibarətdir və müstəqil kiçik 

muğam formaları qrupuna aid edilirlər. Bu janrın 

XIX yüzilin musiqi təsrübəsində bəlli olan 18 

nümunəsindən hazırda "Qarabağ Ģikəstəsi", 

"ġirvan Ģikəstəsi", "Kəsmə Ģikəstə", "Zərbi-

Simayi-ġəms", "Zərbi-Mənsuriyyə", "Arazbarı", 

"OvĢarı", "Maani", "Heyratı" öz populyarlığını 

qoruyub saxlamıĢdır. Bu kompozisiyaların 

xarakterik xüsusiyyətləri vəzn baxımdan sərbəst 

vokal melodiyalarının (adətən yüksək registrdə) 

ritmik instrumental müĢayiətlə 

uyğunlaĢdırılmasıdır. Lakin bu janrın müəyyən 

vəzn çərçivəsində saxlanan ("bəhrli hava") ayrıca 

sırf instrumental nümunələri də mövcuddur 

("Heydəri"). 
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Muğam ifaçılığı mədəniyyəti 

 

Muğam ifaçılığının yayılmasında və onun 

professional Ģəkil almasında XIX yüzilin 20-ci 

illərindən XX yüzilin əvvəllərinə qədər 

Azərbaycan Ģəhərlərində yaranmıĢ ədəbi və 

musiqi məclisləri böyük rol oynamıĢlar. Onlardan 

ən məĢhuru ġuĢada "Məclisi-FəramuĢan", 

"Məclisi-Üns", Musiqiçilər Cəmiyyəti, ġamaxıda 

"Beytüs-səfa" və Mahmud ağanın musiqi məclisi, 

Bakıda "Məcmə-üĢ-Ģüəra", Gəncədə "Divani-

hikmət", Ordubadda "Əncümən-üĢ-Ģüəra", 

Lənkəranda "Fövcül-füsəha" idi. Bu məclislərdə 

Ģairlər, ədiblər, musiqiçilər, sadəcə ziyalı Ģəxslər, 
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klassik poeziyanın və musiqinin sərrafları və 

biliciləri toplaĢır, muğamları diqqətlə dinləyir, 

musiqinin və Ģerin incə ifası ətrafında müzakirələr 

aparırdılar. Məclis XIX yüzildə muğamların 

dinləyicilər qarĢısında ifasının baĢlıca 

formalarından biri idi və bu ənənənin sönüb 

getməsi XX yüzilin əvvəllərində musiqi 

ifaçılığının konsert formasının üzə çıxmasıyla 

Azərbaycanda musiqi həyatının demokratikləĢmə 

prosesi ilə bağlı olmuĢdur. Lakin məclislər 

muğamın diqqətlə dinlənilməsinin xüsusi 

mədəniyyətini, eləcə də muğamın ifasına yüksək 

bədii tələblər irəli sürən zövqlü, baĢadüĢən 

dinləyici mühitini ("ariflər məclisi") 

formalaĢdırmıĢdı. Məclislər XIX yüzil - XX 

yüzilin əvvəlində Azərbaycan musiqiçilərinin 
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professional baxımdan kamilləĢmələrində güclü 

stimul rolunu oynamıĢdı. 

Məscidlər yanında rövzəxanlar məktəbi də 

(ayinlərdə musiqi repertuarının ifaçıları) müəyyən 

təhsil səviyyəsinə malik idilər. Burada yaxĢı səsi 

olan oğlanlara muğamları savadlı tərzdə ifa etmək 

və klassik Ģerləri düzgün tələffüz etməyi 

öyrədirdilər. XX yüzilin 20-ci illərinədək bu mək-

təblər muğam ifaçılarının professional baxımdan 

kamilləĢmələrinə yönəlik yeganə tədris ocağı 

idilər. 

XX yüzilin 20-ci illərindən baĢlayaraq - 

sovet dövründə Azərbaycanda musiqi təhsili, o 

cümlədən muğamın tədrisi 3 mərhələli sistem 

üzərinə köçürüldü: məktəb - texnikum - 

konservatoriya. Beləliklə muğam sənətinin tədrisi 

prosesi indi formal olaraq 14-15 il vaxt aparır. 
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Ġfaçılar özləri hesab edirlər ki, professional 

yetkinlik musiqiçiyə 5-10 il praktik çıxıĢlardan 

tez olmayaraq çatmaq olar. Beləliklə muğam 

ifaçısının ustad, yəni öz peĢəsində əsl professional 

olmasından ötrü 20-25 il vaxt tələb olunur. Tələ-

bin bu səviyyəsi özlüyündə muğamı Ģifahi ənənəli 

professional sənət səviyyəsinə qaldırır. 

Muğamları ifa sənəti musiqiçidən müstəsna 

musiqi yaddaĢı və duyumu, eləcə də 

improvizasiya məharəti, yəni bəstəkarlıq istedadı 

tələb edir. PeĢəkar musiqiçi bütün mövcud 

muğam repertuarını bilməli, məĢqlərsiz camaat 

qarĢısında çıxıĢ etməyi bacarmaqla istənilən 

muğamı ifa etməlidir. Xanəndə klassik poeziyanı 

və əruzun vəznlərini yaxĢı bilməli, 2 oktavadan az 

olmayan səs diapazonuna malik olmalıdır. 

Ġnstrumental ifaçı (sazəndə) bir-birindən 
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fərqlənən solo və akkompanent versiyalarda 

muğamı ifa etməyi bacarmalıdır. Muğam ifaçısı 

bu tələblərə cavab verəndə ustad sayılır. 

Həm keçmiĢdə, həm də indi muğam 

sənətinin tədrisi prosesi bilavasitə müəllimdən 

Ģagirdə ötürülməyin məlum formasında baĢ verir. 

Müəllim melodiyalardan parçaları ifa edir, tələbə 

onu tam yadında saxlayanadək təkrarlayır, 

bundan sonra növbə melodiyanın sonrakı 

fraqmentinə çatır və tələbə bütün melodiyanı 

bütövlükdə yadda saxlayanadək beləcə davam 

edir. Çox zaman tələbələr evdə onların 

əzbərlədikləri muğamlar yazılmıĢ kompakt-

disklərdən istifadə edir, eləcə də öyrəndikləri 

melodiyanı və müəllimin tövsiyələrini yazmaq 

üçün özləri ilə dərsə diktofon gətirirlər. 
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Muğam ifaçılığı mədəniyyəti parlaq 

musiqiçilərin - bütün Qafqazda və Ġranda məĢhur 

olan xanəndələrin və sazəndələrin bir çox 

nəsillərinin yaradıcılıq nailiyyətlərindən 

formalaĢmıĢdır. KeçmiĢin çox böyük sayda 

xanəndələrindən yalnız Mirzə Səttar, Hacı Hüsü, 

MəĢədi Ġsi, Əbülhəsən xan, Azər Ġqbal, Mirzə 

Muxtar Məmmədzadə, Cabbar Qaryağdı oğlu, 

Ələsgər Abdullayev, Əbdülbaqi Zülalov, Ağasəid 

Ağabalaoğlu, Mirtağı Mirbabayev, Məcid 

Behbudov, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Ġslam 

Abdullayev, MəĢədi Məmməd Fərzəliyev, 

Hüseynqulu Sarabski, Seyid və Xan ġuĢinskilər, 

Bülbül, Zülfü Adıgözəlov kimi daha parlaq adları 

qeyd edə bilərik. KeçmiĢin daha parlaq sazən-

dələri sırasında tarzənlər Mirzə Sadıq Əsəd oğlu, 

Mirzə Fərəc Rzayev, MəĢədi Cəmil Əmirov, ġirin 
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Axundov, MəĢədi Zeynal Haqverdiyev, Mirzə 

Mansur Mansurov, Qurban Pirimov, Bakıxanov 

qardaĢları, PaĢa Əliyev, Firuz Əlizadə, 

kamançaçılar Ġsmayıl TalıĢinski, Qılman Salahov, 

qarmonda ifaçı Abutalıb Yusifov, Kəmrabəyim, 

Əhəd Əliyev, Kərbəlayi Lətif, Teyyub Dəmirov, 

zurnaçı Əli Kərimov daha çox Ģöhrət 

qazanmıĢdılar. 

Sovet dövründə muğam sənətini xanəndələr 

Əbülfət Əliyev, Qulu Əsgərov, Nəriman Əliyev, 

Həqiqət Rzayeva, Yavər Kələntərli, Zəhra 

Rəhimova, Cahan TalıĢinskaya, Fatma 

Mehrəliyeva, Rübabə Muradova, ġövkət Ələk-

bərova, Töhfə Əliyeva, Hacıbaba Hüseynov, 

Yaqub Məmmədov, tarzənlər Əhsən DadaĢov, 

Bəhram Mansurov, Baba Salahov, Kamil 

Əhmədov, Hacı Məmmədov, Həbib Bayramov, 
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Məmmədağa Muradov, Əmirulla Məmmədbəyli, 

Xosrov Məlikov, Adil Gəray, Ənvər Mansurov, 

kamançaçılar Qılman Salahov, Tələt Bakıxanov, 

Elman Bədəlov, Ədalət Vəzirov, qarmançular 

Lətif Əliyev, Abutalıb Yusifov, Əhəd Fərzəli 

oğlu, MəĢədi Əli, Teyyub Dəmirov, xalq musiqi 

ifaçıları Nadir Axundov, Ağasəf Seyidov, Firuzə 

Zeynalova qoruyub saxlamıĢ və inkiĢaf 

etdirmiĢlər. 

Xanəndələr Ġslam Rzayev, Arif Babayev, 

Əlibaba Məmmədov, Canəli Əkbərov, Sabir 

Mirzəyev, Ağaxan Abdullayev, Alim Qasımov, 

Mənsum Ġbrahimov, Səkinə Ġsmayılova, Qəndab 

Quliyeva, Mələkxanım Əyyubova, Zabit 

Nəbizadə, Zahid Quliyev, tarzənlər Ağasəlim 

Abdullayev, Vamiq Məmmədəliyev, Möhlət 

Müslümov, Firuz Əliyev, Sərvər Ġbrahimov, 
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kamançaçılar Habil Əliyev, Mirnazim 

Əsədullayev, ġəfiqə Eyvazova, Fəxrəddin 

DadaĢov kimi ifaçılar və pedaqoqlar da 

Azərbaycan muğam ifaçılığı mədəniyyətinə 

böyük töhfələr vermiĢlər. 

Azərbaycan musiqiçiləri müsəlman ġərqində 

ilk dəfə olaraq Avropaya qastrollara çıxmaqla və 

qrammofon valları yazdırmaqla muğam üçün 

qeyri-ənənəvi dinləyici auditoriyasına müraciət 

etməyə baĢlamıĢlar. Ġlk dəfə 1906-cı ildə 

"Qrammofon" ingilis Səhmdar Cəmiyyəti məĢhur 

xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu və digər 

Azərbaycan musiqiçilərinin ifasında Azərbaycan 

musiqisini qrammofon vallarına yazmıĢdır. 1906-

cı ildən 1914-cü ilə qədər olan dövrdə Avropanın 

bir neçə qrammofon səsyazma firması, o 

cümlədən Fransanın "Pate qardaĢları" Ģirkəti, 
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"Sport-Rekord" alman səhmdar cəmiyyəti, 

"Ekstrafon", "Konsert-Rekord", "Monarx-

Rekord", "Qrammofon-Rekord", "Premyer-

Rekord" Rusiya Ģirkətləri Azərbaycan muğamları, 

təsnifləri və rəngləri yazılmıĢ onlarca val 

buraxmıĢlar. 

Azərbaycanda sovet rejimi qurulduqdan 

sonra, xüsusən də 30-cu illərdən baĢlayaraq, 

musiqi mədəniyyəti tamamilə dövlətin nəzarəti 

altına keçir. Sovet dövlətinin yürütdüyü "dəmir 

pərdə" siyasəti uzun müddət Azərbaycan musiqisi 

üçün beynəlxalq musiqi məkanına çıxıĢı 

bağlamıĢdı. XX yüzilin əvvəllərndə, ġərq 

incəsənəti Qərb auditoriyasında maraq doğurduğu 

vaxtlarda Azərbaycan musiqiçiləri məlum siyasi 

vəziyyətə görə ona sərbəst çıxıĢa malik 

olmadıqları kimi sovet ġərqinin ənənəvi 
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musiqiçiləri də belə bir çıxıĢa malik deyildilər. 

Müvafiq olaraq Qərbin bədii məkanında 

müsəlman Orta ġərqinin musiqi mədəniy-

yətlərindən daha çox yeri ərəb, Ġran və türk 

ənənəvi musiqisi tutmuĢdur. Xarici mədəni 

məkanda Azərbaycan muğamının mövqeyinin 

itirilməsi ilə yanaĢı, Azərbaycanın özünün 

daxilində də keçən yüzilin 20-30-cu illərin məlum 

Ģüarlarında ifadə olunmuĢ nihilist tendensiya 

("doloy tar!", "doloy muğam") tədricən muğam 

sənətinin ictimai statusunu laxlatdı. 

XX yüzilin 30-cu illərindən baĢlayaraq, 70-ci 

illərədək olan dövrdə Azərbaycan cəmiyyətində 

muğamata primitiv sənət kimi baxıĢ tədricən 

möhkəmlənməyə baĢladısa da, hər halda 

cəmiyyətdə, onun müəyyən bir hissəsində mu-

ğamatın populyarlığını azaltmadı. Muğam 
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sənətinə münasibət yalnız XX yüzilin 70-ci 

illərində, YUNESKO-nun himayəsi altında 

ənənəvi musiqinin ilk beynəlxalq simpoziumları 

və festivallarının (Moskva 1971, Alma-Ata 1973, 

Səmərqənd 1978, 1983) keçirilməsindən və bu 

hadisələrin sovet cəmiyyətində geniĢ əks-səda 

doğurmasından sonra dəyiĢməyə baĢlayır. Bu 

tədbirlər ənənəvi musiqi sənətinə marağın 

oyanmasına və ona yüksək dərəcəli professional 

sənət olaraq baxıĢların formalaĢmasına rəvac 

verdi. 

XX yüzilin 90-cı illərindən baĢlayaraq 

Azərbaycan muğam sənəti dünyanın hər yerində 

dinləyicilərin, mütəxəssislərin və menecerlərin 

diqqətini get-gedə daha geniĢ Ģəkildə özünə cəlb 

etməyə baĢlayır. Azərbaycanın ənənəvi 

musiqiçiləri beynəlxalq festivallarda iĢtirak edir, 
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dünyanın hər yerinə qastrollara çıxır, onların 

diskləri Qərbin ən iri səsyazma studiyalarında 

buraxılır. 

Muğam sənəti XX yüzil Azərbaycan 

bəstəkarlarının yaradıcılığına ilham verən qaynaq 

olmuĢ və olaraq qalır. 1908-ci ildən - Bakıda 

Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun 

Azərbaycanda professional musiqi teatrının 

baĢlanğıcı olan ilk operasının səhnəyə qoyulduğu 

tarixdən muğamlar Azərbaycan musiqisindən bir 

çox musiqi əsərlərinə və yeni janrlara həyat 

vermiĢdir. Sonuncular sırasında - muğam operası 

(Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyov qardaĢları və b.), 

simfonik və xor muğamları (Fikrət Əmirov, 

Niyazi, Süleyman Ələsgərov, Nazim Əliverdi-

bəyov), sonata-muğam (AqĢin Əlizadə, Nəriman 

Məmmədov), caz-muğam (Vaqif Mustafazadə, 
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Rafiq Babayev, Əzizə Mustafazadə) göstərilə 

bilər. Azərbaycan bəstəkarlarının ayrı-ayrı 

əsərlərinin bu gün də böyüməkdə olan çox uzun 

bir siyahısı muğam ənənələrinə əsaslanır 
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"Karmen".  

XIX əsrin opera realizminin zirvələrindən biri 

 

2012-2013 teatr mövsümünün nəticələrinə 

görə dünyada ən çox izlənilən operalardan 

birincisi Verdinin "La Traviata", ikincisi Corc 

Bizenin "Karmen" operasıdır. Bu statistika 

dünyadakı 700-dən çox opera teatrının repertua-

rının araĢdırılması zamanı əldə olunmuĢdur. 

"Karmen" fransız bəstəkarı Corc Bizenin 

1874-cü ildə Lüdovik, Halevi və Anri Melyakın 

librettosuna bəstələdiyi 4 pərdəli faciə janrında 

olan operadır. Operanın librettosunun süjeti 

Prosper Merimenin eyni adlı novellasından 

götürülmüĢdür. 
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"Karmen"in musiqisi opera incəsənətinin 

xəlqilik rəmzidir. YazılıĢının üstündən əsr yarıma 

yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, indi də 

"Karmen"i dinləyəndə onun təravətinə valeh 

olmaya bilmirsən, sanki opera baĢdan-ayağa 

gözəl və həyəcanverici melodiyalar paradıdır. 

Operadakı parçalar: "Üvertüra", "Habanera", 

"Sequidilla", Qaraçı mahnısı, Toreadorun 

kupletləri, Josenin çiçəklə ariyası, 4-cü pərdədən 

Antrakt. Dünya opera tarixində bu qədər sevilən 

melodiyaya malik ikinci operanı xatırlamaq çox 

çətindir. 

Bu opera ilk dəfə 1875-ci il martın 3-də 

Parisin "Opera-Komik" teatrında tamaĢaya 

qoyulur. Televiziyanın, radionun, kinoteatrların 

olmadığı dövr. Orta və yuxarı təbəqənin əyləncə 

və bədii ehtiyacını ödəyən əsas müəssisələrdən 
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biri opera teatrları idi. Səhnəyə qoyulan, nəinki 

premyeradan sonra, bəzən premyeradan xeyli 

əvvəl də müzakirə olunurdu. Gözlənilən 

"Karmen" tamaĢası haqqında da premyeradan 

əvvəl söz-söhbətlər baĢlamıĢdı. Bu söhbətlərdə 

əsas vurğu premyerası göstərilən tamaĢanın 

"amorallığı"na, "açıq-saçıqlığı"na idi. 

O dövr üçün müasir sayılan parislilər opera 

səhnəsindəki çılpaq reallıqları həzm edə bilmirdi. 

Parislilər əslində reallıqla qarĢılaĢmıĢdılar. 

"Karmen"in premyerası Parisin "Opera-Comique" 

teatrında baĢ tutur. Zalda kimlər yox idi. 

Fransanın o dövrkü yüksək cəmiyyətinin böyük 

hissəsi: bəstəkarlar Charles Gounoud, Leo 

Delibes, Jacques Offenbach, Jules Massenet, 

yazıçı Düma-oğul, səfirliklərin nümayəndələri 

RotĢildlər ailəsi... ġahidlərin dediyinə görə 1-ci və 
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2-ci pərdələr alqıĢlarla qarĢılanır, amma sonra, 

tədricən zalda susqunluq və buzlaĢma baĢladı. 

Premyeranı uğursuz adlandırmaq olardı. 

Operanın süjeti "qəbahətli" (baĢ qəhrəman 

tütün fabriki fəhləsi olduğu üçün), musiqisi 

həddindən artıq mürəkkəb və ciddi sayılmıĢdı. 

Opera-komikdə adətən yüksək cəmiyyətin həyat 

tərzindən alıntılı mövzular göstərilirdi: varlı ailə, 

ağıllı və komik qulluqçu, yüngül flirt, xoĢbəxt 

final və s... "Karmen"in qəhrəmanları isə: tütün 

kombinatının iĢçiləri qaçaqmalçılar, yüngül 

əxlaqlı qadınlar, dezertir əsgər, öküzlə döyüĢən 

matador... 

Opera-Comiquedə qoyulan bu operada 

demək olar ki, nə komik əhvalat, nə də komik 

personaj vardı. Finalda da ölüm. Odur ki, mətbuat 

səhifələrində opera haqqında xoĢagələn heç bir 
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söz deyilməmiĢdi. TamaĢanın sabahı günü 

qəzetlərin biri vətəndaĢları ehtiyatlı olmağa 

çağırırdı: "Hörmətli atalar və analar! Ənənəyə 

sadiq olaraq, siz xanımlarınızı və qızlarınızı 

onlara layiq axĢam əyləncələrinə aparırsınız. 

Qatır oğrusundan hərbçinin, hərbçidən matadorun 

qucağına atılan fahiĢə haqqında nə düĢünərdiniz? 

Axırda da aldatdığı aĢiq xəncərlə onun biabırçı 

həyatına son qoyur"... 

Məsələ burasındadır ki, o dövrün Parisində 

yüksək cəmiyyət mənsubları operaya, həm də öz 

övladlarına gələcək həyat yoldaĢı tapmaq üçün 

gedirdilər. Lojalarda oturan valideynlər qızlarını 

qabaq sıralarda əyləĢdirərək, özləri arxada 

otururdu. Bir qəzet isə həmin gecə səhnədə 

göstərilən personajları "sosial zibillik" 

adlandırmıĢdı. Ümumilikdə Paris qəzetləri 
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operanı tənqid atəĢinə tutmaqda bir-biri ilə elə bil 

bəhsə girmiĢdilər. Deyilənlərə görə bu söz-

söhbətlərdən sonra kiĢilər "Karmen"ə ailələrini 

aparmırmıĢ. Amma özləri gedirmiĢ. 

Tədqiqatçıların rəyinə görə uğursuzluğun 

əsas səbəblərindən biri tamaĢa haqqında 

vaxtından əvvəl yayılmıĢ söz-söhbət idi... Opera 

tam iflasa uğrayır. Bundan sarsılan Corc Bizenin 

gecələr Paris küçələrində dərdini dağıtmaq üçün 

sərgərdan gəzməkdən savayı çarəsi qalmamıĢdı. 

DüĢünmüĢdü ki, var qüvvəsi ilə ərsəyə gətirdiyi 

əsərinə verilən qiymət böyük ədalətsizlikdir. Axı 

o, "Karmen"ə böyük ümid bəsləyirdi. Mətbuat 

səhifələrindəki rəylər isə onu ümidsizlik 

uçurumuna aparırdı. Xatirələrə görə səhərə qədər 

Ģəhərdə dolaĢan Bizeni, sadəcə, dostu, sonradan 

operanı redaktə edən Ernest Guiraud tərk 
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etməyib. Xanımı Genevieve Halevy də onu tərk 

etmiĢdi, tamaĢa bitər-bitməz o, pərəstiĢkarı 

pianoçu Elie-Miriam Delaborde ilə teatrı tərk 

edib. Gənc Bize xaç suyuna salınma mərasimində 

üç böyük sərkərdənin - Aleksandrın, Sezarın və 

Leopoldun Ģərəfinə Aleksandr, Sezar Leopold 

adlandırılmasına baxmayaraq, xasiyyətcə süst və 

əsəbi adam idi, həyəcanını asanlıqla büruzə 

verirdi. 

Premyeradan əvvəl yaranmıĢ Ģayiələr 

premyeradan sonra yazıya çevrilərək qəzet 

səhifələrini doldururdu. BaĢı çıxan-çıxmayan 

yazarların əksəriyyəti, əsəri mütləq tənqid edirdi. 

Bütün bunlar həssas bəstəkarı həddən artıq 

həyəcanlandırmıĢdı. Hətta bir dəfə tənqidçilərdən 

birini Bizenin əlindən zorla alıblarmıĢ. Yüksək 

keyfiyyətli musiqi yazdığına əmin olan Bizeni 
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üzən səbəblərdən biri də dostlarının: söz sahibi 

bəstəkarların, yazarların onu müdafiə etməməsi 

idi. 

Qəzetlərdə opera barədə danıĢan tanınmıĢ 

Ģəxslər də Bizeni, ya Ģəxsən Ģifahi, ya da məktub 

Ģəklində yazılı təbrik etmələrinə, xoĢ sözlər 

söyləmələrinə baxmayaraq, ictimai çıxıĢlarında 

ehtiyatlı olmağa, fikirlərini ictimai rəylə 

balanslaĢdırmağa çalıĢırdı. növbəti üç ay ərzində, 

yəni düz 3 iyun 1875-ə qədər 33 tamaĢa 

oynanıldı. 34-cüsü isə təxirə salındı. Səbəb - 36 

yaĢlı müəllifin ürək tutmasından qəfil vəfatı oldu. 

