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GĠRĠġ  

 Azərbaycan musiqisinin bünövrəsi dahi Üzeyir 

Hacıbəyov tərəfindən qoyulmuĢ milli bəstəkarlıq 

məktəbimizin bu günkü müvəffəqiyyətlərində bir çox 

bəstəkarların böyük payı vardır. Üzeyir Hacıbəyovdan 

baĢlayaraq bəstəkarların bir neçə nəslinin istetadlı 

nümayəndələri XX əsrdə Azərbaycan musiqisinin 

yüksələn xətlə inkiĢafını və ümümdünya miqyasında 

tanınıb nüfuz qazanmasını təmin etmiĢlər. Milli 

bəstəkarlıq məktəbimizin təĢəkkül tapdığı zamandan 

indiyə kimi inkiĢaf edən gözəl ənənələrini bu gün, XXI 

əsrdə yaĢadan və davam etdirən bəstəkarlar içərisində 

də müxtəlif nəsillərin nümayəndələri vardır. 

Bəstəkarlarımızın yaĢlı nəsli, orta və gənc nəsilləri də 

bu gün həmin sağlam ənənələri hifz edərək, bunları 

inkiĢaf etdirir, dövrün tələblərini nəzərə alaraq, yeni 

cəhətlərlə zənginləĢdirirlər.  

Azərbaycan bəstəkarlarının orta nəslinə aid 

etdiyimiz bəstəkarlardan biri də Azər Ġsmayıl oğlu 

DadaĢovdur. O, çox cəhətli fəaliyyəti ilə milli musiqi 

mədəniyyətimizdə öz yerini tutmuĢ musiqiçilərdən 

biridir. Hazırda həm yaradıcılıq sahəsində həm də 

pedaqoji sahədə çalıĢan Azər DadaĢov öz müəllimi, 
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görkəmli sənətkar Qara Qarayevin yetirməsi kimi onun 

ənənələrini ləyaqətlə davam etdirməkdədir.  

«Onun musiqisi Allahdan gəlir. Təmiz və 

təkraredilməzdir». A.DadaĢov haqda bu sözləri 

Q.Qarayev məktəbinin böyük nümayəndəsi, bu gün 

yaĢlı nəslin korifey sənətkarlarından biri hesab 

etdiyimiz Arif Məlikov özünün radiomüsahibələrindən 

birində söyləmiĢdir. Həmin «Allah vergisi»-nin sahibi 

olan A.DadaĢov artıq yaradıcılıq ömrünün yetkinlik 

mərhələsinə qədəm qoymaqdadır.  

Bu gun artıq yaratdığı zəngin, rəngarəng musiqi 

irsindən danıĢa bilərik. Müasirimiz olan, daim 

yaradıcılıqla məĢgul olan, həvəslə yazıb yaradan bir 

bəstəkarı qarĢıda hələ çox axtarıĢlar, tapıntılar gözləyir. 

Təbiidir ki, daim axtarıĢda olan bəstəkar barədə fikir 

söyləyən zaman mütləq onun hələ yaradıcılığının fəal 

bir çağını yaĢadığını, dəst-xəttinin, üslubunun hələ 

müxtəlif yeni xüsusiyyətlərlə zənginləĢəcəyini nəzərə 

almaq lazımdır. Eyni zamanda A.DadaĢovun bu günə 

kimi qələmindən çıxmıĢ əsərlər külliyatının həm 

obrazlı məzmun cəhətdən, həm janr rəngarəngliyi 

baxımından zəngin və maraqlı olması, baĢlıcası isə bu 

əsərlərdə bəstəkarın artıq təĢəkkül tapıb inkiĢaf etmiĢ 

dəst-xəttinin təzahür etməsi onun yaradıcılığı barədə 
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ümumiləĢdirilmiĢ müddəaların irəli sürülməsi 

zərurətini yaradır. 

A.DadaĢov yarım əsrə bərabər bir müddətdə 

davam edən yaradıcılığı çox maraqlı və rəngarəng 

əsərlərlə zəngindir. Həm təcəssüm etdirdiyi mövzu və 

obrazlar dairəsi, həm janr müxtəlifliyi, həm dəst–

xəttinin xüsusiyyətləri baxımından A.DadaĢov 

yaradıcılığı tədqiqatçı üçün maraqlı bir sahədir. Hesab 

edirəm ki, bu gün bəstəkarın yaratdığı əsərlər nəinki 

ayrı-ayrılıqda araĢdırılmalıdır, artıq öz dəst-xəttini 

təmamilə formalaĢdırmıĢ, yaradıcılığının baĢlıca 

«credo»-sunu müəyyənləĢdirmiĢ olan bu püxtələĢmiĢ 

mülahizələr irəli sürmək vaxtı çoxdan gəlib çatmıĢdır. 

Doğrudur, hər bir müasir bəstəkar kimi, bu gün də 

sənət axtarıĢlarını davam etdirən bir bəstəkar barədə 

ümumiləĢdirici fikir yürütmək çətindir. Lakin 

A.DadaĢov daim yenilik sorağında, axtarıĢda olmasına 

baxmayaraq, indiyə kimi yaratdığı musiqi irsində artıq 

müəyyən bədii prinsiplərə, dəst-xətt bitginliyini, 

ənənələrə sədaqətini çox aĢkar nümayiĢ etdirdiyinə, 

görə onun haqda nəinki ümumiləĢdirilmiĢ rəy 

söyləmək mümkündür, hətta hesab edirəm ki, bu 

«zəruridir». 

  A.DadaĢovun yaradıcılığını müxtəlif rakurs və 

kontekstlərdə araĢdırmaq mümkündür. Məsələn: biz 
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onun sənətini ənənə və novatorluq aspektində nəzərdən 

keçirə bilərik. Bu zaman onu nəinki dahi müəllimi 

Q.Qarayevin davamçısı kimi, həm də ümumilikdə əsası 

Üz.Hacıbəyov tərəfindən qoyulmuĢ milli bəstəkarlıq 

məktəbimizin bir nümayəndəsi kimi səciyyələndirə 

bilərik. Bildiyimiz kimi, Q.Qarayevin bir pedaqoq kimi 

uzaqgörənliyi və böyüklüyü ilk növbədə bunda 

olmuĢdur ki, o, yetirmələrindən hər birinə peĢəkarlığın 

sirlərini öyrədir, lakin heç vaxt «özünü» onlara 

aĢılamır, əksinə, onların fərdi istedadını, nadir təbiətini 

aĢkara çıxartmağa çalıĢırdı. Məhz buna görə də 

Q.Qarayev sinfini bitirmiĢ bəstəkarların hamısı peĢəkar 

hazırlıq baxımından yüksək səviyyədə olmaqla, 

müxtəlif dəst-xətt, üslub yarada bilmiĢ, öz fərdi 

yaradıcılıq simasını kəsb etmiĢ, milli ənənələri öz yolu 

ilə yaĢadıb davam etdirmiĢdir.  

A.DadaĢovun simfonik yaradıcılığında erkən 

nümunələrindən yetkin simfoniyalaradək bəstəkarın 

keçdiyi təkamül yolunun, onun püxtələĢib ərsəyə 

çatması, bir peĢəkar kimi yüksəlməsini əks etdirir. Bu 

inkiĢaf təkcə peĢəkar kimi deyil, adi bir insan kimi 

bəstəkaın keçdiyi ömür yolları, onun illər boyu 

topladığı həyat təcrübəsi, dünyagörüĢü, baxıĢlarının 

inkiĢaf «dinamikası»-nı da çox aydın Ģəkildə əks 

etdirir. Bu həm gerçəklik hadisələrinin qavranılıb 
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yozulmasında, həm bəstəkarın maraq dairəsinə daxil 

olan mövzuların dəyiĢməsində də özünü biruzə verir. 

Xüsusən yetkin simfoniyalarda 80-cı illərin sonundan 

baĢlayaraq xalqımızın yaĢadığı müsibətlərin, keçirdiyi 

sarsıntıların əks-sədası olan mövzu və obrazlar 

aləminin ön plana keçməsi diqqəti cəlb edir. 

Gerçəkliyin ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə əks etdirilməsi 

üçün ən məqsədəuyğun janr olan simfoniya bu 

mövzuların açılması üçün təbii bir haldır. Bu da 

təbiidir ki, yeni motivlər, yeni mövzu və obrazlar 

dairəsini əks etdirmək üçün bəstəkarın istifadə etdiyi 

musiqi ifadə vasitələrinin də geniĢlənməsi, yeni musiqi 

dilinin, yazı texnikasının daxil edilməsi müĢahidə 

olunur.  

       A.DadaĢovun əsərləri Azərbaycanda 

Respublikamızın hüdudlarından kənarda, yaxın-uzaq 

xaricdə də səslənmiĢdir. Bununla belə bəstəkarın ayrı-

ayrı əsərlərinə həsr edilmiĢ musiqiĢünaslıq iĢləri istisna 

olmaqla, onun yaradıcılığı barədə samballı, 

ümumiləĢdirici tədqiqat iĢləri yoxdur. Bəstəkarın bəzi 

əsərləri musiqiĢünasların diqqətindən təmamilə 

kənarda qalmıĢdır. Lakin elə əsərləri də var ki, onlar 

musiqi tədbirlərində diskussiya və mübahisələr 

obyektinə çevrilmiĢdir. Məsələn: Altıncı simfoniya 

belə əsərlərdəndir. A.DadaĢov haqda yazılan azsaylı 
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iĢlər içərisində ən çox bu simfoniya barədə rəylərə rast 

gəlirik. «Sovetskaya muzıka» jurnalında
1
 A.DadaĢovun 

bu əsər barədə A.Bretanitskayanın, F.Əlizadənin qısa 

mülahizələri verilmiĢdir. Həmin əsər barədə qısaca da 

olsa, Z. DadaĢzadə «Simfoniyanın fəzası»
2 

kitabında 

fikrini bildirmiĢdir.  