Sarsıntılara dözməyən Bize düz üç aydan sonra 2 

iyun 1875-ci ildə dünyasını dəyiĢmiĢdi. Amma 

buna qədər tamaĢa, artıq Vyana opera teatrının 

marağını çəkmiĢ və onlar müəlliflə Vyana 

premyerası barədə razılaĢmıĢdılar. Bəstəkarın 
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cəmi 4 ay da səbri çatsaydı, sevimli operasının 

dünyanın ən böyük musiqili teatrlarında, oktyabr 

ayında Vyananın Opera Teatrında necə böyük 

uğur qazandığının Ģahidi olardı. 

Bizenin vəfatından dörd ay sonra, oktyabr 

ayında "Karmen"in Vyana premyerası oldu. 

Operanın dünya Ģöhrəti də oradan baĢladı. Bəlkə 

də, Parisdə baĢ tutan premyeranın 

uğursuzluğunun bir sirri də burdaydı, əslində, 

karmen öz musiqisinin geniĢliyinə, dramatik 

ağırlığına görə böyük səhnədə oynanılmalı idi. 

Ardarda Brüssel, Berlin, London, Barselona, 

Sankt-Peterburq və digər Avropa premyeraları, 

daha sonra okeanın o tayında Nyu-York, San-

Fransisko premyeraları baĢ tutdu. 

Vyanada oynanılan əsərində onun yaxın 

dostu, bəstəkar Gironun redaksiyasında danıĢıq 
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dialoqları reçitativlərlə əvəz olunmuĢ, 4-cü 

pərdəyə Bizenin "Pert gözəli" əsərindən və 

"Ariyalı qız" pyesinə yazdığı musiqidən balet 

səhnələri daxil edilmiĢdi. Həmin vaxtdan etibarən 

"Karmen" operası ən repertuarlı əsər kimi dünya 

opera səhnələrinin bəzəyi olaraq qalır. Operada 

əsas ideya sevginin azad olması barədə idi. BaĢ 

qəhrəman qaraçı qızı Karmen birinci pərdədə 

əsgər Joseyə, 3-cü pərdədə matador Eskamilyoya 

vurulur. Karmenin fəlsəfəsi, təxminən belədi: 

"mən azadam, kimi istəyirəm onu da sevərəm və 

bu azadlığım üçün ölümə də gedərəm". Buna görə 

də əsərin sonunda keçmiĢ sevgilisi tərəfindən 

öldürülür. 

Bu əsər epoxamızın, az qala, ən böyük lirik-

dramatik əsəridir". Bize yaradıcılığı üçün 

səciyyəvi olan melodiya zənginliyi, 
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orkestrləĢdirmə rəngarəngliyi, vokal partiyaların 

ürəyə yatımlılığı, xəlqiliyə və həyat həqiqətlərinin 

təcəssümünə çağırıĢ bu operada önəmli yer tutur. 

Operada müstəqil orkestr nömrələri vardır. 

Uvertura iki təzadlı bölməni əks etdirir. Hər iki 

bölmə gözəl musiqiyə malikdir. 

Operanın musiqisi dramatik qüdrəti, melodik 

ifadəliliyi, harmoniya parlaqlığı, forma plastikliyi, 

orkestrləĢdirmə Ģəffaflığı və forma zənginliyi 

sayəsində dinləyici zövqünü dərindən oxĢaya 

bilir. Bize musiqisinin funksionallığı operanın 

özünün məzmunu ilə çox da əlaqəli deyil. 

Operaya populyarlıq qazandıran onun 

dramaturgiyası yox, melodiya yükünün 

böyüklüyüdür. 

Operanın musiqisi ispan xalq rəqs və xalq 

musiqi intonasiyaları ilə zəngindir. Vokal 
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partiyalarının parlaqlığı operada koloritli orkestr 

müĢayiəti ilə özünü göstərir. Hadisələrin inkiĢaf 

simfonikliyi forma bitkinliyi ilə uyarlıq təĢkil 

edir. I Pərdədə Sevilya, siqar fabrikinin yanında 

suvari eskadronu düĢərgə salır. Əsgərlər fabrikdə 

çalıĢan gözəl qızlarla əylənirlər. Süvari Xozenin 

sorağı ilə Mikaela ora yetiĢir, lakin əsgərlər ona 

Xozenin baĢqa eskadronda olduğunu tezliklə 

həmin eskadronun onları əvəz edəcəyini ona 

deyirlər. Mikaela gedir. Tezliklə Xozenin xidmət 

etdiyi eskadron ora yetiĢir. 

Kapitan Çuniqa serjant Xoze ilə söhbət 

edərək, siqar fabrikinin cazibəli qızlarından söz 

salır. Xoze eskadronda yeganə adamdır ki, fabrik 

qızları ilə maraqlanmır - o, Mikaela ilə niĢanlıdır. 

Fabrikin fasilə zəngi çalınır və qızlar 

damaqlarında siqar küçəyə çıxırlar. KiĢilər dərhal 
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onları haqlayırlar. Bu zaman canlar yaxan qaraçı 

Karmen gəlir. O, bütün kiĢilərin ona necə həsəd 

aparmasından, onları barmağına dolamaqdan, ələ 

salıb gülməkdən həzz alır. Heç kim hətta onun 

özü belə bilmir ki, bu gün, sabah kim onun 

Ģikarına çevriləcək. Beləki Xozenin ona laqeyid 

olması Karmenə xoĢ gəlmir və o, Xozenin 

ayaqları altına gül atır. 

Elə bu dəm fabrik zəngi çalınır, qızlar dərhal 

iĢ baĢına dönürlər. Qayıdan niĢanlısı Mikaela, 

Xozeyə anasından xəbər gətirir və onun necə 

tənha olduğunu deyir. Mikaela getdikdən sonra 

fabrikdə qiyamət qalxır. ĠĢçilər arasındakı 

qalmaqal bıçaqlaĢma ilə bitir. Günahkar Karmen 

çıxır. 

Kapitan Sunyiqa Xozeyə Karmenə göz 

qoymagi əmr edir, özü isə order dalınca gedir. Bu 
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müddət ərzində Karmen öz cazibədarlığı ilə 

Xozeni yoldan çıxarır. Həbs orderi gələnədək 

Xoze Karmenə qaçmaqda kömək edir. II Pərdədə 

hadisədən iki ay keçmiĢ. "Lilas Pastya" taverna-

sında Karmen rəfiqələri ilə müĢtəriləri öz rəqsləri 

ilə əyləndirirlər. Onları içində kapitan Sunyiqada 

vardır. O, Karmenə xəbər verir ki, ona qaçmaqda 

kömək etdiyinə görə Xoze həbsxanaya 

salınmıĢdır. Indi o azaddır və Karmeni görmək 

üçün bura gələcəkdir. 

Kütlənin əhatəsində daxil olan toreador 

Eskamilyo Karmenin gözəlliyinə məftundur. 

Taverna bağlandıqdan sonra orada qaçaqmalçılar 

- Dankayro, Remendado, Karmen, Fraskita və 

Mersedes qalırlar. Onlar növbəti iĢ dalınca 

getməyə hazırlaĢırlar. Karmen imtina edərək 

Xozeni gözləyəcəyini bildirir. Qaçaqmalçılar 
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Karmenə Xozeni də onlara cəlb etməyi təklif 

edirlər. Xoze gəlir. DüĢərgə Ģeypuru gecə 

davamiyyətinə səsləyir. Karmen yenə öz 

məharətini iĢə salaraq Xozenin qalmasını istəyir. 

DüĢərgə və eĢq arasında qalan Xoze kapitan 

Sunyiqanın əmrinə tabe olmayaraq ona qılınc 

çəkir. Beləliklə fərari olan Xoze qaçaqmalçılara 

qoĢulmağa məcbur olur. 

III Pərdədə Bir müddət sonra dağlarda, 

sərhəddə yaxın bir yer. Qaçaqmalçılar yeni bir iĢ 

baĢındadırlar. Karmen get-gedə Xozedən 

soyumağa baĢlayır. Xoze özü də tutduğu iĢdən 

heç də məmnun deyil. Karmen və Xoze arasında 

küskünlük höküm sürür. Qaçaqmalçılar sərhəddə 

gedərək Xozeni burada gözətçi qoyurlar. NiĢanlısı 

Mikaela dağlara gələrək Xozeni axtarır. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

Bu zaman  Xoze kimisə gülləyə tutaraq 

gizlənir. Lakin Xozenin gülləsi boĢa çıxır. Onun 

qarĢısında Eskamilyio peyda olur, o da etiraf edir 

ki, Karmeni axtarır və Xoze haqqında o, hər Ģeyi 

bilir. Xoze və Eskamilio arasındaki duelə 

qaçaqmalĢılar geri dönmərləri ilə mane olurlar. 

Malı götürüb getmək istəyən qaçaqmalçılar 

Mikaelanı görürlər və onu öldürmək istəyərkən 

Xoze onu qoruyur. 

Xoze və Eskamilo arasında gərgin mübahisə 

baĢ verir. Xozeni sakitləĢdirən Mikaela ona 

anasının ölüm ayağında onun yolunu gözlədiyini 

deyir. Ġndi o, anasına dönməyə qərar verir. Lakin 

and içir ki, mütləq geri dönüb Karmeni tapıb bu 

məsələyə son qoyacaqdır. Eskamilio hamını 

Sevilzaza manejə, öküz döyüĢünə tamaĢaya dəvət 

edir. 
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IV Pərdədə Sevilya manej önündəki kütlə ilə 

dolu meydan. Öküz döyüĢünə hazırlıq gedir. 

Ətrafda hamı Ģənlənir. Nəhayət Eskamilyo peyda 

olur. Fraskita və Mersedes Karmenə Xozeni onu 

izlədiyini deyirlər. Lakin Karmen onunla 

görüĢməkdən qorxmur. Hamı manejə çəkildikdən 

sonra Xoze Karmenin yolunu kəsirək, qabaqlar 

onu necə sevdiyini ona xatırladır. Ondan geri 

dönməsini göz yaĢı tökərək xahiĢ edir, sonra isə 

hədələyir. Artıq gecdir. Karmen onu daha sevmir. 

Bundan çarəsiz qalan Xoze Karmeni öldürür 

və onu həbs edirlər... "Karmen" operası XIX əsrin 

opera realizminin zirvələrindən biridir, dünya 

mədəniyyətinə əvəzsiz töhfədir. Parisin baĢ opera 

teatrı - Grand Operada isə "Karmen"in premyerası 

çox gec, 1959-cu ildə baĢ tutdu. Böyük rus 

bəstəkarı Pyotr Ġliç Çaykovski yazmıĢdı: "Mən 
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böyük inamla deyə bilərəm ki, "Karmen" musiqi 

dünyasının mütləq Ģedevri kimi seviləcəkdir… 

AZƏRBAYCAN   XALQ   ÇALĞI 

ALƏTLƏRĠ 

 

Xalqımızın milli sərvəti sayılan çalğı alətləri 

zənginliyi və müxtəlif növlüyü ilə seçilir. Onların 

əksəri qədim dövrlərdə yaranmıĢ, təkmilləĢərək 

dövrümüzə gəlib çatmıĢdır. 6 min yaĢı olan 

Qobustan qaya rəsmlərinin yaxınlığında yerləĢən 

―qaval daĢ‖dan əcdadlarımız zərb aləti kimi 

istifadə etmiĢlər. Azərbaycanlıların yaĢadığı 

ərazilərdə arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkar 

olunan əĢyaların üzərində müxtəlif çalğı alətləri 

həkk edilməsi, onların qədim tarixə malik 

olmasını göstərir. Maddi-mədəniyyət nümunələri, 

klassik Ģairlərimizin əsərləri, orta əsr 
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musiqiĢünaslarımızın risalələri və rəssamlarımızın 

çəkdikləri miniatürlər, divar rəsmləri, diyarımızı 

gəzmiĢ səyyahların gündəlikləri, muzey 

kolleksiyaları vaxtilə Azərbaycanda 90-a yaxın 

çalğı alətinin istifadə olunması qənaətinə gəlməyə 

əsas verir. Onlar müasir təsnifatın əsaslandığı səs 

mənbəyinə görə dörd qrupa bölünürlər: simli, 

nəfəs, zərb, özüsəslənən alətlər. Bu təsnifata görə 

Azərbaycanda yayılmıĢ alətlərin 32-sini simli 

(onlardan 26-sı mizrabla, 4-ü kamanla, 2-si 

çubuqla çalınır), 23-ünü nəfəs, 16-sını zərb, 17-

sini isə özüsəslənən alətlər qrupuna aid etmək 

olar. 

Üzeyir Hacıbəyovun ―ən ziyadə istemal 

edilən alətin birincisi‖, ―ġərq musiqi təhsilini 

geniĢləndirə bilən alətdən ən qiymətlisi, ən 

mühümü‖ saydığı tar, ―melodik alətlərdən ən 
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gözəli‖ adlandırdığı kamança, aĢıqların 

―həmdəmi‖ saz, Füzulinin ―sirr sandığına‖ 

oxĢatdığı qanun, vaxtilə bütün alətlərin ―Ģahı‖ 

hesab edilən ud müasir dövrümüzdə ən geniĢ 

yayılan simli alətləri təĢkil edir. 

Tar Azərbaycan xalqının ən mükəmməl və 

möhtəĢəm səslənən mizrabla çalınan 

alətlərindəndir. Bu cəhətlər onun hissələrinin tut, 

qoz və armud ağaclarından hazırlanmasından, 

gövdəsinin açıq tərəfinə malın ürək pərdəsinin 

çəkilməsindən, müxtəlif qalınlıqda və tərkibdə 

olan simlərinin sayından, onların bağlanma 

qaydasından və köklənmə müxtəlifliyindən 

yaranmıĢdır. 

Müasir Ģəklini alınadək tar böyük inkiĢaf 

yolu keçmiĢdir. Onun adı XI əsrdə yaĢamıĢ Baba 

Tahir və Qətran Təbrizinin Ģerlərində çəkilir. 
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Əsaslı Ģəkildə təkmilləĢməsi Azərbaycan musiqi 

tarixinə mahir tarzən, böyük novator sənətkar 

kimi düĢmüĢ Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun adı ilə 

bağlıdır. Ona qədər tarın beĢ simi olmuĢdur. O, 

kök və zəng simləri əlavə etmiĢ, qolda 22 pərdə 

saxlayaraq, onların yerini dürüstləĢdirmiĢ, alətin 

tez-tez kökdən düĢməməsi üçün gövdəyə daxili 

tərəfdən ―iç qol‖ pərçim etmiĢdir. Çəkicə 

yüngülləĢmiĢ tar əvvəlki kimi diz üstündə deyil, 

sinə üstündə tutulmuĢdur. Bununla da tarın 

texniki imkanları çox geniĢlənmiĢdir. Mirzə 

Əsədin tarı tez zamanda ölkəmizin hüdudlarından 

da kənarda yayılmıĢdır. Onu artıq ―Azərbaycan 

tarı‖ adlandırmağa baĢlamıĢlar. 

Tara üstdən baxdıqda onun gövdəsi səkkiz 

rəqəmini xatırlayır, böyük və kiçik çanaq 

hissələrə ayrılır. Nisbətən uzun qoluna 22 pərdə 
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bağlanır. Alətin 11 metal simi vardır. Onlar 

rənginə görə ağ (polad qarıĢığı olan metaldan 

hazırlanır), sarı (bürüncdən)) və qırmızı (ağ 

simlərin üzərinə qırmızımtıl və ya sarımtıl bürünc 

tel sarınır) simlər adlanır. Ən aĢağıda yerləĢən iki 

qoĢa (ağ və sarı) sim əsas simlər sayılır, çünki ifa 

olunan əsərin melodiyası onlarda səslənir. Sonra 

qoĢa – qırmızı (bəzən sarı) və ağ (onun yerinə sarı 

sim də bağlana bilər) simlərdən ibarət olan kök 

(dəm) simlər, ondan da yuxarıda qalın qırmızı - 

bəm kök, ton sim yerləĢir. Kök simlərdən yuxarı 

iki cüt ağ sim – zəng (cinginə) simlər bağlanır. 

Əsas və zəng simlər kəllədə yerləĢən 6 iri, kök 

simlər isə kiçik aĢıqlara sarınır. QoĢa ağ, sarı və 

zəng simlər daimi kökə malikdirlər. Üç kök 

simlər isə ifa olunan muğam və ya əsərin lad 

əsasından asılı olaraq, müxtəlif ucalığa 
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köklənirlər. Çalğı zamanı müxtəlif mizrab vurma 

üsullarından istifadə olunur. 

Ürəklərə fərəh gətirən, insanı xəyala dalmağa 

vadar edən həzin və həm də füsunkar səsli qədim 

kamança bir simli olub, uzun qola və dayağa 

malik idi. Hazırda onun dörd simi vardır. 

Onlardan 3-cü və 4-cü bəm simlər mis və bürünc 

tellə sarınmıĢdır. Simlər zoğal ağacındın hazırlan-

mıĢ bir qədər əyilmiĢ çubuq Ģəklində olan və 

uclarına at tükü dəsti bağlanan kamanla çalınır. 

Əsasən qoz ağacından hazırlanan kürə Ģəkilli 

çanaqdan, girdə qoldan, onları birləĢdirən və 

çanağın içərisindən keçən ―ĢiĢ‖ adlanan dəmir 

mildən ibarətdir. Çanağın açıq tərəfinə nərə 

balığının dərisi çəkilir. Onun üzərində çəp 

vəziyyətdə qoyulmuĢ xərək yerləĢdirilir. Xərəyə 

söykənən simlərin bir ucları ĢiĢ üzərindəki 
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qarmaqlara, o biri ucları isə qolun üst tərəfindəki 

aĢıqlara bağlanır. 

Mizrabla – təzənə ilə çalınan sazın inkiĢafı 

aĢıq sənəti ilə sıx olmuĢdur. Onun adı tez-tez 

klassik Ģairlərin və aĢıqların Ģeirlərində çəkilir. Ġlk 

sazlar kiçik canağlı və iki-üç simli olmuĢdur. 

Sonralar aĢıq musiqisinin inkiĢafı ilə ―ayaqlaĢan‖ 

sazın ölçüləri böyüdülmüĢ, sim və pərdələrinin 

sayı artırılmıĢdır. Hal-hazırda onun armuda 

bənzər dərin çanağı əsasən 9 tut ağacı zolağından 

yığılır, qolu isə qoz ağacından hazırlanır. Tavar 

və ya böyük, orta və cürə, qoltuq adlandırılan 

növləri vardır. Simlərin sayı tavar sazda 8-11, orta 

sazda – 8-9, cürə sazda isə 4-7-dir. Yaxın 

keçmiĢdə uzunluğu 1500 mm-ə çatan 12 simli baĢ 

tavar və ya ana sazlar da səslənmiĢdir. Qoluna 17-

18 və daha artıq pərdə bağlanır. 3-4 aĢağı – ayaq 
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simlər - zillər, 2-3 ara simlər - bəmlər, 2-4 yuxarı 

simlər isə - dəmlər adlanır. Zil və dəm simlərin 

kökü daimidir. Bəm simlərin kökü ifa olunan 

havanın lad-harmoniya xüsusiyyətindən asılı 

olaraq dəyiĢir. 

Ġncə, yumĢaq və məlahətli səsli qanun diz 

üzərində saxlanılaraq Ģəhadət barmaqlara oymaq 

kimi geydirilən metal mizrablarla səsləndirir. 

Vaxtilə ġərq ölkələrində, o cümlədən 

Azərbaycanda da geniĢ yayılmıĢdı. Bir müddət 

sıradan çıxsa da keçən əsrin 50-ci illərin sonunda 

yenidən orkestr, ansamblların tərkibində 

səslənməyə baĢlamıĢdır. Gövdəsi yastı düzbucaqlı 

trapesiya Ģəklindədir. Üzünün çox hissəsi taxta 

olub, üzərində rezonator dəlikləri açılmıĢdır. 

Üzün aĢağı hissəsinə dəri çəkilərək üzərində taxta 

xərək yerləĢdirilir. Xərəyin üstündən metal və ya 
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kaprondan hazırlanmıĢ 24 üçləĢdirilmiĢ sim 

(ümumi sayı 72-yə çatır) keçir. Simlərin bir ucları 

gövdənin düzbucaq əmələ gətirən yan tərəfində 

açılan dəliklərə keçirilərək düyün vurulur, o biri 

ucları isə taxta aĢıqlara bağlanır. Aləti köklədikdə 

aĢıqlar xüsusi açarla burulur. AĢıqlara yaxın, 

simlərin altından oxu ətrafında dönə bilən bir və 

ya iki kiçik metal xərək yerləĢdirilir ki, onların 

köməkliyi simlərin kökünü yarım və ya bir ton 

yarıma qədər dəyiĢmək olur. 

Qartal lələyi ilə çalınan dolğun və məlahətli 

səsli ud (―əl-ud‖un qısaldılmıĢ Ģəklidir) qədim 

alətlərdən sayılır. Rusların ―lyutnya‖, almanların 

―laot‖, italyanların ―lyuto‖, ispanların ―laud‖ 

alətlərinin adları ―əl-ud‖dan alınmadır. X əsrə 

qədər udun dörd simi olub, sonralar ona beĢinci 

sim əlavə edilmiĢ və səsin gur çıxması üçün hər 
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sim qoĢalaĢdırılmıĢdır. Əvvəlcə Siciliya adasına 

və Ġspaniyaya gətirilmiĢ ud artıq orta əsrlərdə 

bütün Avropada yayılmıĢdı XVII - XVIII əsrlərdə 

ən yüksək inkiĢaf mərhələsinə çatmıĢ ud tədricən 

üstünlüyünü itirir və onun yerini skripka, gitara 

tutur. O yalnız ġərq ölkələrində üstünlüyünü sax-

layır. Müasir ud iri qabarıq, armuda bənzər qoz 

ağacı dilimlərindən (20-yə qədər) quraĢdırılmıĢ 

çanağa, pərdəsiz qısa qola və geriyə əyilmiĢ 

kəlləyə malikdir. Taxta üzündə yaxĢı səslənməsi 

üçün rezonator dəlikləri açılmıĢdır. Üzün aĢağı 

hissəsində xərək yerləĢdirilir və simlər bilavasitə 

ona bağlanır. BeĢ qoĢalaĢmıĢ simi var. Bəzən ona 

əlavə tək sim də qoĢulur. 1-ci və 2-ci qoĢa simlər 

bağırsaqdan, qalanları isə metaldandır. 

Zaqatala və Balakən rayonlarının 

mərkəzlərində və kəndlərində yayılan cökə 
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ağacından hazırlanan iki simli damburun uzun 

çalov Ģəkilli gövdəsi vardır. Nisbətən qısa qola 

beĢ taxta pərdə bərkidilir. Metal simlər (əvvəllər 

ipəkdən hazırlanırdı) barmaqların hərəkəti ilə 

səsləndirilir. 

Orta əsrlərdə mizrabla çalınan simli alətlər 

daha geniĢ yayılmıĢdı. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da 

göstərildiyi kimi qopuz indiki aĢıqların əcdadı 

sayılan ozanların sevimli aləti idi. Ġki-üç simli 

qopuz saza çox oxĢayırdı. Bərbətin uda 

bənzəyirdi və ölçücə ondan bir qədər böyük idi. 

Mükəmməl alət sayılan udun kökü baĢqa alətlər 

kökləndikdə əsas götürülürdü. Azərbaycanda 

hazırda Mərkəzi Asiyada istifadə olunan qaĢqar 

rübabı və tənbur da geniĢ yayılmıĢdı. Tənburun 

dütar, setar, çartar, pənctar, ĢeĢtar, növləri də 

səslənirdi. Üç simli ozanın çanağının çox hissəsi 
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dəri ilə örtülmüĢdü. Donqar tənbura oxĢar alət 

sayılırdı. Xanəndə Rzaəddin ġirvanini ixtira 

etdiyi ĢeĢxananın uda çox oxĢayıĢı var idi. Uda 

bənzər alətlərdən biri də ĢeĢtay və 8-9 simli 

çexesdə idi. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniĢ 

yayılan alətlərdən olan çəng xanəndələrin, 

çalğıçıların, Ģairələrin sevimli alətlərindən idi. 

Gövdəsi qövsvarı Ģəkildə olan çənglə yanaĢı, 

qanuna bənzər üçbucaq və dördbucaq Ģəkilli, 

xüsusi çubuqlarla səsləndirilən çəng və nüzhət 

istifadə olunurdu. Azərbaycanda görkəmli 

musiqiĢünas Səfiəddin Urməvinin ixtira etdiyi 

nüzhə və müğnü alətləri də mövcud idi. Nüzhə 

özündə çəng və qanunu quruluĢu əsasında 

hazırlanmıĢdı. Dördbucaq Ģəkilli alət 81 simə 

malik idi. 33 simli müğni xarici görünüĢlə rübaba 

çox oxĢayırdı, lakin ölçücə ondan böyük idi. 
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Yaxın keçmiĢdə Azərbaycanda gövdəsi trapesiya 

Ģəkilli qutudan ibarət olan və çubuqlarla 

səsləndirilən santura rast gəlinirdi. Onun 

simlərinin sayı 96-ya çatırdı. 

At tükündən hazırlanan kamanla çalınan 

alətlərdən Azərbaycanda çəğanə, çəğanaq və 

kəman yayılmıĢdı. Çəganənin çanağı armud 

Ģəklidə idi. Ġki və ya üç simli alət kamança kimi 

dayağı ilə döĢəməyə söykənilirdi. Üç simli 

çəğanağın çanağı xəlbiri xatırlayırdı. Kəman isə 

xarici görünüĢlə skripkaya bənzəyirdi. 

Azərbaycanın Ģəfalı dağlarında, aran 

yerlərində, Ģəhər və kəndlərində ulu 

babalarımızdan qalan nəfəs alətlərindən balabanın 

məlahətli, zurnanın gur, möhtəĢəm, tütək və neyin 

həzin səsləri eĢidilməkdədir. Azərbaycanın Ģimal 

və Ģimal-qərb bölgələrində ksula, Naxçıvanda isə 
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yan-tütəyə və çalğıçıların saatlarla səsləndirdiyi 

tuluma rast gəlinir. 

Xalqımız zurna (o qara zurna da adlanır) 

sədaları altında oğullarını döyüĢə göndərmiĢ. 

əmin-amanlIq dövründə isə səsi Ģənliklərdən, toy-

düyünlərdən, idman yarıĢlarından eĢidilmiĢdir. 

ġəki zonasında vaxtilə gövdəsinin uzunluğu və 

səsinə görə fərqlənən beĢ növ - baĢ və orta tavar 

(indi ondan istifadə edilir) cürə, orta və ayaq cürə 

zurnalar səsləndirilərdi. 

Zurnanın tərkib hissələrinə gövdə (kötük, 

karxana), mil, dil və tağalaq daxildir, Gövdə 

əsasən nəm çəkməyən ərik ağacından hazırlanır. 

Gövdənin üzərində səkkiz, arxasında isə bir çalğı 

dəliyi açılır. Gövdənin diametri altıncı dəlikdən 

artaraq konusvari Ģəkil alır. Enli ayaq hissəsindəki 

dəlik həmiĢə açıq qalır. Gövdəyə baĢ tərəfdən cır 
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söyüddən hazırlanmıĢ haça Ģəkilli ―maĢa‖ salınır. 

Ona bürünc və misdən düzəldilən mil taxılır. 

Milin aĢağı ucuna isə qamıĢ ―dil‖ bərkidilir. Milə 

sədəf və ya sümükdən hazırlanmıĢ dairəvi Ģəkilli 

―tağalaq‖ keçirilir. Çalğı zamanı dodaq ona 

toxunur. Dil çalğıdan sonra qapaqla örtülür. 

Balaban (çox vaxt müĢtüyünün yastı 

olmasına və yumĢaq, zərif səsinə görə ona ―yastı 

balaban‖ da deyilir) əsasən ərik ağacından 

hazırlanan gövdə, qamıĢ, xərək və qapaqdan 

ibarətdir. Gövdənin üzərində 8, arxa tərəfdə - üz 

tərəfdəki 1-ci və 2-ci dəliyin (səs pərdəsinin) 

ortasına tuĢ gələn daha bir dəlik açılır. 

Tütək əsasən qamıĢdan hazırlanır. Silindrik 

gövdəsinin (uzunluğu 280-350 mm, diametri 20 

mm) aĢağı ucu bir qədər yonulur, baĢ tərəfi isə 

çəp kəsilir və daxilinə taxta keçirilir. BaĢ 
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hissəsinin üst tərəfində səs alınması üçün kvadrat 

səkilli dəlik açılır və səsi nizamlamaq üçün metal 

halqa keçirilir. Gövdənin üst tərəfində 7, alt 

tərəfində isə 1 dəlik açılır. 

Ney içi boĢ, düz silindrik gövdədən ibarətdir. 

Alət qarĢıdan, ərik, xurma ağaclarından və ya 

misdən hazırlanır. Səsin yaxĢı çıxmasını 

asanlaĢdırmaq üçün alətin yuxarı ucu bir qədər 

yonulur. Gövdənin aĢağı üz tərəfində 5-7 çalğı 

dəliyi və arxa tərəfdə, alətin kəllə (baĢ) hissəsinə 

yaxın, bir dəlik açılır. 

Artıq xalq çalğı alətinə çevrilən qalxan 

qarmon             ( ―Azərbaycan‖ və ya ―Ģərq‖ 

qarmonu adı ilə daha məĢhurdur) və klarnet də 

ansamblların tərkibində geniĢ istifadə olunur. 

Orta əsrlərdə Azərbaycanda baĢqa nəfəs 

alətləri də yayılmıĢdı. Onlardan aĢağıya doğru 
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tədricən geniĢlənən uzun burğunu, onlardan 

qısalığı ilə seçilən, lakin ağzı kəskin geniĢlənən 

buğ, müxtəlif uzunluqda səkkiz borudan ibarət 

olan musiqarı, uzunluğu 2 metrə çatan və aĢağıya 

doğru ağzı geniĢlənən kərənayı, uzunluğu 

nisbətən kiçik nəfiri, ağzı bir qədər geniĢ, uzun, 

düz borudan ibarət olan Ģeypuru göstərmək olar. 

Kərənaydan fərqli olaraq borusu bükülmüĢ alət 

gavdum, nəfirin buynuz kimi əyilmiĢ növü 

Ģahnəfir, tütəyə oxĢar alət mizmar adlanırdı. 

Kəskin səsli nayla yanaĢı, eyni adla həzin səsli 

alət də yayılmıĢdı. Müasir orqanın əcdadı sayılan 

ərğan çoxlu borulardan təĢkil olunub, körük 

vasitəsilə səsləndirilirdi. Yaxın keçmiĢdə tütəyin 

ibtidai növü sümsü, sümsü-balabanın və eləcə də 

quĢ Ģəkilli burbuğun və kələnayın (kələzurnanın) 
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səsini eĢitmək olurdu. Ġndi də ara-sıra Ģapbır-

balaban səslənir. 

Üzeyir bəyin təbirincə zərb alətlərindən ―ən 

zərifi‖ qaval, özünə məxsus səsi olan nağara, 

qoĢanağara, dümbək dövrümüzdə ən geniĢ 

yayılan zərb alətlindəndir. 

Qaval ensiz, dairəvi Ģəkilli ağac sağanaqdan 

ibarət olub, bir üzü açıq, o biri üzünə isə balıq 

dərisi çəkilmiĢdir. Sağanağa daxili tərəfdən metal 

halqalar bərkidilir. Diametri 340-456 mm, eni isə 

40-50 mm-dir. Qavalda səslər hər iki əlin ovucları 

və barmaqları dəri üzün kənarına və ya mərkəzinə 

vurmaqla, həmçinin aləti silkələməklə alınır. 

Ərik, qoz, tut və cökə ağaclarından 

hazırlanan nağaranın sağanağı silindr Ģəklindədir. 

əsasən Keçi dərisi çəkilmiĢ polad çənbər çal-

çarpaz dolanan kəndir vasitəsilə hər iki üzə 
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dartılır. Gövdəsinin ölçüsündən asılı olaraq 

müxtəlif ad daĢıyır: böyükləri – kos (həmiĢə kiçik 

növü ilə səsləndirilir), orta ölçüdə olanları – 

qoltuq, əl nağarası, toy, kiçikləri isə cürə, bala 

nağara. Ġri nağaralar iki toxmaqla, baĢqa növləri 

isə əllə və çubuqlarla çalınır. 

QoĢanağara (dumbul, dümbələk də adlanır) 

eyni hündürlüklü, ancaq müxtəlif ölçülü iki qoz, 

tut ağaclarından və metaldan hazırlanan gövdədən 

ibarətdir. Xarici görünüĢünə görə fincanı 

xatırladır. Gövdələrin üst tərəfinə çəkilmiĢ keçi, 

öküz, dəvə və ya at dərisi camıĢ gönündən 

düzəldilən köĢə ilə və ya vint mexanizmi ilə 

dartılır. Çalğı zamanı çubuqları ayrı-ayrılıqda hər 

iki dəri üzə, bir üzə (mərkəzinə və kənarına), bir-

birinə və ya gövdəyə, ovucun üzə vurulması ilə 

müxtəlif səslər alınır. 
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Dümbəyin piyaləni xatırladan gövdəsi 

(əvvəllər gildən hazırlanırdı, indi əsasən ağacdan 

düzəldilir), geniĢ üst tərəfinə keçi dərisi çəkilir və 

bir-birinə çal-çarpaz sarınan qayıĢla və ya vint 

mexanizmlə dartılır. Alətin hündürlüyü 350-400 

mm-dir. Çalma tərzi qavaldakına oxĢayır. 

Zərb alətləri arasında orta əsrlərdə çubuqlarla 

səsləndirilən piyalə Ģəkilli təbil geniĢ yayılmıĢdı. 

Gövdəsi mis və ya bürüncdən, açıq tərəfinə isə 

canavar dərisi çəkilirdi. Ovçuluqda istifadə 

olunan kiçik növü təbil-bas adlanırdı. Təbilə 

nisbətən kusun ölçüsü böyük idi, ucları əyilmiĢ və 

ya parça bağlanmıĢ çubuqlarla səsləndirilirdi. Ġki 

iri təbildən ibarət olan cüft-kös adətən döyüĢlərdə 

çalınırdı. Müasir qavala oxĢayan dəf (indi bəzən 

qavala da bu ad verilir) də geniĢ yayılmıĢdı. Onun 

sağanağı boyu bir-birindən aralı 4-6 mis dairəcik 
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bərkidilirdi. Bəzən dairəciklər əvəzinə sağanağın 

xarici və daxili tərəfinə kiçik halqacıqlar 

bağlanırdı. Bu alət isə dairə adlanırdı. Məzhərin 

dəfə nisbətən enli sağanağı var idi və ona halqa, 

zınqırovlar bərkidilmirdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanında adı çəkilən davul iri nağaranı 

xatırlayırdı. Təbirənin gövdəsinin diametri orta 

hissəyə doğru kiçilirdi. Dumbulun sağanağının 

hər iki tərəfi enli idi, nağarazən birtərəfli nağara, 

dühul isə uzunsov nağara Ģəklində idi. 

Özüsəslənən alətlər sırasına ĢaxĢax, kaman, 

laqquti daxildir. ġaxĢax (çalpara) dəstəyin yuxarı 

hissəsinə iplə bərkidilmiĢ bir tərəfi qabarıq iki 

dairəvi taxta lövhəcikdən (kasadan) ibarətdir. 

Aləti dəstəyindən tutub silkələdikdə, onlar bir-

birinə dəyərək səs verir. Kamanın 400 mm-ə 

yaxın uzunluqda ağac hissəsi yay kamanı Ģəklində 
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əyilmiĢdir. Onun ipdən düzəldilmiĢ giriĢinə metal 

lövhəciklər, halqa və zınqırovlar keçirilərək 

uclarını ağacın uclarına bağlanır. Rəqs zamanı 

yallıbaĢı aləti ortasından tutaraq, aləti 

silkələməklə və ona tək-tək zərbələr endirməklə 

rəqsin ritmini saxlayır. Laqquti ölçülərinə görə 

fərqlənən iki düzbucaq Ģəklində yastı ağac 

tircikdən (ibarətdir. Onların uzun yan tərəfi boyu 

dərin rezonator yarıqları yonulmuĢdur. Çalğı üçün 

iki çubuqdan istifadə olunur. 

Vaxtilə Azərbaycanda cərəs, sinc, zəng, 

dəray, qımro, kasə, ağız-qopuzu, zınqırov, çan, 

teĢt, səfail, qaĢığek, zil və xəlxaldan da istifadə 

olunurdu. Daha geniĢ yayılan sinc və dəray 

əsasən hərbi yürüĢlərdə, cərəs köç zamanı, 

bilərzik Ģəklində olan və üst tərəfdən qımrolar 
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bərkidilən xəlxal, kiçik zəng Ģəklində olan 

cərəsdən isə rəqqaslar istifadə edirdilər. 

Ənənəvi çalğı alətlərimiz birləĢərək müxtəlif 

çalğıçı dəstələri təĢkil edirlər. Qaval çalan 

xanəndə, tarzən və kamançaçıdan ibarət olan 

məĢhur muğam ―üçlüyü‖ – sazəndə, cürə sazlarda 

ifa edən sazçı qızlar, aĢıq, nağaraçıların 

qoĢulduğu zurnaçılar, balabançılar, damburçular, 

tulumçular və habelə nağaraçılar dəstələri xalqın 

böyük rəğbətini qazanmıĢdır. 

Bəstəkarlarımız tar, kamança, saz, qanun, 

balaban, zurna üçün konsert, sonata, pyes və 

baĢqa janrda əsərlər yazmıĢlar. 

Son illər sənətĢünaslıq namizədi, 

respublikanın əməkdar artisti Məcnun Kərimov 

tərəfindən unudulmuĢ alətləri bərpa edərək 

yenidən ansamblların tərkibinə daxil edilməsi 
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üçün böyük axtarıĢ iĢləri aparılmıĢ və artıq bir 

sıra alətlər həyata qaytarılmıĢdır. Onların 

sırasında rud, rübab, bərbət, çəng, qopuz, çoğur, 

çəğanə, Ģirvan tənburu, santur, nüzhə vardır. Bu 

Ģərəfli iĢə sənətĢünaslıq namizədi Abbasqulu 

Nəcəfov da qoĢulmuĢdur. Artıq bərpa edilmiĢ 

çalğı alətlərindən təĢkil olunmuĢ ansambl 

fəaliyyət göstərir. ġübhəsiz, yaxın gələcəkdə 

onlar ənənəvi alətlərimizə qoĢularaq, orkestr və 

ansambllarımızın səsini daha rəngarəng və 

möhtəĢəm edəcəkdir… 
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“Sevilya bərbəri”                                                

Özünü öyən və şəhərdə hamıya  

gərəkli olan bərbər Fiqaro 

 

Ġlk operanın vətəni Ġtaliyadır. O, incəsənətin 

digər növlərinə nisbətən gənc janr hesab olunur. 

Rəngkarlıq, heykəltəraĢlıq, memarlıq, vokal 

musiqisi minilliklər boyu inkiĢaf etdiyi halda, ilk 

operalar XVI və XVII əsrlərin qovĢağında 

meydana gəlmiĢdir. 

Özünün tarixi və bədii dəyərini indiyə qədər 

qoruyub saxlayan ilk operanın müəllifi Ġtaliyanın 

dahi bəstəkarı Klaudio Monteverdidir. Onun 

musiqili nağıl adlandırdığı "Orfey" operası 1606-

cı ildə səhnəyə qoyulmuĢdur. Sonralar Avropanın 
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digər ölkələrinə də yayılmıĢ bu yeni incəsənət 

janrına müxtəlif adlar verilmiĢdir. 

Fransada qəhrəmanlıq operalarına "musiqili 

faciə" deyirdilər. Almaniya və Avstriyada alman 

mətninə yazılan, həm danıĢıq, həm də oxumaqla 

cərəyan edən əsərlər "oxumaqla gedən pyes" 

adlanırdı, Rusiyada operaya "səslə oxumaq 

dramı" adı verilmiĢdi. 

Sonralar hər yerdə "opera" adlanan bu əsərlər 

janr və üslub xüsusiyyətlərinə görə "komik 

opera", "ciddi opera", "opera-buffa", "böyük 

opera", "lirik opera", "romantik opera" növlərinə 

ayrılmıĢdır. 

Coakkino Rossini 1792-ci ildə Ġtaliyanın Ģərq 

sahilində Pesaro adlı kiçik bir qəsəbədə anadan 

olmuĢdur. Anası opera müğənnisi, atası isə korno 

ifaçısı idi. UĢaqkən mahnı oxumağa, violonçel və 
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korno çalmağa baĢlamıĢdı. 15 yaĢına çatanda bir 

musiqi məktəbinə yazılır,  bəstəkarlığı öyrənir. 

Coakkino Rossini uğuru komik operalarıyla 

qazanmıĢ bəstəkarlardan idi. 

Ən əhəmiyyətli əsərləri olaraq Guillaume 

Tell, Tancredi, və Semiramide qəbul edilir. 

"Otello" C. Verdinin əsas əsəri olmasına rəğmən, 

Rossinnin "Otello"su da dinləməyə dəyər. 

Gəncliyində bəstələdiyi simli alətlər sonatları 

onun Haydn və Mosart kimi klassik dövr 

bəstəkarlarının əsərlərini dərindən araĢdırdığını 

göstərirdi. 

Onun ilk operası "Evlilik müqaviləsi" 18 

yaĢında Venesiyada səhnəyə qoyulmuĢdu 

Dördüncü əsəri ciddi opera Tancredi və beĢinci 

əsəri komik opera "Əlcəzairdə Ġtalyan Qız ― 

operaları ilə Ģöhrət qazanır. əsas əsəri "Sevilya 
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bərbəri"  operasını isə 24 yaĢında ikən Romada 

səhnəyə qoydu. Sindrella nağılından ilhamlanan 

Külkedisi (La Cenerentola) operasını da eyni il 

1816-cı ildə yazır. 

Rossini 18-37 yaĢları arasıda 39 opera 

bəstələmiĢdi. Son operası uvertüra, fırtına səhnəsi 

və balet musiqisi ilə səslənilən "Guillaume Tell" 

idi. 37 yaĢinda opera bəstəkarlığını buraxır. 

Rossini YaĢadığı dövrdə çox məĢhur bir 

bəstəkar idi. əsərlərinin bir qismi bu gün də tez-

tez səhnəyə qoyulur. 

Rossini Napolidəki Saniyə Carlo Teatrı, 

Parisdəki Ġtalyan Operası kimi bir neçə yerin 

musiqi direktorluğunu icra etmiĢ bir bəstəkar idi. 

Ġ. Rossini 1830-cu il Fransız Ġnqilabından əvvəl 

Kral X. Charlesin bəstəkarı olaraq çalıĢmıĢdı. 

Rossini iki dəfə ailə qurur. 1822-ci ildə evləndiyi 
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yoldaĢı Isabella Colbran, əsərlərinin bir çoxunda 

baĢ rol oynayan bir opera sənətçisi idi. Ġlk yoldaĢı 

öldükdən sonra 1846-cı ildə opera müğənnisi 

Olympe Pelissier ilə evlənir. Rossini 1824-1836-

cı illəri arasında yaĢadığı Fransaya 1855-ci ildə 

geri dönür və orada bəstəkar kimi yaĢayir. 

Rossininin evi bu dövrdə sənətçilərin görüĢ 

məkanı halına gəldi. Bəstəkar bu dövrdə "YaĢlılıq 

günahları" deyə adlandırdığı bəstələr yazıb öz 

salonunda səsləndirirdi. 

Bəstəkarın müxtəlif illərdə yazılmıĢ operaları 

var: -Demetrio e Polibio (1806); Ġpək Nərdivan 

(1812); Qumarbaz oğul (1813); Ġtalyan qadın 

əlcəzairdə, (1813); Türk Ġtaliyada (1814); 

Elisabetta, Regina d"lnghilterra (1815); Sevilya 

bərbəri (1816); Otello (1816); Sinderalla (1817); 

Oğru sağsağan (1817); Musa Misirdə (1818); II. 
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Mehmet (1820); Zelmira (1822); Semiramide 

(1823); Qraf Ori le Comte ory (1828); Korent 

KuĢatması (1826); Guillaume Teli (1829). 

Bu operalardan en çox müraciət olunanı, 

dünyanın ən nüfuzlu pristijli səhnələrinə zaman-

zaman qoyulanı Sevilya bərbəridir desək 

yanılmarıq. 

Həm də bu operanın yaranmasının, çox 

maraqlı tarixçəsi var. Məsələn, götürək elə 

əvvəlcə əsərin adını. 

Rossininin əsəri belə adlanırmasına səbəb 

ondan əvvəl Covanni Paizellonun belə bir süjetə 

müraciyət etmiĢ olması idi. Bundan baĢqa L. 

Benda (1786), Ġ ġults, N. Ġzuar (1797) və 

baĢqaları bu mövzuda opera yazmıĢdılar. 

Bir baĢqa maraqlı fakt əsərin ideası ilə 

bağlıdır. Rossini hələ 1816- cı ildə Arcintina 
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teatrı qarĢısında karnaval ərəfəsində bir opera 

yazmaq üçün öhdəlik götürür. Lakin senzura 

operanın bəstəkarın özü tərəfindən yazmıĢ olduğu 

liberettoya izin vermir. Karnavala az vaxt qaldı-

ğından Rossini mövcud liberettolardan birinə 

müraciət edir. Beləliklə də ―Sevilya bərbəri‖ 

ideyası ortaya çıxmıĢ olur. 

Rossini Paizielloya izin üçün müraciyət edir 

və o da gənc bəstəkarın uğursuzluğuna əmin 

olaraq ona məmnunluqla razılıq verir. 

Payeziello bu dövrdə müxtəlif əsərləri ilə çox 

böyük uğurlar qazanırdı. Qısa bir arayıĢ verim ki, 

Rayeziello 1740-cı ildə italyada anadan olmuĢ, o 

dövrlərdə Ģan- Ģöhrətli bir bəstəkar idi. Qüdrətli 

bəstəkar 1776-cı ildə II katalina tərəfindən 

Sankpeterburqa, 1802-ci ildə isə Napoleon 

Bonapart tərəfindən Parisə dəvət olunur. 
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Sankpeterburqda ġəhər sarayında 8 il çalıĢan 

Payeziello məhz bu dönəmdə özünün Ģah əsəri 

hesab olunan ―Sevilya bərbərini‖ yazır. 

Payeziello o dövrdə çox peĢəkar sayılan 

bəstəkarlardan idi. Hətta cəmiyət arasında 

Niccolla Piccinni, Domenico Cimarosa, Pietro 

Guglielmi və s. kütlə tərəfindən sevilən 

bəstəkarları özünə rəqib bilməsi, bu rəqiblərə 

qısqanclıqla yanaĢması kimi fikrlər də dolaĢırdı. 

Yeni liberetto Ç. Sterbiniyə tapĢırılır. Ġnadla 

çalıĢaraq, bəstə və instrumental iĢləmələrini 13 

günə bitirmiĢ olur. Operanın primyerası uğursuz 

keçir, tamaĢanın gediĢi demək olar ki, 

Paiziellonun pərəstiĢkarları tərəfindən pozulurdu. 

Lakin ikinci tamaĢa daha uğurlu alınır. Beləliklə 

də primyera uğursuzluğu sonradan tədricən 

populyarlığa yol açmıĢ olur. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

Belə ki, opera 2 pərdəlidir, hər pərdədə isə 

2səhnə var. 

I pərdə: 

əhvalat 18-ci əsrdə Sevilyada baĢ verir. 

I səhnə: 

Sevilya küçəsində sevgilisi Rozina üçün 

serenada oxuyan qraf Almavivanı musiqiçilər 

müĢayiət edir. Bu gözəl it. ―əəəə ridente in cielo‖ 

nəğməsidir. Lakin hər Ģey əbəsdir. Rozina 

qəyyumu doktor Bartolonun ucbatından onlara 

cavab vermə bilmir. Bundan qıcıqlanan qraf 

musiqiçiləri öz qulluqçusu Fiorello ilə yola salır. 