 Simfonik əsərlərə müraciət etməkdə məqsəd 

bəstəkarın yaratdığı simfonik musiqi nümunələrini 

araĢdırmaqla onun bu sahədə yerini müəyyən etmək, 

simfoniya janrını necə təfsir etməsini göstərmək, bu 

janrda bəstəkarın dəst-xəttinin, orkestr yazısı 

uslubunun baĢlıca xüsusiyyətlərini müəyyən etməkdir. 

 Kitabın metodoloji əsası ondan ibarətdir ki, 

burada Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin təkamülünü 

və Azərbaycan simfoniyasının inkiĢafını iĢıqlandıran 

musiqiĢünaslıq iĢlərinə, o cümlədən N.Axundova, 

F.Əliyeva, Z.DadaĢzadənin tədqiqatlarında irəli 

sürülmüĢ müddəalara, eləcə də simfonik sahədə 

bəstəkarın yaradıcılıq axtarıĢını araĢdıran 

M.Aranovskinin fikir və mülahizələrinə əsərlərin 

təhlilində isə S.Skripkov, V.Asafyev, M.Mazel, 
                                                 
1. Бретаницкая А. Форум молодежный – проблемы общие. «Советская музыка», 

1987, №8, с.31-39 

2. Дадашзадя З. «Симфонийанын фязасы». Бакы,1999,с.40-52. 

 



 9 

V.Tsukkerman kimi nəzəriyyəçilərin tədqiqatlarına 

əsaslanılıb. A.DadaĢovun əsərlərində millilik, Ģifahi 

ənənəli musiqimiz və folklordan istifadə məsələlərini 

araĢdırarkən Üz.Hacıbəyov və M.S.Ġsmayılovun 

fundamental tədqiqatları əsas götürülüb.  

 Əsərlərin əlyazmalırı və audiokasetlərini təqdim 

edən bəstəkar A.DadaĢova minnətdarlığımı dildirirəm. 
 

AZƏR DADAġOV 

 

  Azər DadaĢov Respublikamızın istetadlı 

bəstəkarlarından biridir. Musiqinin demək olar ki, elə 

bir sahəsi yoxdur ki, A.DadaĢov burada qələmini 

sınamasın. Səhnə musiqisi, simfonik musiqi, xor 

musiqisi, kamera-instrumental və kamera vokal 

sahələrdə A.DadaĢovun yaratdığı onlarca əsəri vardır. 

Simfonik əsərlər, uĢaq operası, «ġərq freskası» adlı 

balet miniatürü, dram tamaĢalarına, kinofilmlərə və 

multiplikassiya filmlərinə musiqinin (o cümlədən 

«Ġmtahan», «ġahid qız», «Yuxu», «Özgə vaxt» və s.), 

ondan artıq kantatanın, xor üçün vokal silsilələr, 

odalar, Rekviem-poema (L.VaynĢteynə həsr olunub), a 

capella əsərləri, müxtəlif alətlər ilə orkestr üçün 

konsertlər, kamera orkestri, nəfəs alətləri orkestri, xalq 

çalğı alətləri orkestri üçün əsərlər, fortepiano üçün 
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prelüdlər, sonatinalar, müxtəlif pyeslər müəllifidir. 

Bəstəkar qələmindən çıxmıĢ musiqi əsərlərinin siyahısı 

heç də bununla bitmir.  

  A.DadaĢovun yaradıcılığında mövzu və obrazlar 

dairəsi baxımından toxunduğu məsələlər, irəli sürdüyü 

problemlər nöqteyi nəzərindən də çox maraqlıdır. 

Burada biz nağıl mövzulara, klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatının nümunələri əsasında yazılmıĢ əsərlərə 

(M.Füzulinin sözlərinə «Aruzilər məzhəri» vokal 

silsiləsi, «Könül həmdəmi» qəsidəsi, solist və a capella 

xor üçün «Heyrət» kantata plakatı), komik səciyyəli 

(xalq çalğı alətləri orkestri üçün «qaravəllilər» və 

«Lətifələr» süitası), vətənpərvərlik mövzusunu 

təcəssüm etdirən nümunələrə, müasir həyatımızın 

müxtəlif cəhətlərini ümumiləĢmiĢ Ģəkildə əks etdirən 

əsərlərə də rast gəlirik. 

  Lakin bütün bu əsərləri birləĢdirən aparıcı bir 

mövzu, ana xətti var ki, bu da «Vətən» mövzusudur. 

Hansı mövzunu təcəssüm etdirməsindən asılı 

olmayaraq, bu əsərlərin böyük əksəriyyətində vətən 

obrazı canlanır. Azərbaycanın tarixi keçmiĢi və bu 

günü, xalqımızın yaĢadığı faciələr və xoĢ günlər, 

müasirliyimizlə bağlı motivlər A.DadaĢovun 

yaradıcılığında öz parlaq musiqi təcəssümünü 

tapmıĢdır. 
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A.DadaĢovun yaradıcılığında simfonik musiqi 

nümunələri həm sayca, həm də əhəmiyyəti 

baxımındaqan xüsusi yer tutur. Buraya bəstəkarın 

simfoniyaları, «Mərsiyyə musiqisi», divertisment və 

süitaları aiddir. ġübhəsiz ki, bəstəkarın simfonik 

yaradıcılığının mərkəzində duran janr–simfoniyadır. 

 Hələlik sonuncu olan 11-ci simfoniyası isə 

1997-ci ildə bəstələmiĢdir. Bəstəkarın öz 

yaradıcılığının çiçəklənmə mərhələsində olduğunu 

nəzərə alsaq, onun hələ bu janra qayıdacağını istisna 

etməyərək, eyni zamanda hesab edirik ki, indiyə kimi 

yazılmıĢ 11 simfoniya nümunəsində A.DadaĢovun bu 

janra münasibəti, onu necə təfsir etməsi barədə artıq 

ümumiləĢdirilmiĢ bir fikir söyləmək mümkündür. 

 Bəstəkarın əsərləri Azərbaycanda, 

Respublikamızın hüdudlarından kənarda ABġ, 

Ġngiltərə, Türkiyyə, Ġran, Filləndiya, Fransa, Ġsveçrə və 

baĢqa ölkələrdə dəfələrlə ifa olunub. 

 Azər Ġsmayıl oğlu DadaĢov 1946-cı il dekabr 

ayının 1-də Bakı Ģəhərində anadan olub. Atası Ġsmayıl 

DadaĢov qəzet redaktoru, anası Mələkxanım DadaĢova 

uĢaq həkimi olub. O, Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi 

məktəbini və Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunu 

alt aləti sinfi üzrə bitirib. A.DadaĢov ifaçılıq sənəti 

çərçivəsindən kənara çıxaraq bəstəkarlıqla məĢğul 
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olmağı qarĢıya məqsəd qoyur. Tələbəlik illərindən 

yaradıcılıq hissiyatı, bacarığı özünü biruzə verir. 

Beləki, texnikumda təhsil aldığı illərdə 16 yaĢlı gənc 

ilk əsərini simfonik orkestr üçün «Elegiya»-nı 

bəstələyir. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasının (Ġndiki Bakı Musiqi Akademiyası) 

bəstəkarlıq Ģöbəsini görkəmli bəstəkar, içtimai xadim, 

alim və pedaqoq Qara Qarayevin sinfini bitirən 

A.DadaĢov diplom iĢi kimi böyük simfonik orkest 

üçün bəstələdiyi birinci simfoniyanı təqdim edir. 

  Musiqi sənətində ilk müstəqil addımlarını 1962-

ci ildən atmağa baĢlayan A.DadaĢov bu gün də həvəslə 

yazıb yaradan bəstəkarlardandır. 

 1973-cü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqının 

üzvüdür. Elə həmin ildən öz fəaliyyətini müəllimlik 

vəzifəsi ilə uyğunlaĢdırıb. Onun yaradıcılıq fəaliyyəti 

yüksək qiymətləndirilərək 2005-ci ildən Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar Ġncəsənət xadimi fəxri adına 

layiq görülüb. 



 13 

 

 



 14 

 AZƏR DADAġOVUN ERKƏN SĠMFONĠYALARI 

 

    BİRİNCİ SİMFONİYA 

Azər DadaĢovun yaradıcılığı Azərbaycan musiqi 

mədəniyyətinin maraqlı təzahürlərindən, parlaq 

səhifələrindən biridir. Onun Birinci simfoniyası 1971-

ci ildə bəstələnmiĢdir. Bu əsər bəstəkarın Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyasını bitirərkən təqdim etdiyi 

diplom iĢi olmuĢdur. 

Birinci simfoniya böyük simfonik orkestr üçün 

yazılmıĢdır. Əsər üç hissədən ibarətdir. Artıq özünün 

ilk simfoniyasında A.DadaĢov bu janra münasibətini 

bildirmiĢ, simfonik silsiləni necə yozduğunu 

göstərmiĢdir.   

 Artıq bu ilk simfoniyasında A.DadaĢovun 

simfonik silsiləni bütöv, tam bir kompozisiya kimi 

təfsir etməsi aĢkar olur. Bu simfoniyanın hissələri bir-

birilə qırılmaz surətdə bağlı olan, yaxĢı düĢünülmüĢ, 

məntiqlə musiqi dramaturgiyasına malik olan bitkin bir 

silsilə kimi qavranılır. ġübhəsizki, bu əsərin cavan 

bəstəkarın simfoniya janrında ilk sınağı olduğunu 

unutmaq olmaz. Ali təhsilini baĢa vurmaqda olan 

A.DadaĢov böyük sənətkar Qara Qarayevin sinfində 

yiyələndiyi bilik və səriĢtəni bu ilk simfoniyasında 
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nümayiĢ etdirməyə çalıĢsa da, gənc bəstəkarın 

təcrübəsinin az olmasını, belə böyük və mürəkkəb 

janrda ilk dəfə əsər yaratmasını nəzərə almalıyıq. Odur 

ki, birinci simfoniyanın araĢdırdığım zaman irəli 

sürdüyüm mülahizələrdə mən gənc bəstəkarın 

peĢəkarlıq səviyyəsinə aid olan fikirlərdən daha çox, 

diqqətimi onun təĢəkkül mərhələsində olan dəsti-

xəttinin özünü biruzə verən xüsusiyyətləri üzərində 

cəmləĢdirməyə çalıĢdım. Bəstəkarın həmin əsərdə 

təzahür edən yaradıcılıq prinsipləri musiqi ifadə 

vasitələrindən istifadə tərzi, musiqi dilində özünü 

biruzə verən bəzi maraqlı cəhətlər isə həqiqətən də 

gələcəkdə onun dəst-xəttinin fərqləndirici əlamətlərinə 

çevriləcək və təkcə simfonik yaradıcılığında deyil, 

baĢqa janrlarda yaratdığı əsərlərində də müĢahidə 

olunacaqdır.  

Birinci hissə 

 Haqqında danıĢdığımız səciyyəvi cəhətlərdən 

biri bəstəkarın öz əsərində bütün kompozisiyanı yarıb 

keçən inkiĢafa tabe olan musiqi dramaturgiyası 

yaratmaq meyllidir. Bu yarıb keçən musiqi inkiĢafına 

nail olmaq üçün bəsətkar müxtəlif vasitələrdən istifadə 

edir. Ġlk növbədə əsərin tematizminin paylaĢdırmasında 

istifadə edilən prinsipi qeyd etməliyik. Simfoniyanın 

bütün hissələrinin monolit bir kompozisiya kimi 
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möhkəmlənməsində birinci hissənin əsas mövzusu 

müstəsna rol oynayır.  

 Bu mövzu birinci simfoniyanın epiqraf – 

mövzusu yaxud əsas obrazı təcəssüm etdirən bir 

leytmotiv əhəmiyyətinə malikdir.  

 Misal -1. Əsas mövzu I hissənin və ümumiyyətlə 

simfoniyanın tematik materialında bir özək rolunu 

oynayır. A.DadaĢovun sonrakı simfoniyalarında da bu 

üslubdan isifadə edilmiĢdir. Bu, müəyyən dərəcədə 

monointonasiyalılığa yaxın olan bir üsuldur və forma 

əmələ gətirən vasitələr içərisində əsərin tamlığını 

Ģərtləndirən baĢlıca amillərdən biridir.  

 I hissənin əsas intonasiya özəyini təĢkil edən 

mövzunun ekspozisiyası da maraqlı təqdim edilmiĢdir. 

Simfoniyanın lap əvvəlində mövzu simli alətlər 

qrupuna həvalə edilmiĢdir və bunun ilk keçirilməsi 

fuqato Ģəklində təqdim olunmuĢdur. Mövzunu surdinli 

violonçellər baĢlayır, bunların ardınca violalar səslənir, 

daha sonra II skripkalar, bunlardan sonra I skripkalar, 

nəhayət, sonda kontrabaslar ifa edirlər. Mövzu səciyyə 

etibarilə gərgin, daxili dramatizmə malik olan tutqun 

bir xarakter daĢıyır. Bu gərgəinliyi daha da qabarıq 

edən mövzunun daxilindəki əskildilmiĢ kvartaya 

hərəkətdən ibarət spesifik intonasiyanın (do,fa – 
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bemol) olması, eləcə də mi–bemol, mi-bekar kimi 

tonların qarĢılaĢdırılmasıdır. 

M-1 

 

Misal–2. Haqqında danıĢdığımız mövzu I 

hissədəki baĢqa mövzuların da tematik özəyini təĢkil 

edir. Maraqlıdır ki, bəstəkar baĢqa obrazları yaratmaq 

üçün həmin mövzunun «çevrilmiĢ» Ģəklindən istifadə 

edir. Bu dəfə, yəni «çevrilmiĢ» Ģəkildə keçirilən mövzu 

I fleytaya tapĢırılmıĢdır. Bu da maraqlıdır ki, 

mövzunun bu Ģəkildə keçirilməsi əslində ikinci 
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fuqatonun baĢlanğıcı deməkdir, yəni I fleytada 

«çevrilmiĢ» mövzunun ardınca dərhal növbə ilə baĢqa 

alətlər də bunu növbə ilə ifa etməyə baĢlayır. Eyni 

zamanda (yəni fuqatoda) mövzunun həm olduğu kimi, 

həm də «çevrilmiĢ» variantlarının səsləndiyini görürük: 

I fleyta mövzunu «çevrilmiĢ» variantda, bunun ardınca 

II fleyta – olduğu kimi, daha sonra I klarnet – 

«çevrilmiĢ» Ģəkildə, II klarnet olduğu kimi, sonra bas 

klarnet «çevrilmiĢ» halda səsləndirirlər. Mövzunun 

belə fuqataĢəkilli keçirilmələri gənç bəstəkarın maraqlı 

tapıntılarıdır. 

 Beləliklə, I simfoniyanın I hissəsində diqqəti ən 

çox cəlb edən cəhətlərdən biri də A.DadaĢovun 

polifonik üsullardan müxtəlif tərzdə istifadəsidir. 

Bəstəkar hissənin baĢlıca obrazlarını təcəssüm etdirən 

mövzuların artıq ekspozissiyası mərhələsində polifonik 

ifadə üsullarına əl ataraq, mövzunu müxtəlif Ģəkildə 

(olduğu kimi, «çevrilmiĢ» halda) keçirir, həmçinin 

mövzunun təĢəkkül mərhələsini artıq fuqato Ģəklində 

təqdim edir. 
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Misal–3. I hissədə tematizmin iĢlənməsi 

prossesində də polifonik üsullardan geniĢ istifadə 

olunmuĢdur. Hissənin kulminassiyasının ardınca gələn 

bölmələrdən birində bunu aydın görürük: 

M-3 
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  M-3 
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M-3  

 
 

Misal–4. I hissənin təhlilini ümumiləĢdirərək, 

bunları qeyd edə bilərəm ki, simfoniyanın bu 

hissəsində monoiontonasiyalıq hökm sürür; bütün 

hissənin intonasiya məzmunu eyni bir mənbədən əsas 

mövzunun daxili potensialından qidalanır; hissə 

daxilindəki təzadlı obrazları təcəssüm etdirən mövzular 

əslində eyni bir intonassiya özəyinin törəmələridir. 

Bununla bərabər qeyd edim ki, I hissədə bəstəkar 

polifonik prinsip və üsullardan də geniĢ istifadə edir. 

Burada həm mövzunun təĢəkkül mərhələsində, həm 
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intonasiya inkiĢafı, iĢlənmə mərhələsində polifonik 

üsullardan istifadə diqqəti cəlb edir. Mövzunun 

ekspozisiyasında fuqato formasından istifadə 

edilmiĢdir. Burada həmçinin mövzunun müxtəlif 

Ģəkildə keçirilməsi prinsiplərindən də istifadə 

edilmiĢdir. OrkestrləĢdirməni dəyiĢməklə (simlilər 

əvəzinə nəfəs alətləri) və mövzunu «çevirmək» yolu ilə 

bəstəkar baĢlıca obrazla təĢkil edən lirik yönümlü 

musiqi obrazı yaradır. Bunlar onu göstərir ki, 

A.DadaĢov musiqi ifadə vasitələrindən çox 

qənaətçitliklə, səmərəli istifadə etməyə meyl göstərir 

və az vasitələrlə rəngarəng obrazlar yaratmağa və 

simfoniyanını dramaturgiyasını qurmağa çalıĢır 

M-4 
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                       Ġkinci hissə 

Simfoniyanın II hissəsi Skertsodur. Bu hissə 

özündən əvvəlki hissə ilə kəskin təzad təĢkil edir. Əgər 

I hissədə gərgin dramatik obrazlar, tutqun xarakter 

hökm sürürsə, II hissədə iĢıqlı nikbin və pastoral 

boyalarla aĢılanmıĢ məzmunun təcəssümünü görürük. 

Təbii ki, I hissədəki dramatizmi ifadə etmək üçün 

bəstəkarın istifadə etdiyi musiqi ifadə vasitələri II 

hissədə bununla parlaq kontrast yaradan orbrazlar 

aləminin təsviri üçün iĢlədilən vasitələrdən təmamilə 

fərqlidir. II hissədəki mövzular da, bunların inkiĢaf 

prinsipləri də I hissədəkindən seçilir. 

 II hissədə hökm sürən iĢıqlı lirika həm bu 

hissədəki mövzuların xarakteri, həm 

orkestrləĢdirmənin buna uyğunluğu, həm də fakturanın 

xüsusiyyətlərində irəli gələn vasitələrlə yaradılmıĢdır. 

Bu hissədə diqqəti ən çox cəlb edən xüsusiyyətlərdən 

biri–bəstəkarın musiqisinin folklorla, Ģifahi ənənəli 

milli musiqinin janrları ilə əlaqəsinin çox parlaq, açıq 

Ģəkildə təzahür etməsidir. II hissənin elə ilk 

xanələrindən diqqəti cəlb edən mövzu – bayatını 

xatırladan zərif, incə melodiyadan ibarətdir. Bu mövzu 

simlilər kvintetinin yaratdığı Ģəffəf akkordlar fonunda 

qaboy və ingilis sümsüsünün tembrində səslənir. Bir 

qədər Ģıltaq, sanki laylaya xas olan «yırğalanma» 
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effektinə malik bir fonda səslənən mövzu segah 

intonassiyaları ilə aĢılınmıĢ, xırda forĢlaq və trellərlə 

bəzədilmiĢ zərif melodiyadan ibarətdir. Bu 

melodiyanın qısa fasilələrlə, sanki qırıq-qırıq 

kəlmələrlə verilməsi prinsipi Ģikəstə janrını yada 

salmağa vadar edir. Orkestrdəki «müĢayiət» hissəsində 

kvarta-kvinta intervalları üzərində ostinatlı hərəkət 

qəribə bir sakitlik əhval-ruhiyyəsi yaradır. 