Bu an səhnə arxasından Ģən bariton səs eĢidilir. 

Bu özünü öyən və Ģəhərdə hamıya gərəkli olan 

bərbər Fiqarodur. Məlum olur ki bərbər və qraf 

bir-birilərini yaxĢı tanıyırlar. Qraf bərbərə pul 

verərək ona Rozina ilə evlənməsinə kömək 
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etməsini xahiĢ edir. Bərbər plan qurmağa 

baĢlayır. Onların müzakirəsini evdən çölə çıxan 

doktor Bartolo pozur, və öz-özünə deyir ki, elə bu 

gün özü Rozina ilə evlənəcəkdir. Bunu qraf və 

Fiqaro eĢidir. Hər ikisi cəld tərpənmək qərarına 

gəlirlər. Bartolonun yoxluğundan istifadə edən 

Almaviva təzədən sernada oxumağa baĢlayır. Bu 

zaman o, özünü Lindor kimi təqdim edir. Onu 

eĢidən Rozina eyvana çıxaraq lütfkarlıq göstərir, 

lakin səs eĢitcək tez eyvanı tərk edir. Bu zaman 

ideya carçısı Fiqaro tədbir tökür: Almaviva əsgər 

libasında guya sərxoĢ halda evə daxil olmalı, 

polkunun Ģəhərə təhkim olduğunu, onun isə məhz 

bu mənzildə qalacağını bəyan etməlidir. Ġdeya 

qrafa xoĢ gəlir və səhnə Ģən duetlə bitir. 

II səhnə: 
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Doktor Bartolonun evi. Hadisələr getdikcə 

daha da sürətlə inkiĢaf edir. Rozina özünün 

kolaratur ariyasını it. Una voce poco fa (―Gecə 

yarı sükunət‖) ifa edir. Bu ariyada Rozina 

naməlum serenada ifaçısı Lindora sevgisini bəyan 

edir. O, hesab edir ki, Lindora layiqli arvad ola 

bilərdi. əks təqdirdə o iblisə, intriqa törədən ilahə 

Migeraya dönə bilər. Ariyadan sonra Rozina 

Fiqaro ilə ürəkdolu və səmimi söhbət edir. əksinə 

doktor Bartolo ilə həvəzsiz danıĢır. 

Digər ikinci böyük ariya it. ―La calunnia‖ 

(―Böhtan‖) — böhtan və ya pis niyətli dedi-qodu 

kimi tanınır. Musiqi müəllimi don Bazilio köhnə 

dostu doktor Bartola Ģəhərdə Almaviv adlı bir 

qraf peyda ollduğunu və onun Rozinanın gizlin 

məĢuqu olduğunu xəbər verir. Səhnəarxası bir 

dialoqda Fiqaro Rozinaya nəql edir ki, Lindor adlı 
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bir yoxsul adam Rozinaya vurulmuĢ və ondan 

çavab məktubu gözləyir. Rozina ona cavab 

məktubu yazaraq gəncə çatdirmaq üçün Fiqaroya 

verir. Ġkinci bir dialoqda isə Rozina qəyyumu 

doktor Bartolonu bu ―böhtan Ģaiyələrə‖ inanma-

mağa çağırır. Amma o hər Ģeyi görür və baĢa 

düĢür. 

Tezliklə qraf Almaviva əsgər qiyafətində 

peyda olaraq bəyan edir ki onu doktorun evinə 

təhkim etmiĢlər. Doktorun etirazları əbəssiz olur. 

Doktoru sərxoĢ əsgər hədələyir. Eyni zamanda o, 

Rozinaya himcimlə Lindor olduğunu baĢa salır. 

Aləm bir-birinə qarıĢmıĢ olur. Qalmaqala 

sonradan qulluqçu Berta, daha sonra isə musiqi 

müəllimi Bazilio qoĢulmuĢ olurlar. Səs-küyə 

gələn Ģəhər mühafizəçiləri sərxoĢ əsgəri həbs 

etmək istədikdə o, öz əsl üzünü göstərməli olur. 
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II pərdə: 

II səhnə: 

II pərdədə qalmaqal get-gedə böyüyür. Qraf 

Almaviva doktor Bartolonun evinə bu dəfə 

musiqi müəllimi qiyafətində gələrək onu 

inandırmağa çalıĢır ki, Don Bazilio xəstələndiyinə 

görə Rozinaya musiqi dərsi vermək üçün onu 

əvəz edir. Bir az sonra Fiqaro əlində üz qırxmaq 

üçün ləyənlə gəlir; o, doktorun üzünü qırxmaqda 

israrlıdır. Doktorun üzü sabunlu olduğundan və 

Fiqaro tərəfindən baĢı qatıldığından sevgililərin 

gecə qaçıĢı üçün hazırlıqlarını duya bilmir. Bu an 

don Bazilio gəlir. O, xəstə deyil. Lakin qrafın ona 

verdiyi pul kisəsindən sonra o evinə müalicə 

olunmaq üçün dönür. Bu an doktor Bartolonun ev 

idarəçisi Bertanın qoca kiĢilərin evlənmək istəyini 

istehza edən kiçicik mahnısı səslənir. 
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II səhnə: 

Pəncərədən  qara plaĢ geymiĢ Fiqaro və 

sonra isə qraf içəri daxil olur. Onlar Rozinanı 

qaçırmağa hazırlaĢırlar. Ona pis niyyətlə 

gəlmədiklərini anladaraq baĢa salırlar ki, qraf 

Almaviv və yoxsul Lindor eyni Ģəxslərdir. 

Qaçarkən onlar nərdivanın yerində olmadığını 

görürlər. Məlum olur ki onu Rozina ilə evlənmək 

üçün tədarük görən doktor Bartolo götürmüĢdür. 

Bartolonun sifariĢi ilə gələn Bazilio və notarı 

qrafı satın ala bilir. Onlar qrafın Rozina ilə 

kəbnini kəsirlər. Qraf doktor Bartoloya ona heç 

bir cehizin lazım olmadığını və onları özünə 

saxlaya biləcəyini deyərək bir təhər yola gətirir. 

Beləliklə, komediya xoĢ sonluqla bitmiĢ olur. 
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“Karvan”                                                                     

Xoş bir təsadüfün nəticəsi. 

 

Professional musiqimizin böyük banisi, dahi 

yaradıcı Üzeyir Hacıbəyli bütöv bir musiqiçi nəsli 

yetiĢdirib. Onların arasında sonralar öz məktəbini 

yaratmıĢ bəstəkar və musiqiçilər olub, Üzeyir 

bəyin soyadını daĢıyan bəstəkarlar, dirijorlar da 

musiqimizin inkiĢafına layiqli töhfələrini veriblər: 

Zülfüqar Hacıbəyov, Niyazi, Çingiz Hacıbəyov, 

Ġsmayıl Hacıbəyov. Görkəmli bəstəkar, pedaqoq, 

xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı Soltan 

Hacıbəyovun Azərbaycan musiqisinin inkiĢafında 

özünəməxsus xidmətləri var. Amma gəlin etiraf 

edək ki, Soltan Hacıbəyovun adı çəkiləndə ilkin 

yada onun məĢhur "Karvan" simfonik lövhəsi 

düĢür. Bu musiqinin daxilində elə bir məlahət və 
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təsir gücü var ki, onu sakit ürəklə dinləmək 

mümkün deyil. Həmin simfonik sərlövhə ayrı-

ayrı parlaq lövhələrlə, cizgilərlə, rəngarəng 

musiqi vasitələrilə zəngindir. Soltan Hacıbəyov 

əsərə elə bir intonasiya, ritmik vüsət verib ki, ona 

qulaq asanda özünü təbiətin sonsuzluğunda , 

xüsusilə, hüdudsuz səhrada hiss edir, dəvə kar-

vanlarının zınqırovlu səslərini eĢidir, sanki bütün 

mənzərələri gözünlə görürsən. Ġnsanın qəlbinə, 

ruhuna sakitlik, rahatlıq və ifadə etməkdə çətinlik 

çəkdiyimiz xoĢ duyğular axır. 

Bəstəkarın sağlığında bu əsər, demək olar ki, 

dünyanın çox möhtəĢəm salonlarında 

səsləndirilib. Amerikanın məĢhur skripkaçısı 

Sidney Hort istedadlı Azərbaycan bəstəkarı 

Soltan Hacıbəyovun bu əsərini dinlədikdən sonra 

ona göndərdiyi məktubunda yazırdı: "Sizin 
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"Karvan"ınız çox cazibədardır. Bu gözəl əsərin 

gözəl instrumentovkası da müəllifə layiqdir. 

Həyat eĢqi ilə dolu, dərin məzmunlu bu əsəri 

Çikaqo Ģəhərində Evanston orkestri böyük 

məharətlə ifa etmiĢdir". 

Mütəxəssislər təsdiqləyirlər ki, "Karvan"ın 

kompozisiyası və quruluĢu özünün həmahəngliyi 

və ifadənin vəhdəti ilə seçilir. Hər dəfə qulaq 

asdıqca onun ahənginə qoĢulub uzaqlara 

qanadlanmaq istəyirsən. Soltan Hacıbəyov 1930-

cu ildə Bakıya köçərək məhz Üzeyir Hacıbə-

yovun ailəsində yaĢayaraq təhsil almıĢdır. 

Ömrünün hər günü, hər anı böyük bəstəkarla 

bağlı olan Soltan Hacıbəyov musiqiyə bütün 

varlığı ilə bağlanmıĢdı. Bu səbəbdən də orta 

məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumuna 

daxil olaraq orada truba sinfində oxumuĢdur. Hələ 
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tələbə ikən Musiqili Komediya Teatrında dirijor 

vəzifəsində çalıĢan Soltan Hacıbəyov yaradıcılıq 

fəaliyyətinə də elə o illərdən baĢlamıĢdır. Ġlk əsəri 

xor və simfonik orkestr üçün yazdığı "Pioner" 

kantatası və "Qızılgül" adlı musiqili komediyadır. 

1940-cı ildə Musiqili Komediya Teatrında 

tamaĢaya qoyulan bu əsərin qazandığı uğur 

müəllifi daha da həvəsləndirdi. Əmisi Üzeyir 

bəyin məsləhəti ilə 1939-cu ildə Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq Ģöbəsinə 

daxil olan Soltan Hacıbəyov Üzeyir 

Hacıbəyovdan və baĢqa tanınmıĢ müəllimlərdən 

dərs alırdı. 

Soltan Hacıbəyovun bəxti çox gətirmiĢdi. 

ġuĢada doğulmuĢdu, qanında, ruhunda musiqi 

istedadı var idi, Üzeyir Hacıbəyov kimi dahi 

bəstəkarın ailəsində böyümüĢ və ondan dərs 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

almıĢdı. Digər tərəfdən isə yaradıcılığı 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən səmərəli 

və intibah dövrünə düĢmüĢdü. Opera və Balet 

Teatrında Müslüm Maqomayevin "Nərgiz", 

Üzeyir Hacıbəyovun "Koroğlu" operaları 

göstərilir, eləcə də digər bəstəkarların simfonik və 

kamera instrumental musiqiləri yaranırdı. Bu 

dövrdə bir çox musiqi əsərlərinin əsasları 

qoyulurdu. 

Konservatoriyada təhsil aldığı illərdə Soltan 

Hacıbəyov müxtəlif janrlarda əsərlər yaradaraq 

Azərbaycan mədəniyyətinə öz töhfəsini verirdi. 

"Çiçəklərin söhbəti", "Neft haqqında nəğmə" 

mahnıları, "QuĢcuğaz", "Tənha yelkən ağarır" 

romansları və bir sıra simli kvarteti və simfonik 

əsərləri mədəniyyət tariximizə həkk olunurdu. 

Ġkinci dünya müharibəsi illərində Soltan 
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Hacıbəyov həmkarları kimi, vətənpərvərlik 

ruhunda yazılmıĢ sözlərə musiqi yozumu verirdi. 

Onun "DöyüĢçülər" nəğməsi və bir sıra əsgər 

marĢları o dövrdə çox məĢhur idi. Bəstəkarın 

istedadı hamının diqqətini çəkirdi. Görkəmli rus 

bəstəkarı R.Qliyer 1944-cü ildə Tiflisdə keçirilən 

musiqi ongünlüyündə Soltan Hacıbəyovun 

əsərlərinə qulaq asarkən öz fikrini belə dilə 

gətirmiĢdi: "Bu simfoniyalar tez yadda qalan, 

parlaq, maraqlı tematik materiala, yaxĢı simfonik 

inkiĢafa malik bir əsərdir. Bunların hamısı onu 

göstərir ki, Soltan Hacıbəyov tezliklə böyük 

bəstəkar olacaqdır. Onun istedadlı olması 

Ģübhəsizdir, xüsusi məziyyətləri var, texniki biliyi 

aydındır. Ən baĢlıcası isə o, musiqinin milli 

mənbələri ilə sıx surətdə bağlıdır". 
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Soltan Hacıbəyovu keçmiĢ Sovetlər 

Ġttifaqının, demək olar ki, bütün müttəfiq 

respublikalarında tanıyırdılar. Hətta ona müraciət 

də edirdilər. Məsələn, 1945-ci ildə Türkmənistan 

Dövlət Opera və Balet Teatrı Soltan Hacıbəyova 

"Kəminə və qazı" operasını yazmağı sifariĢ edib. 

Bəlkə də bu əsər üzərində iĢləyərkən bəstəkar 

karvan haqqında çox düĢündüyündən sonralar 

"Karvan" simfonik lövhəsini yaratdı və bu əsəri 

də dahi Üzeyir Hacıbəyova ithaf etdi. "Karvan"ın 

da qədəmləri çox uğurlu oldu. Demək olar ki, 

dünyanın ən möhtəĢəm konsert salonlarına 

səyahət etdi. 

Soltan Hacıbəyovun yaradıcılığında uĢaqlar 

üçün yazdığı əsərlər xüsusi yer tutur. O, "Ġsgəndər 

və çoban" adlı uĢaq operası yazdı. Balacalar üçün 

nəzərdə tutulmuĢ mahnılar, demək olar ki, hər 
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gün ifa olunurdu. "Oynaq topum", "Layla", 

"BənövĢə", "Bahar gəldi", "Yolka", "Pioner 

marĢı". Bu əsərlər əslində milli uĢaq musiqi 

ədəbiyyatının ən gözəl nümunələridir. 

Soltan Hacıbəyov çox məhsuldar bəstəkar 

olub. 1950-ci ildə yaratdığı "GülĢən" baleti bu 

sahədə ilk əsərlərdən sayılır. Əsər ilk dəfə 1950-ci 

ildə tamaĢaya qoyuldu, iki il sonra isə Dövlət 

mükafatına layiq görüldü. Onun musiqi dili, 

melodiyası, təravəti, ritm müxtəlifliyi, 

coĢqunluğu, milli səciyyənin dərin və parlaq 

ifadəliyi haqqında o dövrün mətbuatında dəyərli 

fikirlər söylənildi. Soltan Hacıbəyov xalq 

musiqisindən istifadə edərək maraqlı bir əsər 

yaratmıĢdı. Moskvada keçirilən Azərbaycan 

ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə 

"GülĢən"dən müəyyən parçalar da göstərilmiĢ, 
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müəllifin baĢqa simfonik əsərləri səslənmiĢdir. 

Demək olar ki, Soltan Hacıbəyovun müəllifi 

olduğu əsərlər istər tamaĢaçılar, istərsə də 

mütəxəssislər tərəfindən maraqla qarĢılanırdı. 

Onun haqqında düĢünəndə heyrətlənirsən ki, 

gecə-gündüz bilmədən çalıĢıb. Yoxsa bu boyda 

gözəl əsərləri yazmağa necə vaxt tapıb?! "Vətən" 

süitası, "Məzəli rəqs", "Yumoristik səhnəcik" 

kimi əsərləri mahnı və rəqs ansamblları üçün 

nəzərdə tutulmuĢdur. 

Ötən əsrin ortalarında simfonik orkestr üçün 

yazdığı "Üvertüra"sı Soltan Hacıbəyov 

yaradıcılığının əsas mahiyyətini səciyyələndirirdi. 

Çox güman ki, onun bu janrda belə maraqlı əsər 

yaratmasına səbəb Üzeyir Hacıbəyovun məĢhur 

"Koroğlu" operasının üvertürası böyük təsir 

göstərmiĢdir. Əlbəttə, o dövrdə Niyazi, Qara 
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Qarayev, Cövdət Hacıyev tərəfindən müxtəlif 

süitalar yaradılırdı. Dövrün məĢhur bəstəkarı 

D.ġostakoviç Soltan Hacıbəyovun bu əsəri ilə 

bağlı demiĢdir: "Əsərdə nurlu bir nikbinlik, ritm, 

məqsədəuyğunluq Motsartın bəzi opera 

uvertüralarını və ya Qlinkanın "Ruslan" 

uvertürasını xatırladır". Əslində, Soltan 

Hacıbəyovun bu əsərində xalq ruhu çox güclü idi. 

Onun musiqisi mövzuya deyil, xalqa və onun 

milli ruhlu həyat köklərinə söykənirdi. 

Ötən əsrdə yaĢayıb-yaratmıĢ Soltan 

Hacıbəyovun sorağı müxtəlif ölkələrdən gəlirdi. 

Bolqarıstanda, Çexoslovakiyada olması onu bu 

ölkələrlə bağlı əsərlər yazmağa səsləyirdi. 1957-ci 

ildə musiqi dünyasına bəxĢ etdiyi "Bolqar" süitası 

belə maraqlı əsərlərdən biri oldu. Əsərlərindəki 

cazibə və təsirə görə bəstəkarı tez-tez xarici 
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ölkələrə dəvət edirdilər. Hindistana səfəri də onun 

yaradıcılığında xüsusi bir mərhələ təĢkil edib. 

1965-ci ildə simli kvartet üçün bəstələdiyi "Hind 

mövzuları üzərində süita"sı ona böyük Ģöhrət 

gətirdi. Bəstəkarın gözəl əsərlərindən biri də 

"Konsert" adlanır. Bu janr təqribən XVI-XVII 

əsrlərdə meydana çıxmıĢdır. Soltan Hacıbəyovun 

"Konsert"i isə daha müasir və obrazlı idi. Elə bu 

yaradıcılıq üslubuna görə də ona "ustad" 

deyirdilər. Haqqında, demək olar ki, o dövrün 

bütün musiqiĢünasları, nəzəriyyəçiləri, məĢhur 

bəstəkarları xoĢ sözlər söyləyirdilər. 

Azərbaycan musiqisinin inkiĢafında 

özünəməxsus xidmətləri olan Soltan Hacıbəyovun 

yaradıcılığında teatr həyatı da xüsusi yer tutur. 

Uzun illər Milli Dram Teatrının səhnəsində 

tamaĢaya qoyulan əsərlər üçün musiqi bəstələ-
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miĢdir. C.Cabbarlının, S.Vurğunun, 

S.Axundovun, M.Ġbrahimovun, S.Rəhmanın, 

M.Hüseynin və baĢqa ədiblərin pyeslərinin 

musiqisini unudulmaz bəstəkarımız bəstələmiĢdir. 

Yaradıcılığının çiçəklənmə dövrü Azərbaycan 

musiqisinin inkiĢaf etdiyi zamanla üst-üstə 

düĢdüyündən onun yazdığı əsərlər nəinki 

Azərbaycanın, eləcə də dünya musiqisinin 

nailiyyətləri idi. 

Harmonik melodiyanın ifadə vasitələrindən 

istifadə edərək muğam cərgəsi üzərində pillələr 

quran Soltan Hacıbəyov "ġüĢtər" muğamını çox 

sevirdi və bir çox mahnı və operettalarında, 

simfoniyalarında ondan məharətlə istifadə edirdi. 

Bütün bunlardan sonra Soltan Hacıbəyov heç nə 

yazmasaydı, təkcə "Karvan" simfonik lövhəsi ilə 

musiqi tariximizdə əbədi qalası idi. "Karvan"da 
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bəstəkar orkestr rəssamı kimi özünü göstərir. 

"Uvertüra"da isə alətlərin yüksək registrindən 

istifadə edərək, simli və ağac-nəfəs alətlər 

qrupuna fövri-cəld passajları, fiqurasiyaları 

tapĢırıb bayramsayağı, gözqamaĢdırıcı parlaq 

orkestr səslənməsi əldə edir." "Karvan"ın qəlbi 

körvəldən sədası gəldikcə göz önündə nələr 

canlanmır?! Adama elə gəlir ki, "Karvan" həmiĢə 

yolda olacaq, hər gələn nəslin ürəyinə yol 

tapacaq, ilk və əbədi sarvanının nurlu simasını 

həmiĢə göz önünə gətirəcək. Cəsarətlə demək olar 

ki, S.Hacıbəyovun yüksək peĢəkarlıqla yaratdığı 

əsərlər sırasında "Karvan" simfonik süitasının 

ayrıca yeri var. Bu bir sənət incisidir. "Karvan" 

xoĢ bir təsadüfün nəticəsində yaranıb… 
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Musiqi 

                                                                                

Bəzən caiz, bəzən də vacib olan sənət 

 

Musiqi mətnlərin səs və ton ahəngi ilə 

ifasından ibarət bir sənətdir. Qurani-Kərimdə 

musiqi kəlməsi keçməmiĢ, əvəzinə ―təqanni‖ sözü 

iĢlədilmiĢdir. 

Musiqi haqda hökm verərkən məsələnin 

mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Musiqi mahiyyətcə 

haram deyildir. Əgər bunları haram saysaq, tarix 

boyu Ġslam ölkələrində, xüsusən də, Osmanlının 

təkyə və mədrəsələrində müsəlmanların haram 

iĢlə məĢğul olduğunu iddia etmiĢ olarıq. 

Musiqi Ġslam alimləri tərəfindən dəfələrlə 

müzakirə edilən, haqqında yaxĢı və pis sözlər 

deyilən mövzulardandır. Musiqinin lehinə və 
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əleyhinə göstərilən səbəblərə baxıb belə bir 

nəticəyə gəlmək olur ki, musiqi qəti Ģəkildə 

qadağan edilməmiĢ, əksinə, mübah sayılmıĢdır. 

Həqiqətən də  Qurani-Kərimdə və Sünnədə 

musiqiyə qulaq asmağın haram olduğuna və 

musiqi dinləyənlərin günah qazanacağına dair heç 

bir dəlil yoxdur. Ancaq digər mübah əməllər 

kimi, musiqinin də harama vasitə edilməsinə 

icazə verilməmiĢdir. Sadəcə sözlərində üsyan, 

küfr, yaxud da ədəbsiz Ģeylər olan musiqinin ifa 

edilməsi və dinlənilməsi düzgün deyil. Bununla 

yanaĢı istər əvvəlki dövrlərdə, istərsə də müasir 

çağımızda musiqiyə bir seçim, ya da təqva 

məsələsi kimi yanaĢanlar da olub. Musiqiyə qulaq 

asmağı əyləncə hesab edənləri anlayıĢla 

qarĢılamaq lazımdır. 
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Ġnsanın yemək, içmək kimi cismani 

ehtiyaclarını təmin eləməsi mübah (edilməsi və 

edilməməsi  Ģəriətə görə caiz olan Ģeylər), bəzən 

də vacibdir. Bu düsturu əsas götürərək deyə 

bilərik ki, insanın mənəvi, incəsənət və estetik 

ehtiyaclarının təmin edilməsi məĢru və mübah 

olmalıdır. 

MəĢhur Ġslam alimlərindən birinin dediyi kimi, 

bəĢəri arzuları və Ģəhvət hissini körükləyən 

musiqi haramdır. 

Məhəmməd peyğənbərin yaĢadığı dövvrdə, «O 

dövrdəki mədəniyyət hadisələrini araĢdıran bir 

mərakeĢli ikicildlik əsər yazıb və bunun 20 

səhifəsini musiqiyə aid edib. Orada həmin alim 

musiqinin haramlığı barədə bir söz deməyib. 

Qərb dünyasında musiqi daha çox inkiĢaf edib. 

Hətta Qərb sənətçiləri icad etdikləri klassik 
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musiqi ilə sözdən istifadə etmədən bəzi əsərləri 

mükəmməl ifa edirlər. Bu əsərlərə qulaq asanlar 

göz yaĢlarını saxlaya bilmirlər. Alvarlı Efe 

həzrətləri ―Dörd gözəl‖ türküsü ifa olunanda 

oturub hıçqıra-hıçqıra ağlayarmıĢ. ―Nə üçün 

ağlayırsan?‖ – deyə soruĢanlara ―Çahar yari-

güzini[1]anladır. Dörd gözəl – Əbu Bəkir, Ömər, 

Osman və Əlidir (r.anhum)‖, – cavabını 

vermiĢdir. Hər kəs məsələyə bu Ģəkildə 

yanaĢmaya bilər. 

Musiqinin mənası faydalı olmalıdır 

Hansı musiqi növü olur-olsun fərqi yoxdur, 

musiqidə önəmli olan mənanın güclü olmasıdır. 

Dolayısilə, mahnı və ya Ģərqinin ifası zamanı bir 

tərəfdən insani hislər cuĢa gəlməli, digər tərəfdən 

də musiqinin mətnindəki məna insanı 

düĢündürməlidir. Yəni mahnıda mövzu, səs, 
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musiqi bir-birini tamamlamasa, onu dinləyən 

insanların hiss dünyasındakı boĢluqları doldura 

bilməz. Belə ki, bəzi əsərlərdə söz ahəngə, 

məzmun ritmə uyğun gəlmir. Halbuki, musiqidə 

mütləq mahnının ahəng bütövlüyünü təmin edən, 

dərin məzmunlu sözlər olmalı və bir-birini 

tamamlamalıdır. Oradan-buradan götürülmüĢ 

misralarla bu cür məna bütövlüyünü əldə etmək 

mümkün deyil. 

Musiqi də bir yol, bir sənət və ehtiyacdır. XX 

əsrin Ġslam alimi əsərlərində bildirir ki, radioda 

musiqinin payı beĢdə birdir. Bunu digər mənalarla 

yanaĢı, ―toplumun ən azı beĢdə biri musiqi 

dinləyir‖ kimi də anlamaq olar. Halbuki, müasir 

dövrdə cəmiyyətin onda doqquzu musiqi ilə nəfəs 

alır. Elə isə bir ehtiyac kimi xarakterizə etdiyimiz 

və cəmiyyət həyatına ciddi təsir edən bu sahəyə 
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öz prinsiplərimiz çərçivəsində yanaĢmalı və bunu 

qətiyyən ehmal etməməliyik. Bunun üçün də 

daĢıdığı məna, aĢıladığı fikir, oyatdığı təəssürat 

baxımından zəngin əsərləri dinləməli və musiqiyə 

sadəcə əyləncə kimi baxmamalıyıq. 

Bu məsələnin meyarına gəlincə, dinlədiyiniz 

bir əsər sizdə Quran oxumaq, Quran dinləmək 

arzusunu coĢdurursa, Allaha vüslət hissini cuĢa 

gətirirsə və eyni zamanda yanlıĢ mənalar 

aĢılamırsa, o əsər gözəldir. Qeybət dolu, ədəbə, 

əxlaqa uymayan, Ģəhvət hislərini körükləyən, 

insanı ümidsizlik bataqlığına sürükləyən əsərlərə 

gəlincə, onların caiz olduğunu demək mümkün 

deyil. Mahnının sözlərinə fikir vermək lazımdır 

Bəzi mahnılar Allaha, axirətə, qədərə imanla 

heç bir aidiyyəti olmayan sözlərlə doludur. 

Məsələn, ―bir gəlin gənc yaĢda ölüb‖, ―kimsə 
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çovğunda itib‖, ―dağın baĢında bir uĢağı canavar 

öldürüb‖ və s… Və bu cür ifadələr xalq 

mahnılarında çoxdur. Belə hadisələrdən ötrü göz 

yaĢı tökərək ağı demiĢ, dastanlar yazmıĢıq. Ġslama 

görə isə hər dəfə fəlakət baĢ verəndə ağılar desək, 

Allahı Ģikayət etmiĢ olarıq. 

Ġslam alimləri iddiya edirlər ki,  insanı 

qədərə üsyana sövq edən mahnıları dinləmək də, 

oxumaq da haramdır. 

―Zalım qədər‖ kimi ifadələri ilə Allahın 

hökmünə üsyan edən, qədərə etiraz edən 

mahnıları yazan, musiqisini bəstələyən, oxuyan 

və dinləyən günah qazanır. Məhrəm məsələlərin 

mahnılarda ədəbsizcəsinə ifa edilməsi cəmiyyətdə 

ciddi fəsadlar açır.. 

Quranın da özünəməxsus musiqisi, ahəngi 

var. Əsas məsələ hər bir kəlməni mənasına uyğun 
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səsləndirməkdir. Quranda kafirin danıĢığı 

təkəbbürlü tonla verilir. Məsələn, Həzrət Yusifin 

qarĢısında danıĢan Züleyxanın ―Di gəlsənə!‖ 

sözünü oxuyarkən gözlər önündə nazlana-

nazlana, Ģux bir əda ilə danıĢan qadın surəti gəlir. 

Bu fitnəkar təklifə iltifat göstərməyib ondan 

qaçan Həzrət Yusif isə olduqca qətiyyətli, ürpərti 

içərisində və gur səsli insan kimi canlanır. 

Quranda buna bənzər yüzlərlə misal var. 

Qurani-Kərimin oxunması məsələsinə 

―Türkiyədə, Misirdə, Səudiyyə Ərəbistanında və 

ya baĢqa bir yerdə Quran daha gözəl oxunur‖ 

kimi düĢüncələrlə yanaĢmaq doğru deyil. Doğru 

olan Quranın məzmununu qavramaq və 

səsləndirməyi bacarmaqdır. Azanın hər vaxt 

namazında bir məqamla oxunması hər halda 

musiqinin insan təbiətinə təsiri ilə bağlıdır. 
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Azan insan fitrətinin musiqi ehtiyacını 

qarĢılayan təbii ünsürlərdən biridir. 

Peyğəmbərimizin azan oxumağa gələn Bilala: 

―Bilal, azanla bizi rahatlat‖,  – deyə 

buyurmasından aydın olur ki, azan ruha rahatlıq 

gətirir. 

Hətta azanın hər namaz vaxtında fərqli 

məqamlarda oxunması Osmanlıdan bəri ənənəyə 

çevrilmiĢdir. Sübh azanı Səba məqamı, günorta 

azanı Rast, ikindi azanı Hicaz ilə, axĢam azanı 

Evc ya da Segah, gecə azanı ÜĢĢaq məqamları ilə 

oxunur.  

MəĢhur Ġslam mütəfəkkiri Fərabi Səba 

məqamının insana qüvvət və cəsarət verdiyini 

söyləyir. Dəfn mərasimlərində oxunan salalar 

(Peyğəmbərimizi mədh etmək üçün azandan 

əvvəl oxunan nətlər) Hüseyni məqamında olur. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

Bu məqam yaxĢılıq hislərini coĢdurur, insanı 

təfəkkürə, Ġlahinin hikmətini düĢünməyə sövq 

edir. Göründüyü kimi, azanın musiqisi insanı 

namaza çağırmaqla yanaĢı, eyni zamanda onun 

əhval-ruhiyyəsinə də müsbət təsir edir. 

Hər halda Məhəmməd peyğəmbərin yaĢadığı 

dövrdə indikinə bənzər ifa, musiqi alətləri olub. 

Peyğənbər o vaxtlar bu barədə konkret fikir 

söylənməyibsə, deməli musiqini haram elan 

etmək olmaz… 
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Klassika 

Zamanın  sinağindan   çıxmış əsərlər 

 

Latınca «klassisus» — nümunəvi sözündən 

olan klassisizm doğrudan da klassikaya 

əsaslanaraq bədii və mənəvi ideala çevrilən 

mükəmməl sənət əsərləri yaradır. Bu üslubun 

yaradıcıları hesab edirdi ki, obyektiv olaraq 

mövcud olan gözəllik qanunları da ağılın 

köməyilə dərk edilir, incəsənətin məqsədi – 

insanın və dünyanın məhz bu qanunlar üzrə 

dəyiĢdirilməsi, idealın real məkanda həyata 

keçirilməsidir. 

Antik incəsənətin dirçəliĢi, klassik ənənələrə 

pərəstiĢ Ġntibah dövründən baĢlasa da, klasisizm 

məhz XVII əsrdə cərəyan kim formalaĢır. 

―klassisizm‖ cərəyanının nümayəndələri kimi, bir 
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çox bəstəkarları saymaq olar. Lakin əksər hallarda 

―klassik musiqi‖ anlayıĢı əsrlər boyu bəstəkarlar 

tərəfindən yaradılan, yazılı sürətdə qorunub-

saxlanılan dərin məzmunlu bütün musiqi 

əsərlərinə deyilir. 

Bəzən hansısa qüsursuz, mükəmməl bir musiqi 

əsərini eĢidəndə əsl klassik musiqidir deyirik. 

Klassik musiqi o əsərlərə deyilir ki, həmin əsərlər 

artıq tarix olub, zamanın sınağından çıxıb. Buna 

baxmayaraq, hələ də müasir cəmiyyətdə 

auditoriyasını qoruyub saxlayıb, sevilir və 

dinlənilir. 

Klassik musiqi qərb ənənələrinə söykənir. 

Klassik musiqi anlayıĢı baxımından XX əsr 

Azərbaycan musiqisinin tarixində mühüm, 

əlamətdar bir mərhələdir. Məhz bu dövrdə ölkədə 

yüksək peĢəkarlığı ilə, orijinal musiqi üslubu ilə 
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seçilən bəstəkarlıq məktəbi yaranmıĢdır. Azər-

baycan musiqisi dünya professional musiqi 

mədəniyyətinin ümumi sisteminə qovuĢur, 

Azərbaycan bəstəkarları və ifaçıları dünya 

musiqisinin səviyyəsinə qalxmıĢlar.  

Professional klassik musiqinin banisi dahi 

bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov hesab olunur.  

30-cu illərin sonu, 40-cı illərin əvvəllərində 

Azərbaycan musiqisində yeni bəstəkarlar nəsli 

yetiĢir. Yaradıcılıq axtarıĢlarının diapazonu 

geniĢlənir, yeni janrlar, yeni təmayüllər meydana 

gəlir. Avropa musiqisinin aparıcı təmayülləri – 

neoklassizm, dodekafoniya, seriya texnikası milli 

zəmində iĢlənməsi maraqlı sənət tapıntıları ilə 

nəticələnir. Ən baĢlıcası isə odur ki, Azərbaycan 

musiqisi artıq ölkə hüdudlarından çox-çox 

kənarlarda, beynəlxalq miqyasda da geniĢ Ģöhrət 
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qazanır. Belə böyük uğurlar ilk növbədə üç dahi 

sənətkarın – Qara Qarayev (1918-1982), Fikrət 

Əmirov (1922-1984) və Niyazinin (1912-1984) 

yaradıcılıq axtarıĢları ilə bağlıdır. Onların əsərləri 

dünyanın bir çox ölkələrində səsləndirilmiĢ, 

disklərə yazılmıĢ və mükafatlara layiq 

görülmüĢlər. ―Cəvahirləl Nehru‖, ―Bela Bartok 

adına medal‖ və bir sıra beynəlxalq mükafatlara 

layiq görülən Niyazi dövrümüzün böyük 

dirijorları sırasına daxildir. 

30-40-cı illərdə Azərbaycan musiqisində Səid 

Rüstəmov (1907-1983) və Tofiq Quliyev (1917-

2000) kimi mahir klassik musiqi bstəkarları 

yetiĢmiĢdir. S. Rüstəmov ―Alagöz‖, ―Qurban 

adına‖, ―Gəlmədin‖, ―Sürəyya‖, ―Oxu tar‖ və s., 

T. Quliyevin Azərbaycan xalq musiqisi 

ənənələrindən, habelə Avropanın estrada və caz 
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musiqisindən qidalanmıĢ ―Sənə də qalmaz‖, 

―Qızıl üzük‖, ―Bəxtəvər oldum‖, ―Bakı haqqında 

mahnı‖, ―Zübeydə‖ və s. mahnıları Azərbaycan 

klassik musiqisinin gözəl nümunələrdir. 

Musiqinin insana təsirini araĢdıran alimlər 

klassik musiqinin insana möcüzəvi təsirini 

müəyyən etmiĢlər. Burada daha çox Motsart, 

Vivaldi, Qriq, Bethoven, ġubert, ġuman, 

Çaykovski və Debyussi kimi bəstəkarların əsərləri 

vurğulanmıĢdır. 
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Qız qalası                                                                                 

 Sovet Azərbaycan incəsənətinə hədiyyə 

 

Balet – (fransız sözü ―balleto‖dan götürülüb, 

mənası – ―rəqs edirəm‖ deməkdir) səhnə 

sənətinin bir növü, xoreoqrafiyanın ən yüksək 

pilləsidir. Əsas ifadə vasitələri bir-biri ilə qırılmaz 

tellərlə bağlanmıĢ musiqi və rəsqdir. Baletdə rəqs 

sənəti musiqili-səhnə tamaĢaları səviyyəsinə 

yüksəlir. 

Adətən, baletin əsasında müəyyən bir süjet, 

dramaturji ideya dayanır, lakin süjetsiz baletlər də 

var. Baletdə əsasən, klassik və xarakterik 

rəsqlərdən istifadə olunur. Ancaq bu sənət 

növündə pantomima da mühüm rol oynayır. 

Aktyorlar qəhrəmanların hisslərini, səhnədə baĢ 
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verənlərin mahiyyətini pantomimanın köməyilə 

çatdırırlar. Həmçinin,müasir baletdə gimnastika 

və akrobatika elementlərindən də geniĢ istifadə 

olunur. 

Balet Ġntibah dövründə Ġtaliyada musiqili 

tamaĢaların – operaların tərkib hissəsi kimi – 

kiçik rəqs epizodları qismində meydana çıxıb 

(XVI əsr). Musiqi, söz, rəqs və pantomimanı 

birləĢdirən ilk balet tamaĢası ―Çirçeya‖ və ya 

―Kraliçanın gülməli baleti‖ italiyalı baletmeystr 

Baltazarini di Belcoyozo tərəfindən 1581-ci ildə 

Yekaterina Mediçinin sarayında səhnələĢdirilib. O 

vaxtdan da Fransada saray baleti janrı inkiĢaf 

etməyə baĢlayıb. (maskaradlar, pastorallar, rəqs 

divertismentləri və intermediyaları). XIV Lüdovi-

kin zamanında saray baletinin tamaĢaları son 

dərəcə möhtəĢəm səviyyəyə çatmıĢ, tamaĢalara 
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əfsanəvi xarakter verən səhnə effektlərindən 

istifadə olunurdu. 

XVII əsrin ikinci yarısında komediya-balet, 

opera-balet kimi teatral janrlar yaranır ki, onlarda 

baletə daha çox yer ayrılır və onun 

dramatikləĢdirilməsinə cəhd olunur. 

Balet, yalnız XVIII əsrin ikinci yarısında 

Fransız baletmeysteri J.J.Noverin həyata keçirdiyi 

islahatlar sayəsində səhnə sənətinin müstəqil 

növünə çevrilir. Fransız maarifçilərinin 

estetikasından ilhamlanan Nover, məzmunu bədii 

plastik obrazlar vasiləsilə açılan tamaĢalar 

yaradaraq, musiqini ―rəqqasın hərəkətlərini 

yönləndirən proqram‖ adlandırır. 

Baletin sonrakı inkiĢaf və çiçəklənmə dövrü 

romantizm dövrünə təsadüf edir. XVIII əsrin 30-

cu illərində fransız balerinası Kamarqo yubkasını 
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qısaldaraq dikdaban ayaqqabılardan imtina edir 

və rəqsə öz yeniliklərini gətirir. XVIII əsrin 

sonlarında balet kostyumu daha da yüngülləĢir ki, 

bu da rəqs texnikasının inkiĢafına xeyli yardım 

edir. Rəqslərini daha havalı etməyə çalıĢan 

rəqqassələr barmaqlarının ucuna qalxmağa 

çalıĢırlar. Nəticədə puant ixtira olunur. Ġlk dəfə 

rəqsdə puantdan ifadə vasitəsi kimi rəqqasə 

Mariya Talyoni istifadə edib. 

Baletin müxtəlif növləri var: klassik, çoxaktlı 

təhkiyə baleti, drambalet, süjetsiz balet – balet –

simfoniya, əhval-ruhiyyə baleti – miniatür. 

Janrına görə balet komik, folklor və qəhrəmanlıq 

baletlərinə bölünür. XX əsr isə baletə yeni 

formalar – cazz-balet və modern baleti gətirib. 

Azərbaycanda baletin yaranma tarixi 1940-cı 

ildən – Əfrasiyab Bədəlbəylinin ―Qız Qalası‖ 
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baletinin səhnələĢdirildiyi tarixdən hesablansa da, 

əslində onun rüĢeymləri 20-ci illərin əvvəllərində 

qoyulub. Belə ki, 1923-cü ildə Bakıda özəl balet 

studiyası fəaliyyət göstərib. Qeyd etmək olar ki, 

Azərbaycanın ilk balerinası Qəmər Almaszadə 

balet sənətinin sirlərini bu məktəbdə öyrənib. 

1939-cu ildə ildə Əfrasiyab Bədəlbəyli Bakı 

Xoreoqrafiya məktəbinin ilk buraxılıĢı 

münasibətilə uĢaqlar üçün birpərdəli ―Tərlan‖ 

baletini, bir ildən sonra isə məxsusi olaraq Qəmər 

Almaszadə üçün ―Qız qalası‖ baletini yazmıĢdır. 

Sonralar teatrın repertuarı "GülĢən" (1950, S. 

Hacıbəyov) "Yeddi gözəl" (1952, Q.Qarayev), 

"Ġldırımlı yollarla" (1961, Q.Qarayev), "Məhəbbət 

əfsanəsi" (1962, A.Məlikov),Qaraca 

qız‖(1965,E.Abbasov), ―Min bir gecə‖ (1979, 

Fikrət Əmirov), ―Babək‖ (1986, AqĢin Əlizadə), 
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―Ağ və qara‖ (2000, Xəyyam Mirzəzadə), ―EĢq 

və ölüm‖ (2005, P. Bülbüloğlu) və s . əsərlərlə 

zənginləĢmiĢdi. 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli 

nümayəndələrindən biri - respublikanın xalq 

artisti Əfrasiyab Bədəlbəyli milli musiqi 

mədəniyyəti tariximizə bəstəkar, dirijor, 

müsiqiĢünas-tədqiqatçı, librettoçu, publisist və 

maarifpərvər ziyalı kimi daxil olmuĢdur. 

Əfrasiyab Bədəl oğlu Bədəlbəyli 1907-ci il 

aprelin 19-da Bakı Ģəhərində görkəmli 

maarifpərvər xadim Bədəlbəyin ailəsində anadan 

olmuĢdur. 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin Ģərq fakultəsinin linqvistika 

Ģöbəsini bitirən Əfrasiyab musiqiyə xüsusi maraq 

göstərmiĢ, eyni zamanda Musiqi Texnikumunda 

təhsil almıĢdır. Sonralar - 1934-38-ci illərdə 
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Ə.Bədəlbəyli Leninqrad Dövlət Konser-

vatoriyasının nəzdindəki musiqi texnikumunun 

bəstəkarlıq fakultəsində musiqi təhsilini davam 

etdirərək professor Boris Zeydmanın sinfini 

bitirmiĢdir. 

Musiqi yaradıcılığına 20-ci illərdə baĢlamıĢ 

Ə.Bədəlbəyli dram tamaĢalarına musiqi yazmaqla 

ilk bəstəkarlıq addımlarını atmıĢdır. O, 

M.F.Axundovun, H.Cavidin, S.Vurğunun, 

C.Cabbarlının pyeslərinə musiqi yazmıĢdır. 

Əfrasiyab Bədəlbəyli ilk Azərbaycan baleti - 

"Qız qalası" baletinin müəllifidir. 1940-cı ildə 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında 

tamaĢaya qoyulmuĢ "Qız qalası" baleti yalnız 

Azərbaycanda deyil, bütün Yaxın və Orta ġərqdə 

ilk baletdir. 
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Bəstəkarın qələminə habelə, "Tərlan" baleti, 

müəllimi professor Boris Zeydmanla birgə 

yazdığı "Xalq qəzəbi" operası, Nizami 

Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyinə 

həsr olunmuĢ "Nizami" operası, "Söyüdlər 

ağlamaz" operası mənsubdur. 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcılıq 

fəaliyyətində dirijorluq sənəti xüsusi yer tutur. O, 

Azərbaycanın ilk dirijorlarından biri olmuĢdur. 

Ə.Bədəlbəyli ilk dəfə 1927-ci ildə dirijorluq 

sənətinə baĢlamıĢdır. Onun ilk dirijorluq etdiyi 

əsər Ü.Hacibəyovun "Əsli və Kərəm" operası 

olmuĢdur. Ə.Bədəlbəyli P.Ġ.Çaykovski adına 

Moskva Dövlət Konservatoriyasının dirijorluq 

fakultəsində təkmilləĢmiĢdir. O, bir neçə il 

S.M.Kirov adına Leninqrad Opera və Balet 

Teatrında dirijorluq təcrübəsi keçmiĢdir. 
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Dirijorluq sənətinin sirlərinə dərindən bələd olan 

Ə.Bədəlbəyli ömrünün sonuna kimi Azərbaycan 

Dövlət Opera və Balet Teatdında dirijor 

vəzifəsində çalıĢmıĢ, dünya musiqisi klassik-

lərinin, Azərbaycan bəstəkarlarının, həmçinin 

özünün səhnə əsərlərini özünəməxsus bir 

iste′dadla təfsir etmiĢdir. 

Əfrasiyab Bədəlbəyli eyni zamanda iste′dadlı 

publisist, librettoçu və tərcüməçi kimi də fəaliyyət 

göstərmiĢdir. O, Süleyman Ələsgərovun "Bahadur 

və Sona" operasının, ƏĢrəf Abbasovun "Qaraca 

qız", Boris Zeydmanın "Qızıl açar" və "Gülən 

adam" baletlərinin, eləcə də öz səhnə əsərlərinin 

librettolarını yazmıĢdır. Əfrasiyab Bədəlbəyli 

həmçinin P.Çaykovskinin "Ġolanta", C.Rossininin 

"Sevilya bərbəri", Z.PaliaĢvilinin "Daisi", 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

R.Qliyerin "ġahsənəm" operalarının librettolarını 

azərbaycan dilinə tərcümə etmiĢdir. 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin bir musiqiĢünas 

kimi fəaliyyəti də önəmlidir. Onun "Musiqi 

haqqında söhbət", "Qurban Primov" 

monoqrafiyaları, azərbaycan dilində indiyə qədər 

yeganə sayılan "Musiqi terminləri lüğəti" milli 

musiqiĢünaslığımızın əhəmiyyətli əsərlərindəndir. 

Maraqlı və aktual mövzulara həsr olunmuĢ elmi-

publisistik məqalələrlə dövrü mətbuatda çıxıĢ 

edən Əfrasiyab Bədəlbəyli "Ədəbiyyat və 

incəsənət" qəzetinin və "Elm və həyat" jurnalının 

redaksiya hey′ətinin üzvü, "Azərbaycan Sovet 

Ensiklopediyası" baĢ redaksiyasının üzvü 

olmuĢdur. 

Ġctimai musiqi xadimi kimi geniĢ fəaliyyət 

göstərən Ə.Bədəlbəyli müxtəlif illərdə 
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Azərbaycan Dövlət Radio Komitəsinin, habelə 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii 

rəhbəri olmuĢdur. O, Azərbaycan Bəstəkarlar 

Ġttifaqının yarandığı ilk gündən - 1934-cü ildən bu 

yaradıcılıq təĢkilatının üzvlüyünə qəbul olunmuĢ, 

bütün qutultayların idarə heyətinin üzvü seçilmiĢ, 

uzun illər "MusiqiĢünaslıq" bölməsinin rəhbəri 

olmuĢdur. 