Misal–5. Maraqlıdır ki, II hissədəki orkestr 

fakturasına nəzər salsaq, ilk baxıĢda zahirən bunun I 

hissənin fakturası ilə müqayisədə sanki daha 

«doymuĢ», qatı olduğunu görürük. Əslində isə bu 

zahiri «qatılıq» arxasında çox Ģəffəf, aydın 

səslənmələr, orkestr alətlərinin hamısının iĢtirak etdiyi 

çox zərif tembr qovuĢuğundan ibarət musiqi toxuması 

vardır. Bu hissədəki mövzularda da bunların 

hormonizə tərzində də (kvarta-sekunda, kvinta-sekunda 

intonasiyaları) aĢıq musiqisindən irəli gələn 

xüsusiyyətlər özünü biruzə verir. Həmçinin aĢıq 

musiqisinin özünəməxsus ritmik xüsusiyyətləri də bu 

hissədə təzahür edir. 
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M-5 

 

 Misal–6. Beləliklə, I simfroniyanın II hissəsi – 

Skertso – I hissədən təmamilə fərqli olub, onunla 

kəskin təzad təĢkil edir. Dramatik əhval – ruhiyyənin 

hökm sürdüyü I hissənin ardınca gələn Skertso – iĢıqlı 

lirikanın bir pastoralın nümunəsi kimi qavranılır. 

Polifonik fakturanın xüsusiyyətlərilə qeyd olunmuĢ I 

hissədən fərqli olaraq, homofon – harmonik «Ģaquli» - 

liyini üstünlük etdiyi II hissədə orkestrləĢdirmə də 

baĢqa formadadır. Bəstəkar orkestrləĢdirməni zahirən 
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«qatılaĢdırsa»-da, əslində bütün hissə boyu 

səslənmənin Ģəffəaflığı pozulmur. Bu hissə həmçinin 

musiqi materialının xalq mənbələri ilə, aĢıq 

musiqisinin, bayatıların, Ģikəstələrin üslub və janr 

xüsusiyyətləri ilə aĢılanması baxımından da maraqlıdır. 

Mövzuların daxili intonasiya məzmununda da, inkiĢaf 

prinsiplərində də, lad-hormonik dilin bir sıra əlamətləri 

nöqteyi-nəzərindən də metroritmika cəhətdən də bu 

hissənin folklor janrları ilə çoxcəhətli əlaqələri var. 

    M-6  
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                    Üçüncü hissə  

Simfoniyanın III hissəsində yenə də dramatik 

hadisələr canlanır. Bu hissə simfoniyadakı dramaturji 

inkiĢafın yekunu, əsərin bədii qayəsinin açılıĢının 

sonudur. 

III hissədə diqqəti cəlb edən əsas cəhətlərdən biri 

burada yekcins tematizmdən istifadə olunmasıdır. 

Hissənin əvvəlində səslənən mövzu bütün sonrakı 

intonasiya inkiĢafının özəyini təĢkil edir. Daxilən 

özündən ziddiyyətli bir baĢlanğıc daĢıyan bu mövzuda 

lya-diyez, lya-bekar, fa-diyez fa-bekar, 

qarĢılaĢdırılmaları, kəskin səslənən intervallara 

(əskildilmiĢ kvinta, artırılmıĢ oktava və s.) hərəkət 

mövzudakı daxili gərginliyi ifadə edir. Mövzunun 

qırıq-qırıq, fasilələrlə verilmiĢ kiçik kəlmələrdən ibarət 

olan baĢlanğıc mərhələsi və sonrakı bütöv notlarla 

«uzanan» hissəsi arasında da bir ziddiyyət vardır. 

Mövzu I skripkaların tembrində səslənməyə baĢlayır, 

sonradan isə violalar, II skripkalar, violonçellər də 

bunlara qoĢulur. 

Misal–7. Ümumiyyətlə, bu hissədə mövzuların 

ifadəsi maraqlı bir orkestr qiyafəsində verilir: hissənin 

baĢlanğıc bölməsində yalnız simli kvintet səslənir; 

sonrakı bölmədə – simlilər susur və yalnız nəfəs 

alətləri səslənir: 
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M-7 

 
Misal–8. Sonrakı bölmələrdə isə orkestr qrupları 

arasındakı balans belə gözlənilir: əvvəlcə nəfəs alətləri 

baĢlıca mövzunu ifa edir, həmin anda simlilər 

«müĢayiətçi» rolunu oynayır; sonra isə sanki orkestr 

qrupları arasında funksiyaların paylanması əksinə olur: 

simlilərə həvalə edilmiĢ mövzu bu dəfə nəfəs alətlərin 

müĢayiəti fonunda keçirilir. 
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 M-8 

 

 Misal–9. Beləliklə, simfoniyanın bu hissəsi 

A.DadaĢovun orkestrləĢdirmə üsulunun bir cəhətini 

çox parlaq təzahür etdirir. Bu cəhət ondan ibarətdir ki, 

bəstəkar əsəri orkestrləĢdirdiyi zaman materialı alətlər 

və alətlər qrupu arasında elə paylaĢdırmağa çalıĢır ki, 

bunlardan heç biri diqqətdən kənarda qalmasın. Bu 

maraqlı cəhət A.DadaĢovun sonrakı simfonik 

əsərlərində də özünü biruzə verir və hesab edə bilərik 
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ki, bu bəstəkarın dəst – xəttinin və simfonik yazı 

tərzinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biridir. 

 Final hissəsinin sonunda yenə baĢlıca mövzu 

hissənin əvvəlindəki səslənməyə yaxın tərzdə səslənir. 

Mövzu burada yenə I skripkalarda keçir; II skripkalar, 

violalar, violonçel və kontrabaslar isə burada onu artıq 

polifonik imitasiya prinsipi üzrə deyil, akkordlarla 

müĢayiət edir. Son hissənin əvvəldən və sondan belə 

çərçivələnməsi ona bütövlük, tamlıq verir. 

 Beləliklə, finalda simfoniyanın dramaturji 

«düyünü» -nün açılıĢı baĢ verir. Simfoniya ümumi ruh 

yüksəkliyini nikbin əhval-ruhiyyəni ifadə edən musiqi 

ilə bitir.  

M-9 
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Belə ki, A.DadaĢovun ilk simfonik əsəri olan 

Birinci simfoniyasının araĢdırılması nəticəsində bəzi 

ümumiləĢdirmələr apara bilərik. 

 Bəstəkarın qələmindən çıxmıĢ bu ilk simfoniya 

nümunəsi ali təhsilini baĢa vuraraq müstəqil yaradıcılıq 

yoluna qədəm qoymaqda olan müəllifin istinad etdiyi 

bəzi prinsipləri nəzərə çatdırmağa imkan verir ( bunları 

hələ nə «üslub», nə «dəst-xətt» kimi müəyyən etməyi 

lazım bilmədik, çünki A.DadaĢovun gənclik əsəri, ilk 

simfoniyası olduğundan mən bunları sadəcə nəzərə 

almağı daha məqsədəuyğun hesab etdim). 

  Bəstəkarın birinci simfoniyası onun bu 

mürəkkəb janra olan münasibətini açıqlayan ilk 

simfonik nümunədir. Böyük simfonik orkestr üçün 

bəstələnmiĢ, üç həssədən ibarət olan bu əsərdə 

bəstəkarın irəli sürdüyu bədii qayə məntiqi və rəvan 

dramaturgiyaya malik olan bir kompozisiyada əks 

etdirilmiĢdir. Bu simfoniya üçhissəli silsiləvi quruluĢ 

çərçivəsində gerçəkliyin müxtəlif cəhətlərini əks 

etdirir. Simfoniyanın birinci və üçüncü hissələri 

dramaturji cəhətdən əsas ağırlığı özündə daĢıyır. Ġkinci 

hissə isə həyatın məiĢət aspektini verir. Birinci hissədə 

dramatizm daha çoxdur; mübarizə obrazı, aktiv 

fəaliyyət obrazları üstünlük təĢkil edir. Ġkinci hissədə 

bəstəkar lirikanın müxtəlif boya və çalarlarını əks 
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etdirmiĢdir. Nəhayət, Üçüncü hissə yenə fəaliyyət 

qüvvələrini canlandıraraq əsərin bədii qayəsinin 

inkiĢafına yekun vurur. 

 Birinci simfoniyada diqqəti cəlb edən 

xüsusiyyətlərdən biri əsərin intonasiya materialındakı 

yekcinslikdir. Bu yekcinslik, daha doğrusu, intonasiya 

materialı ilə «qənaətçil» rəftar tərzi simfoniyanın bütün 

həssələrini səciyyələndirən dəyərli xüsusiyyətlərindən 

biridir. Bəstəkar eyni bir intonasiya özəyindən bütün 

hissələrin musiqi toxumasını yaradır. 

 Birinci simfoniyada A.DadaĢovun milli musiqi 

folkloruna bələd olması və bundan istifadəsi də 

diqqətəlayiq cəhətlərdən biridir. Bu cəhət simfoniyanın 

ikinci hissəsində xüsusilə parlaq təzahür edir. Burada 

aĢıq musiqisi, bayatı xüsusiyyətləri, eləcə də xalq 

musiqisinin tembr – faktura əlamətləri, janr 

xüsusiyyətlərindən istifadənin Ģahidi oluruq. BirbaĢa 

sitat gətirilməsə də, bütün hissənin tematik məzmunu 

milli musiqimizin zəngin intonasiya arsenalından əxz 

olunmuĢ ritmformullar, melodik dönmələr, lad boyaları 

ilə aĢılınmıĢdır. Bu cəhət də A.DadaĢovun sonrakı 

illərdə yaratdığı əsərləri, o cümlədən simfoniyalarında 

onun dəst – xəttinin bir xüsusiyyəti kimi təzahür 

edəcəkdir. 
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   ÜÇÜNCÜ SİMFONİYA 

 

Azər DadaĢovun Üçüncü simfoniyası 1980-cı 

ildə bəstələnmiĢ və 1982-ci ildə Tiflisdə ilk dəfə 

R.ġilakadzenin dirijorluğu ilə ifa olunmuĢdur. Bu əsər 

bəstəkarın simfonik yaradıcılığında və simfoniyaları 

içərisində bir sıra özünəməxsus cəhətlərilə seçilir. Bu 

əsərdə bəstəkar simfoniyanın kamera tipinə müraciət 

etmiĢdir. Üçüncü simfoniya simli alətlər, litavralar, və 

fortepianodan ibarət kamera orkestri üçün yazılmıĢdır. 