"Qız qalası" baletinin o zamankı M. F. 

Axundov adını Azərbaycan Dövlət opera və balet 

teatrı səhnəsində ilk quruluĢu respublikanın xalq 

artisti, rejissor Ġ. Hidayətzadə və baletmeyster V. 

Ġ. Vronski tərəfindən həyata keçirilmiĢdi. 

Tərtibatçı rəssam, respublikanın əməkdar 

incəsənət xadimi F.Qusak idi. Həm rejissor, həm 

baletmeysterin quruluĢda cəsarətli addımları 

baĢlıca məqsədə çatmaq, - xalq rəqsləri ilə 
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Avropa rəqs texnikasını çarpazlaĢdırmaq yönündə 

atılmıĢdı. Yəni milli çalarlar mütləq saxlanmalı 

idi. Və baletin musiqisi də həmin məqsədə imkan 

verirdi. Baletin məzmunundan irəli gələn 

"divertismentli" səhnələĢdirmələrə baxmayaraq, 

burada maraqlı və kəskin-dramatik səhnələrə də 

yer verilmiĢdi. Lakin quruluĢda əsas vurğulanma 

Poladla Gülyanağın alovlu və mətin sevgisi 

çevrəsinə düĢürdü. 

TamaĢada məzmunun açıqlanması yönündə 

pantomimadan geniĢ faydalanmıĢdılar. Eyni 

zamanda baletin quruluĢunda "variasiya" və 

"adajio"-lar, "Sonalar gölü", "Raymonda", "Don 

Kixot" baletlərində olduğu kimi, klassik ənənələrə 

uyğunlaĢdırılmıĢdı. 

Gülyanağın ilk ifaçısı - ilk azərbaycanlı 

balerina Qəmər Almaszadənin çıxıĢı çox yüksək 
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dəyərləndirmiĢdi. Onun ilhamla, Ģövqlə Gülyanaq 

surətini rəqslə təfsiri (açması), gənclik təravəti ilə 

dramatik yaĢantıları üzvi birləĢdirməsi 

mütəxəssislər tərəfindən, biri-biri ilə səsləĢən, 

coĢğun heyranlıqla qarĢılanmıĢdı. 25 aprel 1940-

cı il tarixli "Pravda" qəzetində Ü. Hacıbəyov 

baletin tamaĢaya qoyulması ilə bağlı  yazırdı: 

"Ġstedadlı balerina Q. Almaszadə ayrıca 

vurğulanmalıdır. Öz ifasında o, xoreoqrafiya 

sənətinin çağdaĢ texnikası ilə xalq rəqsini yaradıcı 

Ģəkildə birləĢdirə bilmiĢdir. Onun yaratdığı 

Gülyanaq surəti inandırıcılığı, dolğunluğu, 

bütövlüyü ilə seçilir və uzaq keçmiĢdən bizlərə 

xatirə kimi görünən "azərbaycanlı qadının 

faciəsinin ifadəsi kimi bizi həyəcanlandırır. " 

Baletin ilk quruluĢunda Cahangir xanın 

surəti sırf pantymima kimi düĢünülmüĢdü və A. 
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Urvantsevin ifasında olduqca yaddaqalan surət 

kimi tanınırdı. Poladın igid, barıĢmaz surəti isə 

sonralar respublikanın xalq artisti adı qazanmıĢ, o 

zaman gənc Konstantin BataĢova tapĢırılmıĢdı. 

"Qız qalası"nın 1959-cu ildə daha yeni, - 

ikinci quruluĢunun baletmeysteri, sonralar SSRĠ 

xalq artisti və professor adına layiq görülmüĢ Q. 

Almaszadə idi. Onun qardaĢı Ənvər Almaszadə 

tamaĢaya yeni bədii tərtibat vermiĢdi. 1959-cu ilin 

yeni redaksiyasında Poladla Gülyanağın faciəsi, 

Cahangir xanın zalım yaramazlığı daha kəskin 

vurğulanmıĢdı. Bununla bağlı "Sovetskaya 

kultura" qəzetinin 28 may 1959-cu il tarixli 

sayında çap olunmuĢ tənqidçi - sənətĢünas N. 

ElyaĢın "Azərbaycan baletinin tamaĢaları" baĢlıqlı 

məqaləsində oxuyuruq: 
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"Baletmeyster əfsanəvi surətləri 

geniĢmiqyaslı, el gücünü əks etdirən, onun 

daĢıyıcıları olan qəhrəman surətlər kimi təfsir 

edir. Səmimi, coĢğun gənc Poladın da, zərif, 

həyəcanlı Gülyanağın da səhnə yaĢamında biz lap 

öncədən yenilməzliyi, barıĢmazlığı duyuruq. Və 

əsərin faciəli sonluqla bitməsinə baxmayaraq, 

məhz belə təfsir sayəsində "Qız qalası" 

qəhrəmanlıq ruhunda, olduqca nikbin səslənir." 

1959-cu il quruluĢunda xan surətinin 

tamamilə yeni təfsiri ilə rastlaĢırıq ki, bu da əsərin 

bədii kəsərini qat-qat artırır. 2-ci redaktənin 

uğurlarından elçilik edən qadın surətini göstərmək 

olar. Xumar xanım Zülfüqarovanın ifasında 

həmin surət də olduqca bədii kəsərli və yad-

daqalan idi. Baletin ən gərgin dramatik məqamları 

hadisələrin gediĢində rəqs yolları ilə öz həllini 
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tapırdı. Əlbəttə, belə tapıntılar ilk növbədə 

baletmeyster istedadından irəli gəlirdi. 

"Qız qalası"nın 2-ci redaktəsinin ifaçıları 

arasında SSRĠ xalq artisti Leyla Vəkilovanı ayrıca 

vurğulamaq lazımdır. Onun səmimiyyət və 

ilhamla yaratdığı Gülyanaq surəti sevgilisi 

Poladla səhnələrdə Ģairanəliyi, Cahangir xanla 

səhnələrdə isə yenilməzliyi ilə seçilirdi. Əsərin 

proloqunda bədbəxt ananın ümidsizliyini də, 

sonrakı səhnələrdə gənc qızın düĢdüyü çıxılmaz 

vəziyyəti də Leyla Vəkilova rəqs dili ilə 

tamaĢaçılara inandırıcı çatdıra bilirdi. " 

L. Vəkilovanın oyundaĢları arasında 

Cahangir xanın öz qəddarlığı qədər parlaq surətini 

yaratmıĢ K. BataĢovun və öz sevgisini xanın 

pəncələrindən igidliklə qorumağa çalıĢan Polad 

surətinin yaradıcısı, respublikanın xalq artisti 
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Məsud Məmmədovun adları balet tariximizdə 

silinməz izlər qoymuĢlar. 

Beləliklə, "Qız qalası" baleti 60 illik səhnə 

ömrü sürdü və yüzilliklərin, daha doğrusu, 

minilliklərin keçidində... . tamamilə yeni libretto 

ilə yeni quruluĢda, yeni orkestr çalarları və yeni 

bədii tərtibatla səhnə ömrünə yenidən baĢladı... . 

...Baletin ilk librettosu onun müəllifi 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin qələmindən çıxan bütün 

ədəbi, publisistik və elmi əsərlərə xas olan 

düzgün biçimliliyi ilə seçilirdi. Gəlin qısaca da 

olsa, yada salaq. 

Proloq. Qəddarlığı ilə tanınmıĢ Bakı 

hökmdarı Cahangir xan, oğlu - varisi 

doğulacağını səbirsizliklə gözlədiyi halda, qızının 

dünyaya gəliĢini qəzəblə qarĢılayır. O uĢağı 

öldürməyi, anasını isə köləyə çevirməyi əmr edir. 
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Lakin vəzirin uĢağa yazığı gəldiyindən, onu 

dayəsinə verib, saraydan gizlicə çıxmalarına 

kömək edir... 

...Artıq 18 il keçmiĢ və körpə qızcığaz 

füsunkar gözələ çevrilmiĢdir. HəmiĢə Ģən, 

gülərüzlü Gülyanaq xoĢbəxtdir, çünki onun sevib-

seçdiyi Polad adında igid var. Və talelərinin 

birləĢəcəyi gün artıq yaxınlaĢıb. 

Toyun ən qızğın yerində xan öz adamları ilə 

qasırğa kimi kəndlilərin üstünü alır. Qızın 

gözəlliyi və vaxtı ilə sevdiyi keçmiĢ arvadı ilə 

oxĢarlığı onu heyrətə salır. Xan qərar verir ki, 

Gülyanaq onun arvadı olmalıdır. Lakin Polad 

sevgilisindən əl çəkə bilməz və onun uğrunda 

zülmkarla mübarizəyə hazırdır. Cahangir xanın 

əmri ilə Polad ölməlidir. Öz sevgilisinin həyatını 

xilas etmək üçün Gülyanaq xanın arzusunu yerinə 
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yetirməyə razılaĢır, lakin Ģərt qoyur: xan onun 

üçün dənizlə dövrələnən hündür qala 

tikdirməlidir. Cahangir xan razılaĢır və onun əmri 

ilə kəndlilər hər yerdən qovulub tikintiyə 

gətirilirlər. 

Nəhayət, qala tikilib qurtarır. Xan toyu 

baĢlamağı əmr edir. Hətta Gülyanağın onun 

doğma qızı olduğunu öyrənsə də, ondan əl 

çəkmək istəmir. Poladla xanın döyüĢü sonun-

cunun ölümü ilə qurtarır. Cahangir xan üçün onun 

məhəbbəti rəmzi olan qala, Gülyanaq üçün ölüm 

qülləsinə çevrilir: ümidzisliyindən o özünü dənizə 

atır... 

1959-cu ilin mayında Moskvada keçiriləcək 

Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyünə 

hazırlıq dövründə "Qız qalası" baleti bəstəkar 
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tərəfindən yenidən iĢlənmiĢdi. DəyiĢmələr 

aĢağıdakılardan ibarət idi: 

Ġlk libretto və redaktədə xanın öz adamları 

ilə kəndə soxulması öz hərəmxanasını 

geniĢləndirmək məqsədi güdürdü. Gülyanağın 

gözəlliyinə valeh olan hökmdar onunla evlənmək 

qərarına gəlir. Və Gülyanağın onun doğmaca qızı 

olduğunu biləndə belə, qərarını dəyiĢmir. 

1959-cu ilin yeni redaktəsində Cahangir xan 

Gülyanağın keçmiĢ arvadı ilə qəribə 

oxĢarlığından heyrətə gəlir, lakin onun özünün 

doğma qızı olduğunu son məqamda öyrənir. Milli 

çaları gücləndirmək üçün elçi qadın surəti də 

artırmalardan biridir. 

2-ci redaktədə tikinti səhnəsinə yenidən 

baxılmıĢ, daha sonra isə həmin səhnə 

qısaldılmıĢdı. Tikinti səhnəsindən sonrakı "Xanın 
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xəyalları" Ģəkil-bölməsi "Poladın xəyalları" Ģəkil-

bölməsi ilə əvəzlənmiĢdi. Həmin Ģəkil - bölmə 

qaranlıq məhbəsə salınmıĢ Poladın sevgilisi 

haqqında düĢüncələri, onun yuxusunda 

Gülyanağa qovuĢmağı (Ġrəm bağında) və Ģərlə 

zorakılıq rəmzi ġəddadla qarĢıdurması 

səhnələrindən ibarət idi. 

1959-cu ildə Moskva ongünlüyü üçün 

Aypərinin Gülyanaq haqqında söylədikləri (xanın 

doğma qızı olduğu haqqında!) I pərdədən III 

pərdəyə keçirilmiĢdi. Sonrakı dövrdə daha bir sıra 

dəyiĢikliklər aparılmıĢdı. Məsələn, II pərdə - 

"Poladın yuxusu", "Gülyanağın yuxusu" ilə əvəz-

lənmiĢ, lakin sonrakı məzmun olduğu kimi 

saxlanmıĢdı. 

Bugünkü redaktə və quruluĢda baletin 

dramaturji xətti köklü dəyiĢdirilib. Ġlk növbədə, 
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uzaq keçmiĢdə xan qızının dünyaya gəliĢinin 

sonralar sirrə çevrilməsini açıqlayan Proloq 

tamaĢadan çıxarılıb. 

Balet I pərdədən baĢlayır və burada öz gənc 

dostlarının dövrəsində Poladla Gülyanaq toylarına 

hazırlaĢırlar. "Aypərinin xatirələri" səhnəsində, - 

öncəki redaktələrdə, Gülyanaq (atasının 

bağıĢladığı) bilərziyi yerə salır və heyrətlə belə 

bahalı bilərziyin hansı yolla əldə edildiyini 

soruĢur. Aypəri düĢüncələrində uzaq keçmiĢə 

qayıtsa da, belə əziz gündə qanqaralıq salmamaq 

üçün bilərziyi özünün bağıĢladığını bildirir. 

Bugünkü, sonuncu quruluĢda həmin səhnə 

köklü dəyiĢdirilib: Aypəri Gülyanağın toya 

hazırlığını tələsdirir. 

Öncəki redaktə və quruluĢun III pərdəsində, 

o zamanki tamaĢaçıların səbirsizliklə gözlədikləri 
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"Aypərinin sirri açması" səhnəsində həmçinin. 

Yeni quruluĢda Aypərinin saraya gəliĢi ancaq 

xana yalvararaq qızın niĢanlı olduğunu bildirməsi 

və ona rəhm edərək taleyi ilə oynamamaq xahiĢi 

ilə bağlıdır. Əlbəttə, bütün məzmun dəyiĢmələri 

də, öz növbəsində, yeni libretto ilə bağlıdır. 

Üzeyir Hacıbəyov «Pravda» qəzetinin 1940-

cı il 25 aprel tarixli nömrəsində dərc edilən 

məqaləsində qeyd edirdi ki, «Qız qalası» baleti 

Sovet Azərbaycanı incəsənətinə qiymətli bir 

hədiyyədir… 
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Caz                                                                  

Zəncilərin yaratmış olduğu janr 

 

Akademik musiqi janrları - opera, balet, 

simfoniya, irili-xırdalı kamera əsərləri ilə yanaĢı, 

estrada və caz da musiqi təfəkkürümüzün və 

həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi oldu. 

Qazanılan nailiyyətlərin ən ümdə və məxsusi 

cəhəti - Avropa musiqisində bərqərar olmuĢ 

ənənəvi janrların Azərbaycan xalq musiqisi, Ģifahi 

ənənəli professional musiqi və ilk növbədə 

muğamlarla üzvi Ģəkildə çulğalaĢması idi. 

Muğam operaları ilə baĢlanan bu təĢəbbüs daha 

sonra simfonik muğamların, xalq çalğı alətləri - 

tar və kamança üçün konsertlərin yaranmasını, 

habelə milli ifaçı və xanəndələrin Avropa 

ansambllarının tərkibində iĢtirakını Ģərtləndirdi. 
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Ötən əsrin 60-70-ci illərində meydana gələn 

muğam-caz anlayıĢı da bu möhtəĢəm təbəddülatın 

özünəməxsus təzahürü idi. 

Ġstənilən yenilik, baĢlanğıc böyük maneələrlə 

üzləĢməli olur. "Dəmir pərdə"nin mövcudluğu 

cazı da süni qapalılıq Ģəraitində həyat sürməyə 

vadar edirdi. Totalitar ideologiyanın hökmranlıq 

etdiyi cəmiyyətdə Amerikadan, "düĢmən 

Qərbdən" bizə gəlib çatan bu azad, sərbəstlik 

sevən sənət növü vaxtaĢırı qadağan olunurdu. 

Onunla məĢğul olanlar isə hətta repressiya 

qurbanlarına çevrilirdilər. Ġndi ağlasığmaz 

görünür ki, ayrıca bir alət - saksofon belə qadağan 

edilmiĢdi. Bu cür qeyri-sabit Ģəraitdə 1939-cu ildə 

Azərbaycanda ilk Dövlət Caz orkestrinin 

yaradılması faktı yalnız heyrət doğurur. Maraqlı 

cəhət isə odur ki, elə ilk kompozisiyalarda azəri 
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cazmenləri cazı milliləĢdirmək yolunu seçdilər və 

bunu möhkəm ənənəyə çevirdilər. Tofiq Quliyev, 

Rauf Hacıyev, Rafiq Babayevin bu sahədəki 

axtarıĢ və tapıntıları Azərbaycanda cazın gələcək 

inkiĢaf yollarını müəyyənləĢdirdi. 

"Caz" sözünü eĢidəndə, çox güman ki, 

ağlınıza Amerikadakı yeraltı, qaranlıq və siqaret 

tüstüsü ilə bol olan klublar gəlir. Siz təsəvvür 

edirsiniz ki, tamaĢaçılar rahat dəri kreslolarda 

əyləĢir, orta yaĢlı virtuozlar isə nəfəsli alətlərdə 

ifa edib viski içirlər. Amma həqiqət ondan 

ibarətdir ki, bu yalnız baĢlanğıcda idi. 

Yeri gəlmiĢkən, caz musiqinin bütün 

formalarına öz təsirini göstərmiĢdir. 

Cimmi Xendriks, Beatles, Rolling Stones, 

Ceyms Braun qeyd etmiĢdirlər ki, onları 
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ilhamlandıran məhz caz musiqisi idi. Hətta Hip-

Hop və Repdə caz öz yerini tapa bilmiĢdir. 

Yüngül musiqi janrına, adətən, caz 

musiqisini daxil edirlər. Lakin onu tam mənada 

yüngül musiqi adlandırmaq düzgün olmazdı. XX 

əsrdə caz musiqisi müstəqil əhəmiyyət kəsb 

etməyə baĢlamıĢdır. Onun inkiĢafı daxilən 

ziddiyyətlidir. Bir sıra burjua ölkələrində Afro-

Avropa musiqisinin mexaniki sintezi əsasında 

inkiĢaf etdirilmiĢ caz musiqisində qeyri-

simmetrik atonal, asketik-quru, səda və 

dissonaslar mütləqləĢdirilir, musiqi növünün 

spesifikasından kənara çıxılır. Bununla bərabər 

xarici caz musiqisində, həmçinin, müəyyən 

sağlam meyillər də özünü göstərir. Mütərəqqi 

musiqiçilər və ifaçılar xalq musiqi ənənələrinə, 

həyati mənbələrə, klassik musiqinin 
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nailiyyətlərinə və s. əsaslanaraq, caz sənətini yeni 

mərhələyə qaldırmağa çalıĢırlar. 

Caz vaxtı ilə ABġ-da istismar edilən 

hüquqsuz zənci əhalisi - nə vaxtsa öz 

vətənlərindən didərgin salınmıĢ qara qulların 

əcdadları arasında yaranmıĢdır. 

Ġlk zənci qullar XVII əsrin əvvəllərində gəmi 

ilə Afrikadan Amerikaya gətirilmiĢlər. Cənubi 

Amerikanın varlı fermerləri öz plantasiyalarında 

ağır iĢləri yerinə yetirmək üçün qul əməyindən 

istifadə edirdilər. Öz vətənindən, doğmalarından 

ayrı düĢmüĢ, ağır əməkdən üzülmüĢ bu kölə 

insanlar musiqi ilə təskinlik tapmıĢlar. Zəncilərin 

musiqi duyumu, xüsusilə, ritm hissiyyatı çox 

güclüdür. Bu da, əlbəttə, zəngin ritmi ilə seçilən 

Afrika musiqisi ilə əlaqədardır. Ġllər ötdükcə 

zəncilər öz vətənlərinin musiqisindən tədricən 
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uzaqlaĢırdılar. Yalnız təbii olaraq musiqi sədaları 

ilə rəqs etmək ehtirası, daxili ritm duyğusu 

qalırdı. Əvəzində isə onları əhatə edən mühitdə 

səslənən, musiqini - "ağlar"ın ifa etdikləri xristian 

dini himnlərini mənimsəyirdilər. Lakin zəncilər 

bu dini mahnıları özünəməxsus tərzdə ifa 

edirdilər. Onların oxuduqları mahnılarda daha çox 

iztirab, kədər hiss olunurdu. 

Beləliklə, ilk zənci dini mahnıları - 

"cpiriçuels" meydana gəlməyə baĢladı. XIX əsrin 

sonunda digər zənci mahnısı - Ģikayət, etiraz 

nidaları ifadə edən "blyuz" yaranır. Zəncilər 

blyuzu gitaranın müĢayiəti ilə oxuyurdular. 

Onların orkestr alətlərini əldə etmək üçün 

imkanları yox idi. Ona görə də müxtəlif məiĢət 

əĢyalarından kortəbii surətdə musiqi alətləri 

düzəltməli olurdular. 
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ABġ-da 1861-1865 illərin VətəndaĢ 

müharibəsi bitdikdən sonra hərbi hissələrin nəfəs 

alətləri orkestləri buraxıldı. Bu orkestrlərin 

alətlərini nisbətən ucuz qiymətə əldə edən 

zəncilər öz orkestrlərini yaratmağa baĢladılar. 

Zənci musiqicilər marĢlar, rəqslər ifa etməklə 

yanaĢı, spiriçuels və blyuz uslubunda 

melodiyaları təqlid edirdilər. Onlar zənci vokal 

musiqisinin xüsusiyyətlərini, onun ritm 

sərbəstliyini müxtəlif orkestr alətlərində (truba, 

klarnet, trombon) ifadə etməyə çalıĢırdılar. Bu 

musiqiçilərin not savadı yox idi. Çünki yalnız 

"ağlar" üçün nəzərdə tutulmuĢ musiqi məktəbləri 

onların üzünə bağlı idi. Onlar bilavasitə, musiqi 

duyumu ilə qavrayaraq təcrübəli musiqiçilərdən 

məsləhətlər alır, onların ifa üsullarından istifadə 

edirdilər. 
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Zənci vokal musiqisinin və zənci ritminin 

instrumental sahəyə tətbiq edilməsi sayəsində 

yeni orkestr musiqisi - "caz" yaranmağa baĢladı. 

20-ci illərin əvvəllərində ABġ-ın qara 

əhalisinin cənubdan Ģimala köçməsi ilə əlaqədar 

görkəmli caz musiqiçiləri Nyu-Orleandan 

Çikaqoya gəlirlər. Çox keçmir ki, həmin Ģəhər 

dünyanın ən möhtəĢəm caz mərkəzi kimi böyük 

Ģöhrət qazanır. Məhz burada caz musiqisi ilk dəfə 

qrammofon valına yazılır, radio veriliĢlərində 

səslənir. 

20-ci illərin və bəlkə də bütövlükdə caz 

tarixinin ən görkəmli musiqiçisi zənci Lui 

Armstronqdur. Onun virtuoz truba çalmaq 

məharəti, eləcə də nadir, bənzərsiz səsi indiyədək 

caz ifaçıları üçün bir etalon olaraq qalır. 
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30-cu illərin əvvəlində caz tarixində baĢ 

vermiĢ daha bir mühacirət dalğası — bu dəfə 

Çikaqodan Nyu-Yorka — yeni, svinq üslubunun 

yaranmasına gətirib çıxarır («svinq» sözünün 

mənası «yırğalanma», «yellənmə»dir). Biq-bənd 

adı ilə tanınan və tərkiblərini xeyli geniĢləndirmiĢ 

bu ansambllar caza böyük kommersiya uğuru 

gətirir. «Svinq kralı» klarnet-çalan Benni 

Qudmen, görkəmli pianoçu və bəstəkar Dük 

Ellinqton və istedadlı trombonçalan Qlen Miller 

30-cuların ən məĢhur biq-bəndlərinə rəhbərlik 

etmiĢlər. Gözəl müğənni, «cazın birinci ledisi» 

EllaFitscerald da biq-bəndlərdən birində çıxıĢ 

etmiĢdir. Onun ecazkar səsi və improvizasiya 

qabiliyyəti bu günədək caz musiqisinin ən 

yüksək, əlçatmaz zirvələrindən hesab olunur. 30-

cu illərin sonunda Kanzas Ģəhərində əvvəlcə 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

eksperiment xarakteri daĢıyan modern-caz və ya 

bibop üslubu yaranır. Bibopda əsas diqqət 

orkestrin həmahəng səslənməsinə deyil, müxtəlif 

alətlərin solo ifasına yetirilir. 40-cıların məĢhur 

cazmenləri saksafonçalan Çarli Parker və 

trubaçalan Dizzi Gillespi bibopa dünya Ģöhrəti 

gətirirlər. Çarli Parkerin modern-cazın inkiĢafında 

oynadığı rolu çox vaxt Lui Armstronqun ənənəvi 

caz sahəsindəki xidmətlərinə bərabər tuturlar. 