Simfoniya üçhissəlidir. I hissə- Andante, II hissə – 

Alleqretto, III hissə - Andante və bunun ardınca gələn 

Alleqrodan ibarətdir. 

 Üçüncü simfoniyanın maraqlı xüsusiyyətləri 

təkcə kamera heyətli orkestr  üçün nəzərdə tutulması və 

üç hissədən ibarət olması ilə məhdudlaĢmır. Bu əsər 

həm simfonik silsilənin yozumu, həm hissələr 

arasındakı münasibət, həm əvvəldən axıradək inkiĢaf 

edən musiqi dramaturgiyasının rasional, düĢünülmüĢ 

olması, həm də baĢlıca qayənin açılıĢına xidmət edən 

musiqi ifadə vasitələrindən orijinal istifadə edilməsi 

baxımından maraq doğurur. 
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Birinci hissə 

Simfoniyanın bütün hissələrini ardıcıl təhlil 

etməklə buradakı özünəməxsus cəhətləri aĢkar edə 

bilərik. 

 III simfoniyanın I hissəsində A.DadaĢov 

ənənəvi Sonata Alleqrosundan deyil, təmamilə baĢqa 

prinsipə əsaslanan bir quruluĢdan istifadə etmiĢdir. 

Ənənəvi cəld hissə əvəzinə burada ağır hissə görürük. 

Həm də bu hissənin qeyri-adiliyi onun sadəcə olaraq 

ağır tempdə getməsində deyil, meditasiyanı xatırladan 

əhval ruhiyyədə olmasındadır. 

 I hissə, orkestrin «Tutti»-si ilə ifa olunan kiçik 

bir motivin səslənməsi ilə baĢlayır. Bu motiv çahargah 

ladının baĢlanğıc intonasiyasından ibarətdir. 

«Çahargah»-ın mövzusu çox amiranə və eyni zamanda 

dramatik səslənir. 
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M-10 

 

Muğam mövzusundan bəstəkarın istifadəsi təkcə 

bu mövzunun sitat kimi gətirilməsi ilə bitmir. Belə ki, 

muğamın baĢlanğıc intonasiyasına müraciət edən 

bəstəkar həmin mövzunun hissə boyu inkiĢafını da 

məhz muğamda rast gəldiyimiz inkiĢaf prinsipi 

əsasında qurur: əvvəldən səslənən bu intonasiya bütün 

I hissənin tematik məzmununun özəyini təĢkil edən bir 

ruĢeym, «Nüvə» rolunu oynayır. Bu intonasiyanın 
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amiranə xarakterini vermək üçün bəstəkar əlinin 

altında olan bütün vasitələrdən istifadə edir: mövzu 

kamera orkestrinin tuttisində təqdim olunur; onun hər 

bir tonu vurğularla qeyd olunur; çahargah mövzusunun 

daxilindəki «dolanma» motivləri arasında böyük 

pauzalar bunların «vacibliyini» daha da qabardır. Bunu 

da qeyd edək ki, «Çahargah» mövzusunun simfoniyada 

səslənməsi və bağıĢladığı emosional təsir də bunun 

«prototipi»-nə, yəni «Çahargah» muğamının özünə çox 

uyğundur: bəstəkar müğamın bağıĢladığı təbii 

emosional təsiri, onun ənənəvi obrazını, semantik 

məzmununu olduğu kimi öz simfoniyasına salmıĢdır. 

 Hissə boyu mövzunun açılıĢı da muğamdakı 

intonasiya inkiĢafının əsas prinsipinə uyğun verilir, 

inkiĢaf sanki dalğalarla mərhələ-mərhələ gedir ki, bu 

da muğamda özək rolunu oynayan mövzu-tezisin 

inkiĢafı üçün çox səciyyəvidir.  
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M-11 

 

Muğamda olduğu kimi burada da mövzunun 

inkiĢafı tədricən daha yüksək səslərin qoĢulması 

istiqamətində gedir. Eyni zamanda inkiĢaf prossesində 

səslənmə dinamikası da getdikcə güclənir. Beləliklə, 

aparıcı mövzunun get-gedə daha zilə çıxıb, yuxarı 

registrə yüksəlməsi nəticəsində I hissə boyu ümumi bir 

«creĢendo» əmələ gəlir ki, bunu həm tematizmin 

inkiĢafına, həm obraz gərginliyinin, dramatizmin 

artmasına, həm registr baxımından yüksəliĢə aid etmək 

olar. Bu yüksələn xətlə creĢendovari inkiĢafın zirvə 
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nöqtəsi simlilər kvintetinin ifasından keçən mövzudan 

ibarətdir. Lakin burada mövzu tamam dəyiĢilmiĢdir. 

Əgər hissənin əvvəlində mövzunun əsas intonasiya 

özəyi kiçik interval hüdudunda «maye» ətrafında 

dolanmalardan təĢkil edilmiĢdirsə indi, I hissənin 

kulminasiyasında həmin mövzuya artırılmıĢ və 

əskildilmiĢ intervallar müdaxilə edir ki, bu da çox 

gərgin, dramatik səslənməyə səbəb olur. 

Sekundalardan, sekunda – artırılmıĢ kvartalardan ibarət 

akkordların yaranması, artırılmıĢ kvarta, əskildilmiĢ 

kvinta, böyük septima intervallarına hərəkət 

nəticəsində «çahargah» mövzusunun siması təmamilə 

dəyiĢir. Əvvəldəki mövzudan yalnız ritmik Ģəkillər 

qalır ki, məhz bunlar kulminasiyada səslənən mövzunu 

tanımağa imkan verir. 
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M-12 

 

Ümumi səslənmə ff dinamikasında gedir. Bu 

dəfə mövzu aĢağı istiqamətdə hərəkət edir və simlilər 

kvintetinin ikili notları hesabına yaranan dissonans 

akkordlar üzərində sanki «bərq vurur». Həmin fonda 

litavralarda «çahargah» mövzusu öz ilkin qiyafəsində 

verilir. Bunun ardınca mövzu sonuncu dəfə mövzu I və 

II skripkaların dioloqu Ģəklində, çox yüksək registrdə, 
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surdinli alətlərdə keçirilir. Musiqi tədricən zəifləyir və 

sanki əsas surət uzaqlaĢıb gözdən itir. 

 Beləliklə, simifoniyanın I həssəsinin eyni bir 

mövzunun «öz daxilindən» təĢəkkül tapan aramlı 

inkiĢafı əsasında qurulmuĢ maraqlı kompozisiyası 

vardır. Bu hissənin tematizminin özəyini, «maya»-sını 

təĢkil edən mövzu–«Çahargah» ladının baĢlıca 

intonasiyası və eyni adlı muğam kompozisiyasının 

tezis-mövzusu rolunu oynayan lakonik, yığcam, lakin 

çox ifadəli və gələcək intonasiya inkiĢafı üçün özündə 

zəngin potensiya daĢıyan mövzudur. Həmin mövzunun 

həm zahiri «konturları», həm obrazlı-emosional 

məzmunu semantik əhəmiyəti simfoniyanın bu 

hissəsində qorunub saxlanmıĢdır. Mövzunun inkiĢafı 

da muğamda ilkin tematik özəyin inkiĢafı kimi, 

mərhələ-mərhələ, dalğavari yolla gedən inkiĢafdır. Bu 

hissədə ümumi meditiv inkiĢaf prinsipi hakimlik edir. 

Hissə daxilindəki inkiĢaf prossesində yaranan təzaddır 

ki, bu da muğam üçün səciyyəvi olan və bəstəkar 

tərəfindən istifadə edilən prinsipdir. 

                   

Ġkinci hissə 

Simfoniyanın II hissəsi I hissə ilə kəskin təzadlı 

bir obrazlı məzmunu əks etdirir. Bu təzad II hissənin 
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elə ilk xanələrindən aĢkar olur. Bu hissəni «istehzalı, 

kinayəli bir «skertso» kimi müəyyən etmək olar. 

 II hissə bütün orkestr tərkibinin növbə ilə 

qoĢularaq «si» səsi üzərində aĢağı registrdən yuxarıya 

doğru trelləri və qlissandodan baĢlayır. Əvvəlcə bu səsi 

fortepiano, litavralar, violonçel və kontrabaslar 

baĢlayır; bunun ardınca sanki «si» səsini simli kvintetin 

digər iĢtirakçıları–violalar, I və II skripkalar «tutub» 

davam etdirir və bu ümumi qlissando gətirib II hissənin 

baĢlıca və əslində yeganə olan mövzusuna çıxarır. 

 Misal-13. II hissənin tematik materialının baĢlıca 

özəyini təĢkil edən mövzu – skestsoz xarakterli, oynaq, 

Ģıltaq, eyni zamanda müəyyən bir kinayə mənasını 

özündə daĢıyan mövzudur. Bu mövzunun oynaq və 

Ģıltaq xarakteri onun rəqs ritmində olması sanki tez-tez 

arası kəsilən kiçik qırıq motiavlərdən təĢkil olunması 

ilə ĢərtləndirilmiĢdir. Mövzunun kinayəli xarakteri isə 

həm bunun intonasiya məzmunu ilə, həm imitasiya 

prinsipindən özünəməxsus Ģəkildə istifadə edilməsi ilə, 

həm də alətləĢdirilmənin xüsusiyyətlərilə bağlıdır. 
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 M-13 

Allegretto                II 

 

 Misal–14. Mövzu daxilində verilmiĢ fa-diyez, 

fa–bekar, lya–bemol, lya–bekar «oyunu» diqqəti cəlb 

edən cəhətlərdəndir. «Divizi» skripkalarda gedən 

maraqlı bir dialoq da mövzunun özünəməxsus qrotesk 

boyasını yaradır. Belə ki, burada ikiqat kanonik 

imitasiya verilmiĢdir: iki səsdə haqqında danıĢdığımız 
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mövzu imitasiya Ģəklində gedir. O biri iki səsdə isə 

daha bir dissonanslıq, qırıq motivlərdən ibarət mövzu 

kanonik imitasiya üsulu ilə keçilir ki, bu mövzuda da 

həmin lya–bekar, lya–bemol qarĢılaĢdırılmasını 

görürük. Bütün bu musiqi ifadə vasitələri – 

özünəməxsus melodiya, ritmika, melodik bəzəklər və s. 

ümumilikdə haqqında danıĢdığımız imitasiyanın qeyri 

– adiliyinə səbəb olur. Belə ki, sanki burada orkestr 

alətlərinin qrupları bir-birini sadəcə təkrar etmir, bir-

birini istehza ilə «yamsılayır», bir-birinin 

«karikaturası»-nı yaratmağa çalıĢır. Fortepianoda 

fasiləsiz səslənən trel ümumi əhval-ruhiyyəni daha da 

qabardır.  

M-14 
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M-15 

 

Musiqi toxumasını diqqətlə nəzərdən keçirsək 

görərik ki, bütün sonrakı intonasiya inkiĢafı, bütün 

alətlərin partiyası yalnız bu mövzunun motivlərindən 

ibarətdir. DəyiĢən əsas etibarilə həmin mövzunu 

imitasiya edən qruplar cütlüklərdir. Gah kontrabaslarla 

I skripkalar, gah violonçellərlə kontrabaslar, gah I və II 

skripkalar və s. alətlərdə bu mövzu iĢlənilir. 

Motorlu ritmika hissənin sonunadək öz 

dinamikasını itirmir; hissənin sonunda isə 

fortepianonun tək-tük səsləri fonunda simlilərdə gedən 
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trellər çox uzun müddət kəsilmir və nəhayət, zəifləyib 

sönür. 

Beləliklə, simfoniyanın II hissəsi özündən 

əvvəlki I hissə ilə kəskin kontrast yaradan bir obrazlı 

məzmunu təcəssüm etdirir. Bu hissədə səslənən baĢlıca 

mövzunun ifadəsində istifadə edilmiĢ vasitələrin 

köməyi ilə çox maraqlı bir obraz əks olunur; 

mövzudakı qırıq motivlərdən təĢkil olunmuĢ musiqi 

frazaları, lya-bemol, lya-bekar, fa-diyez, fa–bekar 

qarĢılıĢdırılmaları, eləcə də alətlər qruplarının bir-birini 

sanki istehza ilə, kinayə ilə yamsılaması effektini 

yaradan özünəməxsus imitasiya üsulunun bütün hissə 

boyu hökmranlıq etməsi müĢahidə olunur. Bütünlükdə 

bu hissəni qrotesk əlamətləri olan skertso kimi 

səciyyələndirmək olar. 

 

Üçüncü hissə 

Bu hissənin I bölməsi (Andante) böyük bir 

müqəddimə əhəmiyyətinə malikldir. Həmin 

müqəddimə (GiriĢ) bir-birilə qəribə bir təzad əmələ 

gətirən iki akkordla baĢlayır: simli kvintetin ifasında 

əvvəlcə əsasını artırılmıĢ üçsəslilik təĢkil edən 

septakkord, dərhal bunun ardınca isə özəyini 

əskildilmiĢ üçsəslilik təĢkil edən septakkord səslənir: 
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M-16  

Andante                   III 

Bunun ardınca gələn akkordlar silsiləsindən 

sonra solo violoda simfoniyanın I hissəsinin baĢlanğıc 

tezis mövzusu («Çahargah») səslənir. Həmin mövzu 

violanın tembrini də, simfoniyanın I hissəsindəki 

tonallığını da, registrini də saxlamıĢ Ģəkildə yəni 

olduğu kimi verilir. Çahargah mövzusunun səsləndiyi 

fonda simfoniyanın I hissəsindəki fonu xatırladır, 

xüsusən kontrabaslarda «züy» effektini yaradan mi– 

bemol tonunun təkrar-təkrar, təkidlə səslənib 

qabardılması diqqəti cəlb edir. Sanki simfoniyanın bu 
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hissəsinin müstəqil bir bölməsi kimi ayrılmıĢ bu giriĢin 

ardınca, III hissənin əsas bölməsi olan «Alleqro» gəlir. 

«Alleqro» bölməsi sanki özundən əvvəlki 

Andante bölməsinin sonunda, baslarda səslənən mi–

bemol səsini fon kimi saxlayır. Həmin fonda verilən 

akkord səslənmələrinin ardınca çox aktiv hərəkətli, 

motorlu dinamikaya malik mövzu səslənməyə baĢlıyır. 

Əvvəlcə bu mövzunu violonçellər və kontrabaslar 

aparır: mövzu fonda səslənən «mi–bemol» tonunun 

ətrafında ümumi hərəkət formalarını xatırladan tematik 

materialdan ibarətdir. 

 M-17 
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Bu inkiĢaf fortepiano arpeciolarından ibarət 

mövzu törənməsinə gətirib çıxarır. Arpecioların 

fonunda simlilər dayaq arxası ffff (friz) üsulla çalır. 

Ümumi crescendo gətirib zirvə nöqtəsinə çıxarır ki, 

burada da simlilərin uzadılmıĢ trelləri fonunda 

fortepianoda dissonantlaĢdırılmıĢ mövzu çox dramatik 

və gərgin səslənir: 

M-18 
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Yuxarıda göstərdiyimiz mövzunun getdikcə 

gərginləĢən səslənməsi gətirib III hissənin daha bir 

bölməsinə çıxarır. Bu bölmə yenə də simfoniyanın I 

hissənin əvvəlində səslənən «Çahargah» mövzusu 

üzərində qurulmuĢdur. Bu dəfə də həmin mövzu 

özünün ilkin tonallığında keçir. Bu II hissənin 

kulminasiya nöqtəsidir. Burada simfoniyanın baĢlanğıc 

tezis-mövzusunun ardınca yenə də silsilə akkordlar 

səslənir ki, bunlar da gətirib III hissənin sonuncu, 

yekun bölməsinə çıxarır. Bu son bölmə simfoniyanın I 

hissəsinin əvvəlinin musiqi materialını qaytarır: orkestr 

«tutti»-sində yenə də simfoniyanın I hissəsində 

səslənən «çahargah» mövzusu çox möhtəĢəm, eyni 

zamanda dramatik Ģəkildə təqdim olunur. Tədricən 

ümumi səslənmə «əriyərək» uzaqlaĢır və musiqi 

kəsilir. 

 Beləliklə,simfoniyanın III hissəsi daxilində bir 

neçə bölmənin olduğunu görürük. Hissənin böyük bir 

giriĢ bölməsi var ki, burada I hissədəki «çahargah» 

mövzusu xatırlanır. Bunun ardınca giriĢə təzadlı olan 

Alleqro bölməsi gəlir–burada çox fəal, motorlu 

mövzular ardıcıllaĢır; daha sonra III hissəni 

tamamlayan son bölmə gəlir ki, bu da simfoniyanın I 

hissəsinin əvvəlində səslənən «çahargah» mövzusu 
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üzərində qurulmuĢdur və bütün simfoniyanın 

möhtəĢəm sonluğu, yekunundan ibarətdir. 

   III simfoniyanın bütün hissələrinin müfəssəl 

təhlili bu əsər barədə müəyyən ümumiləĢdirmələr irəli 

sürməyə əsas verir. 

  A.DadaĢovun üçüncü simfoniyası kamera tipli 

simfoniyanın parlaq nümunəsidir. Haqqında 

danıĢdığımız kameralılıq həm simfoniyanın nəzərdə 

tutduğu orkestrin tərkibi ilə, həm simfonik silsilənin 

miqyası üçhissəli olması ilə, həm də bu hissələr 

arasında dramaturji funksiyaların paylaĢdırılması 

baxımından aydın təzahür edir. 

 Simfoniyanın üçhissəli kompozisiyası belə 

düĢünülmüĢdür ki, burada ənənəvi simfonik silsilədə 

rast gəldiyimiz dramaturji məntiqi deyil, əsas qayənin 

baĢqa tərzdə təĢəkkül tapıb inkiĢaf etməsinin Ģahidi 

oluruq. 

 Simfoniyanın I hissəsi adət etdiyimiz ənənəvi I 

hissələrdən fərqli olaraq, aktiv fəaliyyət obrazlarını 

deyil, çox maraqlı bir meditasiyanı təqdim edir. I 

hissənin əvvəlində verilən baĢlıca tezis-mövzu 

«Çahargah» mövzusu bütün hissənin tematik 

inkiĢafının özəyi, əsası təĢkil edir. Bu əsas obraz həm 

də I hissənin yeganə obrazıdır desək, yanılmarıq. Belə 

ki, obrazın hissə boyu inkiĢafı prossesində yaranan 
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obraz yeniləĢməsi və müəyyən dəyiĢmələr əslində 

həmin əsas və yeganə surətin müxtəlif cəhətlərini 

təcəssüm etdirir. Hissə daxilində əsas etibarilə bir 

əhval-ruhiyyə eyni bir ovqat hökm sürür; müəyyən 

anlarda yaranan təzadlar isə tədricən həmin baĢlıca 

obrazın öz daxilində yetiĢərək, sonda özünü biruzə 

verir. ġübhəsiz ki, burada Ģifahi ənənəli professional 

musiqimizin janrı olan muğam prinsiplərinin 

təzahürünü görürük. Yəni simfoniyanın I hissənin 

əsasında muğam mövzusunu götürməklə bəstəkar 

bunun sitat Ģəklində verilməsilə məhdudlaĢmır və 

hissənin bütün inkiĢafında, musiqi ifadə vasitələrdən 

istifadədə də muğam prinsiplərinə dayaqlanır. 