Dizzi Gillespinin kəĢflərindən biri də caza Afrika, 

Kuba ritmlərini daxil etməsidir. 

Cazın əsas xüsusiyyətləri improvizasiya 

(hazırlaĢmadan, bədahətən ifa etmə), ritm 

sərbəstliyi və geniĢ melodik nəfəsdən ibarətdir. 

Ritmdəki müntəzəm vurğuların ("bit") və bu 

vurğulardan yayınmaların ("svinq") mövcudluğu 

caz musiqisinə özünəməxsus rəngarənglik gətirir. 
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Afrika xalq musiqi ənənələrini özündə birləĢdirən 

caz musiqisində ritm sərbəstliyi və zərb 

alətlərinin geniĢ istifadə edilməsi ilə yanaĢı 

müxtəlif alətlərdə danıĢıq intonasiyalarının təqlid 

edilməsi mühüm yer tutur. 

Zənci musiqiçilərin ifa etdikləri əsərlər 

adətən qısa solo motivin (çağırıĢ intonasiyasının) 

xor və ya instrumental ifa ilə növbələĢməsindən 

ibarət olurdu. Caz musiqiçiləri həm solo, həm də 

kollektiv halında improvizasiya etməyi 

bacarırdılar. 

50-ci illərin əvvəlində bir çox caz 

musiqiçiləri «isti» bibopdan uzaqlaĢıb melodikliyi 

və mülayim xarakteri ilə seçilən kul caz (yəni 

«sərin caz») üslubunu yaradırlar. Bu üslubun 

banisi cazın ən parlaq simalarından biri — truba-

çalan Mayls Devisdir. Onun rəhbərlik etdiyi 
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orkestr əvvəllər caza heç də xas olmayan nəfəsli 

alətlərlə zənginləĢir. Mayls Devis caz musiqisində 

elektron alətlərin də tətbiq olunmasına tərəfdar 

çıxır. Həmin meyl 70-ci illər-də Kaliforniyada 

«Qərb sahilinin cazı» adı ilə tanınmıĢ caz musi-

qisinin yeni formasının yaranması ilə nəticələnir. 

Görkəmli pianoçu Deyv Brubekin təmsil etdiyi bu 

yeni üslub Avropa musiqisinin bir çox 

əlamətlərindən yaradıcdıqla bəhrələnir. Lakin caz 

pərəstiĢkarları bu gün də ifadəli, ehtiraslı bibop 

üslubuna üstünlük verməkdədirlər. Bibopdan 

hard-bop deyilən bir üslub da törəmiĢdir. Bu 

üslubu barabançalan Art Bleyki və onun yaratdığı 

«Jazz Messengers» qrupu təmsil edirlər. «Hard» 

«möhkəm» deməkdir və doğrudan da, hard-bop 

musiqisi özünün «möhkəm» ritmi ilə fərqlənir. 
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Burada Afrika musiqisinin hərarətli ritmlərinə 

geniĢ meydan verilir. 

60-cı illərin ən populyar caz üslubu fri-cazdır 

(«fri» «sərbəst» deməkdir). Onun ən görkəmli 

nümayəndələri saksafonçular Con Koltreyn və 

Ornett Kolman sayılır. Onlar caz musiqisində 

improvizasiyanı bir növ bərpa edirlər. Koltreynin 

ifa tərzi dinamik və fəal, Kolmanınkı isə mülayim 

və tarazlaĢdırılmıĢ xarakteri ilə fərqlənirdi. 60-cı 

illərin sonunda caz kompozisiyalarında müasir 

rok musiqisinin xüsusiyyətləri tətbiq olunmağa 

baĢlayır. Eyni zamanda, rok musiqiçiləri də tez-

tez caz improvizasiyalarından istifadə edirlər. Bu 

qarĢılıqlı bəhrələnmə nəticəsində fyujn və yaxud 

caz-rok üslubu meydana çıxır. Onun ilk 

nümayəndəsi məĢhur Mayls Devisin 1970-ci ildə 

buraxdığı «Bishes Brew» albomu indiyədək caz 
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tarixində ən böyük kommersiya uğuru qazanmıĢ 

disk hesab olunur. Caz-rokun sonrakı inkiĢafı 

Mayls Devisin yetirmələri Con Maklaflin və Çik 

Koria, eləcə də Corc Benson və baĢqalarının 

yaradıcılıq axtarıĢları ilə bağlıdır. Caz-rokun ən 

virtuoz gitaraçalanı Con Maklaflinin 80-ci illərin 

əvvəlində yaratdığı məĢhur «Mahavishnu 

Orchestra» kollektivi caz, rok, blüz, eləcə də hind 

musiqisinin ənənələrini orijinal tərzdə 

birləĢdirmiĢdir. Maklaflin caz-roku simfonik 

musiqi ilə də əlaqələndirir — 1974-cü ildə 

London Simfonik Orkestri ilə birgə hazırladığı 

məĢhur «Apocalypse» albomu buna gözəl 

nümunədir. Corc Benson əvvəlcə məharətli 

gitaraçı, sonralar istedadlı caz müğənnisi kimi də 

Ģöhrət qazanır. Pianoçu Çik Koria və onun 

rəhbərlik etdiyi «Return to Forever» qrupu caz-
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rok üslubunu Braziliya musiqisinin ecazkar 

ritmləri ilə zənginləĢdirir. Daha bir qrup — 

«Weather Report» da caz-rokun inkiĢafına 

nəzərəçarpacaq təsir göstərmiĢdir. Onun 

buraxdığı «Heavy Weather» albomu Devisin 

«Bitches Brew» albomu ilə yanaĢı, caz 

musiqisinin qızıl fonduna daxildir. Billi Kobhem 

(baraban), Yan Hammer (klaviĢli alətlər), Jan-

Lyuk Lonti (skripka), Jako Pastorius, Con 

Patituç-i (bas-gitara), El Dimeola və Pet Meteni 

(gitara) caz-rokun görkəmli təmsilçiləridir. Son 

illərdə caz musiqisinin taleyində heç bir köklü 

dəyiĢiklik baĢ verməmiĢdir. Caz-rok üslubunun 

yeni nəsli — Con Skofıld, Mayk Stern (gitara), 

Markus Miller (bas-gitara) və baĢqaları 

pərəstiĢkarlarını yeni uğurları ilə sevindirirlər. 

KeçmiĢə nəzər salan retrospektiv caz da yaranır. 
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Cənubi Amerikanın Yeni-Orlean Ģəhərində 

təĢəkkül tapmıĢ ənənəvi cazın erkən mərhələsi 

üçün kollektiv improvizasiya əsas idi. Erkən 

Yeni-Orlean cazı daha sonra Çikaqo cazı ilə 

birləĢərək "diksilend" üslubu adlandırılır. 20-30-

cu illərdə sonralar "klassik caz" adı almıĢ "svinq" 

üslubu geniĢ yayılır. "Svinq" üçün yeni tip 

orkestrin ("biqbend") yaranması səciyyəvi idi. 

"Biq-bend" (ingiliscə - "böyük-dəstə 

orkestr") üçbölmədən ibarət idi: I saksofonlar 

bölməsi (sonralar klarnet də daxil edilir), II - 

"mis" alətlər bölməsi (trubalar və trombonlar), III 

- ritmik bölmə (fortepiano, gitara, kontrabas, zərb 

alətləri). 

Yarandığı gündən indiyədək caz musiqisi 

çoxĢaxəli inkiĢaf yolu keçmiĢ, onun bir çox 

cərəyanları və məktəbləri (bi-bop, proqressiv, 
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xard-bop, soul-caz. caz-rok, fri-caz, simfo-caz və 

s.) yaranmıĢdır. 

Caz musiqisinin mahir ifaçıları və 

yaradıcıları olan Lui Armstronq, Dyuk Ellinqton, 

Benni Qudmen, Qlen Miller, Ella Fiscerald, Bessi 

Smqet və b. adları artıq bütün dünyada 

məhĢurlaĢmıĢdır. 

Caz elementlərindən iri formalı musiqi 

əsərlərində (simfoniya, opera, konsert) istifadə 

edilməsi ("simfo-caz") sayəsində bir sıra görkəmli 

sənət əsərləri yaranmıĢdır: 

C. GerĢvinin "Blyuz üslubunda rapsodiya", 

"Porqi və Bess" operası; D. Miyonun "Dünyanın 

yaranması" baleti; A. EĢpayın orkestr üçün 

Konserti; Q. Qarayevin "Ġldırımlı yollarla" baleti, 

səs və caz orkestr üçün "Üç noktürn" (L. Xyuzun 

sözlərinə) və s. 
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Caz musiqisinin Rusiyaya gəliĢi 20-ci illərə 

təsadüf edir. Bu dövrdə V. Parnax, A. Sfasman, 

L. Teplitskinin caz-orkestrləri yaranır. L. 

Ğtyosovun "Tea caz" orkestri xüsusilə məĢhur 

olmuĢdur. 

1939-cu ildə Azərbaycanda görkəmli 

bəstəkarlar Niyazi və Tofiq Quliyev tərəfindən ilk 

Dövlət Caz Orkestri təĢkil olunmuĢdur. Sonralar 

R. Behbudovun, Rauf Hacıyevin, Rafiq 

Babayevin rəhbərliyi ilə caz orkestrləri fəaliyyət 

göstərmiĢdir. 

Caz daha da məĢhurlaĢıb yayıldıqca böyük 

Ģənliklər- festivallar daxilində ifa olunmağa 

baĢladı. Ġlk beynəlxalq əhəmiyyətli Cazz festivalı 

25 Fevral 1948-ci ildən bəri Fransanın Nis 

Ģəhərində keçirilən Nis Caz Festivalıdır. 

Nyu Orleansda  isə New Orleans Jazz & Heritage 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

Festival adlı Caz festivalı 1970-ci ildən bu günə 

qədər hər Aprel ayının axırıncı həftə sonu və May 

ayının ilk həftə sonu keçirilir. 

Sevindirici haldır ki, dünyanın ən böyük Caz 

festivalları siyahısında Bakı Beynəlxalq Caz 

festivalının da adını görmək olur. Bakı 

Beynəlxalq Caz festivalı (Baku International Jazz 

Festival) 2005-ci ildən bəri hər il dünyanın 

müxtəlif ölkələrinin, eləcə də Azərbaycanlı Caz 

ifaçılarının iĢtirakı ilə təĢkil olunur. 

Azərbaycanda milli cazın, yeni caz-muğam 

üslubunun yaranması virtuoz pianoçu və istedadlı 

bəstəkar Vaqif Mustafazədənin adı ilə bağlıdır. 

Onun davamçılarından Rafiq Babayev və Vaqif 

Sadıxovun adı çəkilə bilər. 

Caz həm də elə bir musiqi növüdür ki, xüsusi 

zövqlü insanlar onu dinləyərkən həzz alır və eyni 
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zövqlü insanları birləĢdirir.  90-cı illərin sonunda 

caz faktik olaraq yüzillik yubileyini qeyd edir. 

Lakin bu ecazkar musiqi cazibəsini, əhəmiyyətini 

əsla itirmir, Lui Armstronq, Dizzi Gillespi, Mayls 

Devisin Ģanlı ənənələri davam etdirilir… 
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“Sevil” - inqilab tufanının təsiri 

 

F. Əmirov ―Sevil‖ operasını görkəmli 

Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının eyni 

adlı pyesi əsasında yazmıĢdır. 

Cabbarlının ―Sevil‖ dramı 1928-ci ildə 

tamaĢaya qoyulmuĢ və dərhal geniĢ Ģöhrət 

qazanmıĢdır. Əsər qadının əsarətdən azad 

edilməsi probleminə həsr olunmuĢdur. Bir vaxt 

ərinə kölə kimi itaət edən məzlum qadın əzab-

əziyyətlərə, həqarətlərə dözməyərək, köhnə 

adətlərlə əlaqəsini kəsib, inqilab tufanının təsiri 

altında öz insani hüquqlarının təsdiqi uğrunda 

mübarizəyə baĢlayır. Cəmiyyətinin azad üzvü 

kimi qadının taleyi haqqında həyəcanlı hekayət 

olan ―Sevil‖ pyesi vaxtında yazılmıĢdı və yeni hə-
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yat uğrunda mübarizədə Azərbaycan xalqına 

kömək edirdi. 

Mən hətta istərdim ki, "Sevili" lap bizim günlərə 

gətirib çıxarsınlar, lakin oradakı çadra əhvalatı 

imkan vermir. Amma əslində "Sevil" hər bir dövr, 

o cümlədən, bizim dövr üçün də aktualdır, 

bugünümüzlə səsləĢir. Özünüz fikirləĢin, bankir 

yaxud biznesmen kredit götürür, hansısa cavan 

qıza, yaxud pozğun qadına "iliĢir" və ailəsini 

dağıdır və unudur. Bu çox çağdaĢ mövzudur... 

Operada bəstəkar Azərbaycan xalq milli 

məqam xüsusiyyətlərindən geniĢ surətdə istifadə 

etmiĢdir. 

Klassik dünya operalarının, xüsusilə 

Çaykovski operalarının ənənələrinə əsaslanan, 

Azərbaycan operalarının təcrübəsindən yaradıcı 

surətdə istifadə edən F. Əmirov bu əsəri ilə 
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müasir mövzuda ilk Azərbaycan lirik-psixoloji 

operasını yaradır.  

Operanın ilk primyerası 1953- cü ildə Bakıda 

çox böyük müvəffəqiyyətlə keçmiĢdir. Milli 

xasiyyət daĢıyan bu opera Əsasən Cabbarlı 

pyesinin ideyasını və süjet xəttini saxlayan F. 

Əmirov və librettoçu T. Əyyubov ictimai xüsusiy-

yətləri dərinləĢdirmək üçün operada bəzi dəyiĢik-

liklər aparmıĢlar. Məsələn, II pərdəyə pyesdə 

olmayan inqilabi nümayiĢ səhnələri, operanın 

əvvəlinə proloq daxil edilmiĢ, 3-cü pərdənin 

səhnələri də baĢqa cür birləĢdirilmiĢdir. Əsərdə 

baĢqa opera janrlarının da (məsələn, tarixi janrın) 

xüsusiyyətləri müĢahidə edilir. Operada 

hadisələrin inkiĢafı, kompozisiyası, dramaturji 

quruluĢu və s. baxımdan çox Ģey bəstəkarın 

klassiklərdən, xüsusilə Çaykovski dramaturgiyası 
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ənənələrindən bəhrələndiyini göstərir. Lakin 

bununla birlikdə, klassik operaların kompozisiya 

üsulları ―Sevil‖də musiqi dilinin milli-xalq 

cizgiləri ilə, bütün müasir intonasiya leksikası ilə 

sintezləĢdirilir. Bu F. Əmirovun klassik ənənələrə 

yaradıcı münasnbətini və əsərin mahiyyətini, 

ideya məzmununu dərindən dərk etdiyini göstərir. 

Operada dramaturji konfliktin əsasını 

mütərəqqi obrazlar qrupu (Sevil və onun dostları) 

və ölüb gedən dünya (BalaĢ və onun mühiti) ilə 

təmsil olunan iki zidd ictimai qüvvənin bir-birinə 

qarĢı qoyulması təĢkil edir. ĠĢtirakçıların ictimai 

və psixoloji mahiyyətlərinin bir-birinə zidd 

olması operada obrazlı-tematik və kompozisiya-

struktura ziddiyyətini Ģərtləndirir. ĠĢtirakçıların 

xarakteristikasından ibarət olan iki əsas musiqi 

mövzuları kompleksi də təzadlıdır. Hadisənin 
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inkiĢafı prosesində Sevili və onun dostlarını 

səciyyələndirən mövzular zənginləĢir, Sevilə qarĢı 

qoyulan obrazlarla bağlı olan digər mövzular 

qrupu isə birinci qrup tərəfindən aradan qaldırılır, 

sıxıĢdırılıb çıxarılır. 

Operanın dramaturgiyasında gərginliyiı, 

dinamikliyin ardıcıl inkiĢafı, artması prinsipi 

böyuk rol oynayır. ―Sevil‖in dramaturgiyasında 

müəllif tərəfindən geniĢ istifadə olunan və 

operanın musiqisində mühüm rol oynayan 

leytmotivlər, leyttemalar, qısa motiv-

xarakteristikalar, motiv-xatırlamalar onun 

ideyasının açılmasına kömək edir. 

Operada Sevilin xarakteristikaları ilə bağlı olan 

leytmotivlər xüsusilə əhəmiyyətlidir. Məsələn, 

operanın qəhrəmanının musiqi təcəssümündə ilk 

dəfə Proloqda ifadə edilmiĢ Sevilin əsas 
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leytmotivi son dərəcə mühüm rol oynayır. 

Leytmotiv iki hissədən ibarətdir: baĢlanğıc və 

əsas. 

Əsas hissə böyük daxili qüvvə və ―zirvə-

mənbədən‖ sərbəst surətda axıb gələn, həm də 

birinci melodiyadan törəyən təzadlı-tamamlayıcı 

melodiya ilə dolğunlaĢır. Operada Sevili 

oyanmağa çağıran leytmotivə böyük əhəmiyyət 

verilir. Ġlk dəfə GülüĢün Sevilə müraciətlə 

oxuduğu ariozoda səslənən bu leytmotiv operanın 

dramaturji inkiĢafına fəal surətdə qoĢularaq onun 

ideyasının açılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Operada Sevillə BalaĢın ―Ģəxsi faciə‖ 

leytmotivi – həzin, dramatik-dolğun, ahəngdar 

mövzusu mühüm rol oynayır. Əvvəlcə hər iki 

qəhrəmanın hisslərini səciyyələndirən həmii 

leytmotiv tədricən Sevil partiyasından ―çıxır‖ və 
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yalnız BalaĢın partiyasında qalır. Operanın digər 

iĢtirakçıları da leytmotivlərlə səciyyələndirilir. 

Operanın qəhrəmanları leytmotiv 

xarakteristikalarla yanaĢı, ariyalarla, ariozolarla, 

həmçinin ansambl nömrələri ilə təqdim olunurlar. 

F. Əmirovun operasında müxtəlif xarakterli və 

tipli çoxlu ansambl nömrəsi vardır. Onların 

içərisində xüsusilə Sevillə BalaĢın duetini 

göstərmək lazımdır. Bu duet onların xarakteris-

tikasını tamamlayır və dramaturji cəhətdən əsas 

səhnələrdə mühüm rol oynayır. 

Ġkinci pərdədən alınmıĢ septet bütün 

operanın mərkəzi ansamblı, ən yüksək nöqtəsidir. 

O bütün iĢtirakçıları bilavasitə toqquĢdurur. 

Operanın birinci pərdəsindəki hadisə 1918-

1919-cu illərdə Bakıda baĢ verir. Üçüncü 

pərdədəki hadisə 10 il geçəndən sonra vaqe olur. 
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Opera proloqla baĢlanır. Operanın mühüm 

səhnələrindən biri kimi köhnə Azərbaycanın 

ümumiləĢdirilmiĢ lövhəsi verilir, nümayəndəsi 

Sevil olan xalqın ağır həyatı təsvir edilir. 

Operanın proloqunda Xəzər dənizinin mənzərəsi 

göstərilir. AxĢamdır. Dəniz sahilində xalça və 

paltar suya çəkən qadınlar öz talelərindən 

Ģikayətlənirlər. Sevil də onların arasındadır. 

Məscid minarəsindən gələn müəzzinin səsi 

hamını axĢam ibadətinə çağırır. Proloqda operanıi 

əsas mövzuları – məzlum xalqın, Sevilin və oğlu 

Gündüzün mövzuları təzadlı Ģəkildə bir-birini 

əvəz edərək keçir. 
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BĠRĠNCĠ PƏRDƏ 

Bank qulluqçusu BalaĢın evi. Kəndli 

ailəsindən çıxan BalaĢ ―yüksək təbəqə‖yə 

çatmağa can atır. Onun baĢı hazırda boĢ, 

yüngülxasiyyət, kübar dairələrinə mənsub qadın 

olan Dilbərə qarıĢmıĢdır. Ailəsi onu sıxır. BalaĢ 

savadsız arvadı Sevilə alçaq nəzərlə baxır, 

savadsız atasından utanır. O, kobud, diqqətsiz, 

ürəksiz olmuĢdur. Sevil əzab çəkir. Sevilin qəmli 

ariozosu və lay-lay mahnısı səslənir. Bunlarda 

onun öz taleyindən Ģikayəti eĢidilir. Ariozo xalq 

mahnıları ruhunda yazılmıĢdır. Sevil öz 

bədbəxtliyinin səbəbini əvvəlcə acı taleyində 

görür və ondan Ģikayətlənir. Müqəddimənin 

kədərli melodiyasında təkidlə səslənən orqan 
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punktu üzücü məhkumluq duyğusunu 

güçləndirərək, bir növ, bütün ariozo üçün ümumi 

olan çarəsizlik əhvali-ruhiyyəsi ―hazırlayır‖. 

Mahnı melodiyasının kiçik diapazonu və onun 

obrazlı-emosional quruluĢu ariozonu həzin-lirik 

xalq mahnılarına – ağılara yaxınlaĢdırır. 

Ariozonun xalq mahnısı xarakterində olması 

qəribə tərzdə qovuĢan kədərli frazalarla, xalq 

nəfəsli alətlərinin melizmatik bəzəklərini 

xatırladan ağac nəfəs alətlərinin (xüsusilə 

fleytanın) çaldığı melodiya ilə də nəzərə 

çarpdırılır. 

Sakit, sadədil obrazı təcəssüm etdirən və 

aydın ifadə olunan lay-lay mahnısı ruhən ariozoya 

yaxındır. Burada vokalla duet Ģəklində səslənən 
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klarnetin tembri sonralar tez-tez Sevil partiyasını 

müĢayiət edərək onun leyttembrinə çevrilir. 

AtakiĢinin balaca Gündüzlə (Sevilin oğlu ilə) 

gəlməsi də Sevili qəmli düĢüncələrdən ayıra 

bilmir. AtakiĢi mahnı-rəqs xarakterli kupletlər 

oxuya-oxuya nəvəsini əyləndirir. 

BalaĢ Ģad halda gəlir. O, qonaqları gözləyir. Axı 

Dilbər də onların arasında olacaqdır. BalaĢın 

mahnısı onun sevincini, yüngülxasiyyət kübar 

gözəlindən məst olduğunu ifadə edir. Bu, valsvarı 

kupletlərdir ki, onlarda da Ģuxluq qayğısızlıq, 

qəmsizlik səslənir. Sonralar mahnının mövzusu 

operada leytmotiv mənası kəsb edir. 

Qonaqlar – Dilbər və onun dostları, kübar 

avaralar olan Əbdüləli bəy, Məmmədəli bəy 

gəlirlər. BalaĢın qonaqlarını səciyyələndirən 

musiqinin səslənməsi nəzərə çarpacaq təzad 
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yaradır. Dilbər obrazını təsvir edən musiqi sahəsi 

operanın bütün iĢtirakçılarının 

xarakteristikasından kəskin Ģəkildə fərqlənir. 

Dilbər partiyasında XIX əsrin sentimental 

romansı ruhunda stilləĢdirilmə, tanqo ritmi, 

―təmiz‖ major-minor nəzərə çarpır. Operada 

Dilbər obrazı əsasən mahnı və romans janrı ilə 

bağlıdır. Dilbər Sarasatenin məĢhur ―Qara çətir‖ 

romansının intonasiyaları əsasında yazılmıĢ 

mahnını oxuyur. Dilbərin mahnısındakı təm-

təraqla səslənən tanqo rəqsi Dilbərə bir yüngüllük 

verir və onun kübar simasının boĢ, gərəksiz 

olduğunu nəzərə çarpdırır. Mahnının mövzusu 

onun leytmotivinə çevrilir. 