Mövzunun inkiĢaf etdirilməsi prossesində müĢahidə 

etdiyimiz mərhələlərlə irəliləmə tədricən yüksələn 

hərəkət, dinamikanın və dramaturji gərginliyin aramla 

gücləndirilməsi həmin prinsiplərlə bağlıdır. 

Meditativ səciyyəli I hissənin ardınca gələn II 

hissədə də simfoniya üçün ənənəvi hesab edilən ağır 

hissə əvəzinə cəld, çevik obrazların hökm sürdüyü 

hissəni görürük. Özündən əvvəlki I hissə ilə kəskin 

təzad təĢkil edən bu hissənin dayaqlandığı janr əsası-

skertsodur; lakin bu, adi skertsodan daha çox, kinayə, 

istehza boyaları ilə aĢılanmıĢ bir skertsoya daha 

yaxındır. Yəni bəstəkarın təcəssüm etdirdiyi skertsoz 
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obraz qəribə bir qrotesk boyası ilə aĢılanmıĢdır. Bu 

obrazda qrotesk əlamətlərinə səbəb olan baĢlıca 

cəhətlər həm tematizmdəki qarĢılaĢdırmalar (fa-

diyez,fa-bekar,lya-bemol,lya-bekar),həm imitasiyadan 

«yamsılama» , müəyyən dərəcədə bir-birinə «açıq 

vermə» effekti kimi istifadələr var. Nəhayət, 

simfoniyanın III hissəsində bəstəkar dramaturji 

düyünün orijinal açılıĢını təqdim edir: son hissədə 

simfoniyanın birinci hissəsinin baĢlıca tezis-mövzusu – 

«çahargah» mövzusu yenidən qayıdıb, sanki öz 

hüquqlarını bərpa edir. III hissənin kənar bölmələri 

məhz həmin mövzu üzərində qurulmuĢdur. Maraqlıdır 

ki, «çahargah» tezisi III hissədə də I hissədəki 

tonallığını da, registrini də, obrazlı semantik mənasını 

da olduğu kimi saxlayır. Aktiv hərəkətli mövzulardan 

ibarət olan III hissənin sonunda bir daha simfoniyanın 

baĢlıca qayəsini təcəssüm etdirən həmin mövzu eynilə 

I hissənin əvvəlindəki kimi səslənərək, əsərə yekun 

vurur və sanki son sözün məhz ona məxsus olmasını 

bir daha dönə–dönə təsdiqləyir. Beləliklə, həmin 

«çahargah» mövzusunun III simfoniyada bir epiqraf 

əhəmiyyətinə malik olduğunu görürük. 

  A.DadaĢovun III simfoniyasına öz münasibətini 

bildirən Z.DadaĢzadə yazır ki: «A.DadaĢov ...80-cı 

illərdə öz aktuallığını itirməyə baĢlayan, üsulları, ifadə 
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vasitələri amansız istismarın nəticəsində təravətdən 

düĢmüĢ neoklassisizm obrazları məcrasından kənarda, 

milli musiqi mənbələrinə dayaqlanmaq yolu ilə həll 

edir. Bu mənada o, daha artıq dərəcədə Q.Qarayevin 

təcrübəsindən (üçüncü simfoniya) bəhrələnir... 

Simfoniyanın kamera tipli təfəkkür tərzinə aid edilməsi 

təkcə orkestr heyəti (simli alətlər, litavralar və 

fortepiano), ümumi miqyas məhdudluğu ilə izah 

olunmur. BaĢlıcası bəstəkar təzadlı hissələrin 

daxilindən onların arasına keçirir ki, bu da obraz 

müxtəlifliyinə baxmayaraq, konsepsiyanın 

yığcamlaĢmasına səbəb olur.
1
  

 

   ALTINCI SİMFONİYA 

 Azər DadaĢov milli bəstəkarlıq məktəbimizin 

istedadlı nümayəndələrindən biri, görkəmli sənətkar 

Qara Qarayevin yetiĢdirməsidir. 

  A.DadaĢovun yaradıcılığında vətən mövzusu 

daim aparıcı rol oynamıĢ, doğma Azərbaycanın 

ədəbiyyatı, milli kino sənəti, vətənin təbiəti, tarixi 

həmiĢə onun əsərlərinin baĢlıca obrazlar aləmini 

müəyyən etmiĢdir. 

                                                 
1 З.Дадашзадя «Симфонийанын фязасы». Бакы. 1999. с 40-41 
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 A.DadaĢovun vətən obrazları ilə bağlı 

əsərlərindən biri onun «Avzərbaycan» adlı Altıncı 

simofniyasıdır. Bu əsər bəstəkarın simfonik musiqi 

sahəsində yaratdığı baĢqa nümunələrdən seçilir. On bir 

simfoniya müəllifi olan A.DadaĢov simfoniyanın 

müxtəlif tiplərində öz qələmini uğurla sınamıĢdır. 

Onun simfoniyaları içərisində həm simfonik 

konsepsiyanın xarakteri, həm silsilənin təfsiri cəhətdən 

bir-birindən fərqlənən nümunələr var. Dörd saylı 

«Faciəvi» simfoniya, Q.Qarayevin xatirəsinə həsr 

edilmiĢ «Yeddinci simfoniya», Doqquz saylı «20 

yanvar» simfoniyası, 10 saylı «Catharsıs» simfoniyası 

– bir-birindən çox seçilən əsərlər olaraq, simfoniya 

janrının müxtəlif növ və tiplərini təmsil edir. 

Z.DadaĢzadənin yazdığı kimi, təkcə A.DadaĢovun 

simfonik əsərlərinin timsalında milli musiqidə 

simfoniya janrının müxtəlif təfsir nümunələrini görə 

bilərik. 

 Azər DadaĢovun «Azərbaycan» adlı Altıncı 

simfoniyası 1983-cü ildə yazılmıĢdır. Bu simfoniya 

barədə məlumat topladığım zaman əlimdə olan bütün 

informasiya materialını nəzərdən keçirib 

ümumiləĢdirməyə çalıĢdım. 1986-cı ildə Azərbaycan 

Bəstəkar Ġttifaqının gənc musiqiçilərin yaradıcılığına 
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həsr edilmiĢ plenumunda həmin simfoniya ifa 

edilmiĢdir. 

Sonradan həmin plenumda səslənmiĢ əsərlər 

barədə «Sovetskaya muzıka» jurnalının bir neçə 

nömrəsində maraqlı müzakirə olmuĢdu. Həmin 

müzakirələr zamanı bu əsər barədə deyilənləri 

müqayisə etdikdə bunların bir-birindən tamamilə fərqli 

olduğunu, bəzi məsələlərdə isə zidd fikir və rəylər irəli 

sürüldüyünü görürük. Bu barədə Azərbaycan 

simfoniyasının tədqiqatçılarından biri olan Zümrüd 

xanım DadaĢzadə də özünün «Simfoniyanın fəzası»
1
 

adlı kitabında məlumat verir və bu məsələyə öz 

münasibətini bildirir. Z.DadaĢzadə simfoniya janrı 

barədə, bunun müasir vəziyyəti və Azərbaycan 

simfoniyasının inkiĢaf perspektivləri barədə öz 

mülahizələrini «Sovetskaya muzıka» jurnalının 

oxucularına çatdıran F.Əlizadə haqqında belə yazır: 

«F.Əlizadə əsəri dansant partituralara müraciət edib, 

onun «gözəl, əlvan orkestr həllinə malik ritmik 

musiqisinin istənilən baletin yaraĢığı ola biləcəyini» 

qeyd edir. «Lakin simfoniya kimi o mənə (elə 

                                                 
1
 Бах: Дадашзадя З. «Симфонийанын фязасы» - Бакы, 1999 
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diskussiyanın digər iĢtirakçılarına da) inandırıcı 

görünmədi»-deyə F.Əlizadə fikrini yekunlaĢdırır»
1
. 

 Müzakirənin iĢtirakçılarından biri olan 

musiqiĢünas A.Bretanitskaya isə bu əsər barədə baĢqa 

rəy söyləmiĢdir. O, yazır: «Azər DadaĢovun Altıncı 

simfoniyası - peĢəkar, artıq yeddi simfoniya 

müəllifinin iĢidir, lakin bəstəkarın gücü– orkestrdən 

sərbəst istifadə etməyindədir; əsər boyalı səslənir, 

musiqi toxumasının iĢlənilmiĢ olduğu halda əsər 

detallarla ağırlaĢdırılmayıb, istənilən sayda səslərin 

qovuĢuğunda hər bir səs eĢidilir. Bu toxumanın 

intonasiya əsası Azərbaycan folklorunın demokratik … 

qatlarıdır, hansıların ki, müəllifin öz sözlərinə görə, 

musiqiçilərin çoxu həqarətlə üz döndərib yanından 

ötür»... Musiqinin tamamilə emosional açıqlığı buradan 

irəli gəlir… 

 Əsərin gayəsi ümumi Ģəkildə belədir: Ģəhər 

məiĢətində yaĢayan populyar janrlar vasitəsilə gündəlik 

həyatın dolğunluğunu və çoxcəhətliyini göstərmək və 

simfoniyanı tamamlayan zərif layla da (ikinci hissədən 

finala atılan körpü) sakitlik, gözəllik rəmzi, müəllifin 

fikrinə görə, ətraf aləmi zənginləĢdirən ideal nəticədir. 

                                                 
1
 Йухарыда эюстярдийимиз китаб, с.41 
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Lakin bu, mən deyərdim ki, kortəbii material hər halda 

axıradək ümumiləĢdirilib düzülməmiĢdir. Bəzən elə 

təəssürat yaranır ki, əsər musiqi cəhətdən maraqlı olan 

hissələrə parçalanır».
2
 Yəni əsərin məziyyətlərini qeyd 

edən bu müəllif də simfoniyada bəstəkarın müəyyən 

dağınıqlıqdan tamamilə yaxa qurtara bilmədiyini 

söyləyir. Ola bilsin ki, bu, Altıncı simfoniyanın 

çoxmövzulu olması ilə bağlıdır. Lakin nəzərə alsaq ki, 

buradakı çoxsaylı mövzular arasında qırılmaz 

intonasiya-tematik əlaqələr vardır, bu çoxmövzululuğa 

müəyyən dərəcədə haqq qazandırmaq olar.  