Uzaq kənddən gəlmiĢ BabakiĢinin – Sevilin 

atasının içəri girməsi Ģadlıq məclisini pozur. 

BalaĢ BabakiĢini qovur. HiddətlənmiĢ AtakiĢi – 
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BalaĢın atası onunla birlikdə oğlunun evini tərk 

edir. Yünkülxasiyyət Dilbərə bənd olan BalaĢın 

qovduğu Sevil ümidsiz bir halda gedir. BalaĢın 

bacısı GülüĢ də onun evini tərk edir. 
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ĠKĠNCĠ PƏRDƏ 

 

Küçə, sonra isə BalaĢın evi, Dilbər artıq bura 

köçmüĢdür. BalaĢın həyatı cəhənnəmə 

dönmüĢdür. BalaĢ baĢ verən hadisə üçün açı-acı 

kədərlənir, təəssuf edir. O artıq bankda qulluq 

etmir. Dilbər və onun dostları BalaĢa nifrətlərini 

bildirirlər. 

BalaĢın ariyası geniĢ opera ariyasıdır. O, 

BalaĢın acı hisslərini, öz səadətini həmiĢəlik itirən 

bir insanın faciəsini təsvir edir. 

Zavod və fabriklər həyəcanla fit verirlər. 

Ġnqilabi mahnılar eĢidilir. Bunu tətil edən fəhlələr 

oxuyurlar. NümayiĢçilər görünür. GülüĢ, AtakiĢi, 

BabakiĢi onlara qoĢulurlar. NümayiĢ uzaqlaĢır. 

BoĢ səhnədə Sevil görunür. O, oğlundan ötrü 
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ürəyinin kədərini boĢaldır. Sevilin ―Ayrı düĢdüm 

Günduzümdən‖ ariyası zorla oğlundan ayrılmıĢ 

Sevilin kədərini, əzab-əziyyətini açır. Ariyanın 

əsasında duran Sevilin leytmotivi burada qəmli, 

yanıqlı səslənir, ariyanın həzin-dramatik, 

emosional-ifadəli musiqisi proloqla səsləĢir. 

Ariyada intizar, kədər əhvali-ruhiyyəsi unison 

təhkiyə mahiyyətində olan, bir qədər deklomasiya 

xarakteri daĢıyan improvizasiya bas-klarnet 

tembri vasitəsilə verilmiĢdir. 

BalaĢ təkdir. Sevili bihuĢ halda gətirirlər. O, 

özünə gələrək, sevinclə oğlunu bağrına basır. 

Dostları ilə içəri girən Dilbər Sevilin qovulmasını 

tələb edir. BalaĢ onun tələbini yerinə yetirir. Bu 

yerdə Sevilin qəlbində çoxdan yaranmıĢ vüqar və 

etiraz hissi oyanır. O, mənfur çadranı baĢından 

açıb tullayır və and içir ki, köləliyə həmiĢəlnk son 
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qoyacaqdır. Ġnqilabi mahnılar, marĢlar səslənir. 

Sevilin monoloqu köhnə dünyanın əleyhinə 

qalxan və onunla mübarizənin zəruriliyini dərk 

edən qəhrəman qadının obrazını açır. Monoloqun 

aparıcı əsası oyanmıĢ iradədir, etirazdır. 

Qəhrəman qadında qətiyyətin güclənməsi 

bəstəkar tərəfindən bir neçə artan musiqi 

―dalğalarının‖ ardıcıllığında ifadə olunmuĢdur. 

Monoloq üç hissədən ibarətdir. Üçüncü hissə 

marĢ musiqisidir, bu isə VarĢavyankanın fonunda 

Sevilin ayrı-ayrı replikalarından ibarətdir. Sevil 

GülüĢlə birlikdə küçəyə qaçır və nümayiĢçilərin 

coĢğun kütləsinə qoĢulur. 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

 

ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ 

 

10 il keçmiĢdir. GülüĢün evində Sevilin oğlu 

Gündüzün anadan olan gününü bayram edirlər. 

AtakiĢi ilə BabakiĢi qonaqların arasındadırlar. 

Onların hər iki-si artıq iĢləyirlər. BalaĢ, Dilbər və 

onun dostları – Əbdüləli bəy və Məmmədəli bəy 

gəlirlər. BalaĢ dalğındır. Gündüz atasını tanımır. 

BalaĢın ariyası ikinci pərdədəki ariya kimi, dərd, 

kədər obrazını təcəssüm etdirir. Sevil gəlir. O, 

baĢqalaĢmıĢdır, Ģəndir. Onda özünə inam hiss 

olunur. Sevil Moskvada oxumuĢ, kitab yazmıĢdır. 

Ġndi o, həyatda fəal iĢtirak etməyə hazırlaĢır. 

BalaĢ bağıĢlanmasını xahiĢ edir. Lakin Sevil 

qəzəblə onu itələyir. O, doğma ölkəsində əldə 
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etdiyi səadət haqqında, yeni həyat haqqında 

oxuyur. 

Bütün yaradıcılığı ərzində F. Əmirovun 

vokal janrına marağı hiss edilir. Vokal janrları 

onun bəstəkarlıq həyatında əsas yer tutmasa da, 

həmiĢə bəstəkarın diqqət mərkəzində olmuĢ, hər 

dəfə bu janra müraciəti maraqlı bədii əsərlə 

nəticələnmiĢdir. Ü. Hacıbəyov və xüsusilə də lirik 

romanslar müəllifi A. Zeynallının ənənələrini 

davam etdirərək F. Əmirov mahnı-romans 

yaradıcılığında həmiĢə lirikaya üstünlük vermiĢ 

və beləliklə də bu janra xüsusi emosional 

dolğunluq və ekspressivlik gətirmiĢdir… 
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Motsart                                                                   

Ġtmiş qəbrin sirri 

 

Balaca Volfqanq Motsart təbiətcə gülərüz 

olduğundan yıxılanda ağlamazdı. Anası onun 

ağladığını cəmi bir dəfə xatırlayır – o da atası 

Leopold çalğısını saxlayıb körpəni otaqdan 

çıxardıqda. Bir dəfə axĢamçağı valideynləri evdə 

olmayanda Volfqanq alətə yaxınlaĢıb bütün 

barmaqlarıyla aləti döyəcləyir. Səs kəskin 

olduğundan fiziki zərbə almıĢ kimi uĢaq üz-

gözünü turĢudur. Sonra ehtiyatla bir barmağını 

klaviĢə toxundurur. EĢitdiyi səsdən çox məmnun 

qalır. Bu gecədən etibarən klavisin onun ən 

sevimli oyuncağına çevrilir. 3 yaĢında klavisində 

çalır, 5 yaĢında alətin virtuoz ifaçısı sayılır, 6 

yaĢında isə musiqi bəstələyir. 8 yaĢında 3 
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simfoniyanın müəllifi idi. 14 yaĢında isə bütün 

Avropada nüfuzlu sayılan Boloniya Musiqi 

Akademiyasının üzvü idi. 

Zalsburqda Mosart muzeyi – 

«Mosarteume»də körpə Mosartın balaca not 

dəftəri indi də qalır. Ləkə düĢmüĢ, kağızı 

bozarmıĢ, not yazısında notların çubuğu silinmiĢ 

bu dəftərdə Leopold Mosart Volfqanq üçün 

musiqi çalıĢmaları yazardı. Bir dəfə heç 6 yaĢı 

tamam olmamıĢ Volfqanq atasından qulağına 

gələn melodiyanı nota yazmağı xahiĢ edir. Bu 

kiçik pyes Mosartın ilk əsəri kimi həmin bu 

dəftərdə yazılır. Mosart musiqi fikirlərini yazmağı 

bacarmasa da, musiqi dilində fikirləĢməyi 

bacarırdı.  Belə uĢağın musiqi istedadı ətrafa səs 

salmaya bilməzdi. Pul qazanmaq imkanını əldən 

buraxmayan atası Leopold konsert turnesiylə 
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Ģəhərləri gəzməyə baĢlayır. Avropanın ən yaxĢı 

musiqiçi və müğənnilərinin çıxıĢ etdiyi zadəgan 

saraylarına yol tapmaq Ģəhərin rəğbətini 

qazanmaq demək idi. Zadəgan saraylarında isə 

kiçik möcüzə, vunderkind Mosartdan danıĢ-

maqdan bezmirdilər. Avstriya imperatorlarının 

yay iqamətgahında imperator Mariya Tereza 

onları qəbul edir. Mosart bu qadınla salamlaĢıb 

tələsik klavisinin arxasına keçməyə çalıĢır. Ancaq 

parıldayanacan sürtülmüĢ güzgü kimi parketin 

üstündə sürüĢüb düz zalın ortasında yerə 

sərələnir. Hər dəfə qalxmağa çalıĢanda parik 

taxmıĢ bu adamcığaz yenidən yıxılır və böyüklər 

gülməkdən uğunurlar. Mariya Tereza qızı Mariya 

Antuanettadan kömək etməyi xahiĢ edir. Nəhayət, 

ayaq üstünə qalxa bilmiĢ Volfqanq xilaskarına 

gülümsəyib bərkdən deyir: «Xeyirxahlığına görə 
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səni alacam». Amma üç onillik keçməmiĢ, Mosart 

kasıblıqda öləcək, Mariya Antuanetta isə baĢını 

gilyotinə qoyacaq. Volfqanqın çıxıĢları kənd 

yarmarkasında akrobatların, jonqlyorların çıxıĢına 

bənzəyirdi. Akrobatik hoqqalar beləydi: 

enlikürək, qartalburunlu bir kiĢi estradaya çıxıb 

camaata bir parça göstərir. Sonra həmin parçayla 

alətin klaviaturasını örtür. Gənc ifaçı alətin 

arxasına keçib klaviĢləri görmədən bir neçə rəqsi 

sürətlə ifa edir. Sonra atası uĢağın gözünü 

bağlayır. Zaldan bir neçə adam klaviĢləri 

səsləndirir, cib saatının zəngini çaldırır, klavisinin 

üstündəki badələri cingildədir. Mosart isə 

səsləndirilmiĢ notların adını deyir. Yaxud bir 

nəfər ağlına gələn bir melodiyanı çalır. Ġfaçı isə 

onun əsasında elə ordaca pyes bəstələyir. 

Səfərlərin uĢaq sağlamlığına zərərini bilsə də, 

http://kayzen.az/tag/Wolfgang%20Amadeus%20Mozart/
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atası oğlunu əl meymunu kimi camaata 

göstərməkdən usanmırdı. 

Amma uĢaq böyüdükcə ona maraq sönməyə 

baĢlayır. Artıq 20 yaĢına qədəm qoyanda həyat 

Volfqanqa çox Ģey öyrətmiĢdi. AlqıĢların, 

səfərlərin, görüĢlərin dadını görmüĢ maestrino 

indi Zalsburq sarayında kiçik əməkhaqqına 

sifariĢlə musiqi yazmalıydı. Tabeliyində olduğu 

arxiyepiskopla münaqiĢəsi dərinləĢirdi. Dəfələrlə 

kapellanın müğənniləri və ifaçıları qarĢısında 

Mosart uĢaq, avara və səfeh adlandırılır, aldığı 

pula heç dəymədiyi eĢitdirilirdi. Moestronu 

konsertdə alqıĢlayanlar bilmirdi ki, qeyri-adi 

artist, insan qəlblərinə hakim olacaq bir adam 

kiminsə quludur. Hər konsertdən əvvəl o, çıxıĢ 

etməkçün arxiyepiskopa dil tökməlidi. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

Arxiyepiskopsa izin verməməklə özünü hökmdar 

zənn edirdi.  

Mosartın səbr kasası dolur. O, iĢdən çıxmaq 

ərizəsi yazır. Hər gün kinayəli gülüĢləri və boĢ-

boĢ sözləri dinləyib cavabsız qayıtmalı olur. Onun 

get-gələ salınmasının səbəbi var: kimi qovlamağı, 

kimi saxlamağı arxiyepiskop özü həll edir. 

Kiminsə ərizəni birinci yazmağı onun Ģəninə 

toxunurdu. Bir ay keçir. Mosart yenidən xahis 

ərizəsiylə qəbula gəlməli olur. Katib Mosart 

haqqında deyilən «avara, uĢaq» sözlərini öz 

qulağıyla eĢitdiyindən cəsarətlidi. Mosart ərizəni 

masanın üstünə atıb çıxıb gedir. Katib onu 

pilləkəndə yaxalayıb arxadan təpiklə itələyir. 

Sonra bioqrafları yazırdı ki, arxasından aldığı bu 

təpik Mosartı azad insana çevirir. 
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Volfqanq pillələrlə diyirlənib yıxıldığı günü 

ömür boyu unutmayacaq. Yerdən qalxır, gözləri 

qaraldığından heç nə görmür, yol fanarına 

söykənir. Ürəyi bulanır, qusduqdan sonra 

rahatlaĢır. Səndələyə-səndələyə evə gəlib iĢığı 

yandırmadan yatağa düĢür. Yorğunluq və yuxu-

suzluqdan gözünə çirkin üzlər, iyrənc ifadələr 

görünür. Volfqanqın beynində melodiya doğulur. 

Belə Ģey qabaqlar da baĢ verirdi. Bu melodiyadan 

canını qurtarmaqçün durub onu ya çalmaq, ya da 

yazmaq lazımdır. Melodiya çalındıqca reallaĢıb 

qadın səsinə çevrilməyə baĢlayır. Sonra qapı 

açılır, döĢəmə cırıldayır. Beynindən «birinci 

oktava, lya diyez» keçir. Yalın ayaqların yumĢaq 

addımlarını eĢidir. Ġki incə əl üzünə, isti 

dodaqlarsa dodağına toxunur... Bu onun ilk 
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məhəbbəti Aloiziyanın bacısı Konstansadır. 

Gələcək ömür yoldaĢı. 

Atasının təkidiylə o, 15 il əvvəl maestrinoyla 

fəxr eləyən Parisə gedir. Amma 15 il uzun 

müddətdir. O vaxt onun cəmi 7 yaĢı vardı. Paris 

möcüzə uĢağı artıq unutmuĢdu. Bu dəfə Parisə 

görkəmsiz, kifir bir gənc gəlmiĢdi. Belə 

musiqiçilər zadəgan evlərində iĢ axtarmaq 

ümidiylə bura axıĢırlar. Həyatda yeri uğrunda 

mübarizə edən 20 yaĢlı Volfqanqın nə köməkçisi, 

nə də arxası var. Mosart iri Ģəhərin bir baĢından o 

biri baĢına qaçıb, dərsi dərsə calayıb günlərini 

yaĢayır. Daim nəm ayaqları, ağırlaĢmıĢ bədəni, 

sanki parçalanacaq baĢının ağrısı vecsiz 

tələbələrinin verdiyi mənəvi əzablarla 

müqayisədə bir Ģey deyildi. 
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Azadlığa qovuĢmasından 5 il keçir. 

Konstansa ilə münasibətləri Zalsburqa atasının 

qulağına gədər gedib çatır. Kanstansanın anası da 

qızını incidir ki, Mosartın ona yazığı gəlsin və tez 

evlənsin. Hətta Mosartı evlənməyə borclu eləyən 

sənəd də imzalamağa məcbur eləyir. Əgər evlilik 

baĢ tutmasa, Mosart Konstansaya hər il 300 florin 

verməyə borcludur. Sədaqətli Konstansa bu 

sənədi gizlincə oğurlayıb cırır. Mosart onunla 

sevdiyinə görə evlənir. Amma bu evlilik ona baha 

baĢa gəlir. O, yenə də seçim qarĢısındadır: 

azadlıq, sevdiyi qadın, yaxud Zalsburq, ailəsinin, 

xüsusilə atasının sevgisi. O, birincini seçir. 

Ġtalyan operalarının hakimliyi zamanında 

Mosartın təmiz alman operası yazmağı ona qarĢı 

cəbhə yaratmıĢdı. «Fiqaronun toyu» yarananda 

teatrda 3 opera hazırlanırdı. «Fiqaronun toyu»nu 
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xalq çox sevsə də, zadəganlara çox darıxdırıcı 

gəlirdi. Hər dəfə zalı doldurmasına baxmayaraq, 

bu opera həmin il cəmi 8 dəfə qoyulur və sonrakı 

il repertuardan çıxarılır. Onu ispan bəstəkarı 

Martinin «Nadir əĢya» operası əvəz eləyir. Bu da 

taleyin bir oyunudur. Çünki bu operanı bir neçə 

tamaĢadan sonra heç kim xatırlamayacaq. Amma 

Mosart «Don Juan» operasında həmin operadan 

bir neçə xanə sitat gətirdiyinə görə tarix bu 

operanın adını da unutmayacaq. Mosatın həyatı 

heç vaxt rahat olmayıb. Amma «Don Juan»ın 

uğursuzluğundan sonra vəziyyət daha 

dözülməzdi. Ona sifariĢ verilmirdi, saraya dəvət 

olunmurdu. Mosartı unutmuĢdular. Musiqidən 

qazandığı puldan savayı baĢqa gəliri 

olmadığıyçün bu durum dilənçilik səviyyəsinə 

enmək demək idi. Ġndi o, gecə-gündüz arvadı və 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Ağasəlim Pünhanoğlu       ―Azərbaycan və dünya musiqi sənətindən‖ 

oğlunu yedirməkdən ötəri pul tapmağın qayğısını 

çəkir. Tərs kimi onlar hər ikisi tez-tez 

xəstələnirdi. Əvvəl yeganə oğlunu, sonra 

doğulmuĢ daha iki uĢağını torpağa tapĢırır. Ġtkilər 

yaĢadığı məhz bu dövrdə Mosart yaradıcılığının 

zirvəsi sayılan son 3 simfoniyasını, «Sehrli 

fleyta» operasını və sonuncu əsəri olan 

«Rekviyem»i yaradır. 

Bütün gecəni ağrılardan yatmamıĢdı. Amma 

musiqi yazmaya da bilməzdi. Yazmayanda daha 

çox əzab çəkirdi. Ġçində qalıb əzab verən 

musiqidən azad olmaq lazımdı. Yuxusuzluqdan 

ağırlaĢmıĢ baĢı masaya tərəf əyilir. BaĢını 

qaldıranda qapı ağzında yarıqaranlıqda qara 

plaĢlı, qara Ģlyapalı, qara qalstuklu, pudralı 

parikdə, qanı qaçmıĢ solğun bənizli, boĢluğa 

baxan ifadəsiz gözlü bir adam görünür. Bu adam 
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dinmədən konvert uzadır və deyir: «SifariĢçi 

məxfi qalmağı arzulayır». Məktubda rekviyem 

yazmaq sifariĢ edilirdi. Mosart o zamana görə çox 

böyük sayılan məbləğ istəyir. Yad kiĢi həmin 

məbləği sayıb masanın üstünə qoyur. «Əsər hazır 

olandan sonra bu qədər də alacaqsız» deyib qeyb 

olur. 

Son zamanlar ölüm fikri onu rahat 

qoymurdu. «Mənim baĢımda xaosdur. Fikrimi 

toplayıb yaza bilmirəm. Qara plaĢlı kiĢi məni 

izləyir, iĢləməyi tələb eləyir. Mən artıq heç nədən 

qorxmuram. Bilirəm ki, axırım istedadımı tam aça 

biləcəyimdən tez çatacaq. Amma taleyini dəyiĢə 

bilən varmı? Mən matəm musiqimi yazıb sonra 

öləcəyəm». 

Hər gün musiqi daha az, sükut daha çoxdur 
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Soyuq, yağmurlu noyabr günlərindən 

biridir.  Mosartın evində üzücü səssizlik və 

dərman qoxusu hakimdir. Bu səssizliyi hərdən bir 

xəstənin otağından gələn qəmli musiqi pozur. 

Mosart Ģagirdi Züsmayerlə birgə rekviyem 

üzərində iĢləyir. Hər gün musiqi daha az, səssizlik 

daha çoxdur. Ölümündən bir az əvvəl Mosart 

müqəddəs Stefan kilsəsində kopelmeyster 

vəzifəsinə dəvət alıb. Eyni zamanda Macarıstan 

və Amsterdamdan sərfəli sifariĢlər də gəlib. Onun 

həyatında ilk dəfə bir parça çörək axtarıĢından 

canını qurtarıb sakit yaĢamaq imkanı var. Onun 

36 yaĢı hələ tamam olmayıb. 

Arabir kəskin zarafatlarıyla və ən vacibi 

istedadını gizlədə bilməməsiylə Mosart 

ətrafdakıların çoxunu düĢməninə çevirmiĢdi. 

Hətta Ģagirdi Züsmayerin Konstansa ilə eĢq 
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macərasından danıĢırdılar. Özünü bəstəkarlığa 

hazırlayan tələbənin yolunda Mosartın istedadı bir 

qaya kimi durmuĢdu. Müəlliminə bənzəməyə o 

qədər çalıĢırdı ki, illər keçəndən sonra not 

yazısında qrafoloqlar nəyin Mosarta, nəyin 

Züsmayerə məxsus olmasını ayıra bilmədilər. 

Üstəlik, Mosartın paxıllığını çəkən bəstəkar 

Solyeri ilə əlaqə saxlayaraq müəlliminin bütün 

sirrlərini ona açırdı. Solyerinin Mosartı 

zəhərləməsi barədə gəzən əfsanələrə baxmayaraq, 

sarayda daha məĢhur olan bəstəkarın onu öz əliylə 

zəhərləməsi gülünc görünür. Amma bəzi 

bioqraflar Solyerinin ölümqabağı kilsədə yazılı 

etirafını əlində əsas tutaraq bu versiyada təkid 

edirlər. Rekviyemin sifariĢçisi qraf Velzex 

ġtuppax civə yataqlarının sahibiydi. Solyeri və 

Züsmayerin əlbirliyi ilə və bu qrafın 
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məsləhətləriylə Mosartın civə ilə zəhərlənməsi 

versiyası hələ də dillərdən düĢmür. 

Otağın ortasında klavisinin yanında tabut 

var: kobud taxtadan yonulub, taxtaların arasından 

dəliklər görünür, qara rənglə səliqəsiz boyanıb. 

Mosart bu tabutdadı. Otaqda Ģam yanır. ġagirdi 

Züsmayer səhər tezdən qaçıb maestronun 

Ģamdanını sələmçidən alıb ki, otaqda iĢıq olsun. 

Kilsədə onu son mənzilə çox az adam yola salırdı. 

Nə orqan çalır, nə də oxuyan var. Monoton latın 

kəlmələri fonunda kimsə ərini donuz kimi dəfn 

edən Konstansanın dalıyca alıb-verir, kimsə evə 

gedib Mosartın əlyazmalarını gizlətməyi düĢünür. 

Çünki baĢa düĢür ki, tezliklə onların qiyməti 

olmayacaq. 

Konstansanı ovudarkən dostları fikir 

eləməməyi məsləhət görürdülər. O da bu 
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məsləhətə həvəslə əməl edir və fikri-zikri Mosarta 

görə təqaüd arxasınca qaçmaqdadı. Yüngül 

xasiyyətli olduğundan dahi insanla bir yerdə 

yaĢadığını hiss eləməmiĢdi. Bunu ilk dəfə 

Mosartın əsərlərinin nəĢrindən aldığı qonorarın 

həcmini görəndə baĢa düĢmüĢdü. Bəstəkarın 

ölümündən sonra arvadı qapı-qapı gəzib yazıq dul 

qadın obrazını oynamaqla indiki pula çevirəndə 5 

milyon avro məbləğində qonorar toplaya bilmiĢdi. 

Mosartın ölümündən 18 il sonra Konstansa 

axır ki, qəbiristanlığa getməyi qərara alır. Dahi 

bəstəkarı basdırmıĢ qoca artıq ölmüĢdü. Lap sağ 

olsaydı belə, ümumi qəbirdə Mosartın cəsədini 

tapmaq mümkün olmayacaqdı. Ona görə də 

bəĢəriyyətin dahi musiqiçisinin qəbri insanlarçün 

açılmaz sirr olaraq hələ də qalır... 
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