 Altıncı simfoniya barədə öz fikrini bildirən 

Z.DadaĢzadənin rəyi də maraqlıdır. O, bu əsərin musiqi 

dramaturgiyası və kompozisiya quruluĢunun eləcə də 

forma əmələ gətirən prinsiplərinin əsas etibarilə XX 

əsrin oyun-tamaĢa estetikasından irəli gələn cəhətlərlə 

Ģərtləndirilməsi fikrini söyləyir. Z.DadaĢzadə 

A.DadaĢovun bu əsəri ilə CavanĢir Quliyevin Üçüncü 

simfoniyası (1983) arasında bu baxımdan müəyyən 

parallellərin olduğunu söyləyərək, hər iki əsərdəki janr 

simfonizminin xüsusiyyətlərini qeyd edir. O yazır ki, 

«cəld yavaĢ-cəld» sxeminə uyğun olan ənənəvi 

quruluĢa malik hər iki əsərdə ağır orta hissə kənar 
                                                 
2
 Бретаницкая А. Форум молодѐжный – проблемы общие. «Советская 

музыка», 1987, №8 
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hissələrə yeganə alternativ kimi çıxıĢ edir. Hər iki 

əsərdə ikinci hissələrin gərginlik zirvəsinə qalxan 

kulminasiyası da, müəllifin fikrinə görə, ümumi iĢıqlı 

əhval-ruhiyyədən kənara çıxan ani fraqmentlərdir.  

Bütün bu mülahizələr simfoniya və simfonizm 

anlayıĢının özünə qarĢı bu kateqoriyaların müasir 

musiqiĢünaslıqda qiymətləndirilməsinə qarĢı maraq 

doğurur. Qeyd etmək lazımdır ki, simfonizm və 

simfoniya anlayıĢlarına məyyən müddət birtərəfli 

yanaĢma və bunların birmənalı qiymətləndirilməsi 

ənənə halını almıĢdır. Belə ki, simfoniya və simfonik 

musiqinin xüsusiyyətlərini səciyyələndirən, bu 

anlayıĢların tərifini verən musiqiĢünasların əsas 

etibarilə bunun konfliktli, ziddiyyətli inkiĢafa 

əsaslandığını dönə-dönə qeyd etmiĢlər. 

 Simfoniya janrının taleyi barədə, yeni təyinləri 

barədə diskussiyada özünün səlahiyyətli fikrini 

söyləyən M.Tarakanov hər cür simfonik əsərin 

simfoniya adlandırılmasını kəskin tənqid edənlərdən 

biri olur. O yazır ki, son vaxtlar konsert-filarmonik 

musiqinin geniĢ ĢaxələnmiĢ sistemini «simfoniya» adı 

ilə adlandırmaq tendensiyası yaranmıĢdır. 

M.Tarakanov hesab edir ki, əsərin simfoniya kimi 

yüksək titula layiq görülüb-görülməməsi üçün əsas 

meyar–bu əsərdə musiqi fikirlərinin «simfonizm» 
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anlayıĢı kimi təyin etdiyimiz inkiĢaf keyfiyyətinin 

olub-olumaması, baĢqa sözlə desək, musiqinin ruhu və 

daxili mənası etibarilə simfonik olub-olmamasıdır. 

M.Aranovski müasir dövrdə simfoniya janrının 

aqibətindən söz açaraq qeyd edir ki, simfoniyadakı 

köklü dəiĢikliklər nəticəsində bu janr özünün 

qanuniləĢdirilmiĢ strukturunu itirsə də, öz semantik 

invariantını qoruyub hifz etmiĢdir. Beləliklə, bu 

görkəmli tədqiqatçı da semantik invariantın olmasını 

simfoniya janrı üçün əsas hesab edir. 

 M.Aranovski özünün artıq geniĢ əks-sədaya 

səbəb olmuĢ «Simfonik axtarıĢlar» adlı kitabında XIX 

əsrdə oratoriyaya qarĢı təsdiqlənən bir «dünyəvi 

messa» rolunu oynayacaq janr kimi simfoniyanın 

üstünlüklərini qeyd edərək yazır ki, «1) simfoniya 

kütləvi auditoriyaya müraciət edirdi (konsert); 2) 

böyük həcmli silsiləvi əsər idi; 3) instrumental janr 

kimi asanlıqla struktur kanonizasiyasına uğrayırdı; 4) 

kanonizasiya yalnız silsiləni bütövlükdə deyil, bunun 

hissələrini də (müəyyən dərəcədə) bunların hər birində 

müəyyən temp zonasının, janr amplua və 

xarakterinədək əhatə edirdi… simfoniya beĢinci Ģərtə 

də cavab verirdi: özündə kanonlaĢdırılmıĢ, humanistik 

Ġnsan kosepsiyasını daĢıyırdı»
1
. 

                                                 
1
 Арановский М. Симфонические искания. Исследовательские очерки. 

Л., 1979 
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 A.DadaĢovun Altıncı simfoniyasını nəzərdən 

keçirdiyim zaman yuxarıda gətirdiyim parametrlərə, 

simfoniya və simfonizm anlayıĢı barədə müasir 

musiqiĢünaslıqda söylənilən fikirlərə, mülahizə və 

təriflərə nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən 

etməyə çalıĢdım. Bu barədə konkret fikir söyləmək 

üçün isə mütləq əsəri müfəssəl surətdə nəzərdən 

keçirmək, onu əvvəldən axıra gədər təhlil etmək zəruri 

olduğundan, ilk növbədə bunu qarĢıya məqsəd qoydum 

və Altıncı simfoniyanın hər üç hissəsini ardıcıl surətdə 

təhlil etdim. 

 Birinci hissə 

 Alleqro capricciozo, E dur giriĢlə baĢlayır. 

GiriĢin mövzusu müstəqil, tematik cəhətdən inkiĢaflı 

mövzu olmayıb, tersiya intervalına əsaslanan və «mi» 

mayalı segah məqamının tipik kadensiya dönməsini 

xatırladan cüzi bir motivdən ibarətdir. GiriĢin bu 

motivi fleyta-pikkolo, fleytalar, qoboylar, ingilis 

sümsüsü, klarnetlər, eləcə də mis nəfəs alətləri – 

trubalarda səslənir.  

Misal-1. Rəqs ritmində «oynayan» bu motiv 

farĢlaqlarla, simli alətlərin arabir səslənməyə qoĢulan 

«qlissando»ları ilə bəzədilərək, getdikcə daha xırda 

ölçülü notlarla iĢlənilir və «mi» tonikası üzərində 

dayanır. 
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 Bunun ardınca gələn mövzu artıq simlilərə 

həvalə edilmiĢdir. Mi major tonikasının-violonçel və 

kontrabasların akkordları fonunda birinci və ikinci 

skripkalar bu mövzunu aparır. Bu, ənənəvi muğam 

gəziĢmələrini xatırladan, incə, zərif, skertso xarakterli 

mövzudur ki, çox kiçik bir diapazonda «mi» tonu 

ətrafında dolanmadan ibarətdir. Simlilərin Ģıltaq, oynaq 

melodiyasına arabir nəfəs alətləri, arfa və zənglərin 

«reaksiyası» da qoĢulur. 

 Misal-2. Bu mövzu «sual-cavab» prinsipi üzrə 

qurulmuĢ, lakin cümlələri arasında bütün orkestr 

alətlərinin susması ilə səciyyələnən bir neçə xanəlik 

fasilələr olan period quruluĢuna yaxındır. Mövzunun 

baĢlanması ilə giriĢdə verilən tersiya intonasiyasının 

həqiqi lad aidiyyəti – bunun segah məqamına deyil, 

rast ladına aid olması aĢkar olur. Beləliklə, giriĢ 

motivinin hansı məqam kontekstinə aid olması məhz 

simlilərin apardığı mövzunun səsləndiyi andan 

müəyyən edilir və burada bərgərar olan rastın 

simfoniyanın birinci hissəsinin əsas lad mühitini təyin 

etdiyi məlum olur. 

 Mövzunun birinci (sual) cümləsi «mi» mayeli 

rast ladının ənənəvi yarımkadansı ilə bitərək, 

səssırasının V pilləsində dayanır. Bir neçə xanəlik 

pauzadan sonra səslənən ikinci (cavab) cümləsi isə, 
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ladın mayesı üzərində tamamlanaraq, tam kadans 

əmələ gətirir. Periodu xatırladan bu qurumun materialı 

iki dəfə variant Ģəklində təkrar olunur. Ġkinci, variant 

dəyiĢikliyi ilə səslənən zaman həm sual, həm də cavab 

cümləsinin əvvəlinə bir «intonasiya önlüyü» kimi əlavə 

edilmiĢ motiv –  səslənir. 

Özlüyündə o qədər də maraq doğurmayan bu 

elementə diqqəti yönəltməyimizin səbəbi budur ki, 

sonradan bu motivin simfoniyanın həm birinci, həm də 

sonuncu–üçüncü hissəsində mühüm əhəmiyyət kəsb 

etməsi, əsərin tematizminin vacib və diqqətəlayiq bir 

ünsürü olması aĢkara çıxacaqdır. Bu mövzunun «çoban 

bayatı»-nın əsas intonasiyası ilə qohumluğu Ģübhə 

doğurmuĢ, lakin həmin intonasiya simfoniyada obrazlı-

məzmun və xarakter etibarilə tamamilə baĢqa bir 

kontekstə küçürüldüyünə görə onun burada kəsb etdiyi 

semantik məna da dəyiĢilmiĢdir. Rast məqamının 

mayesini təsdiqləyən, rastın tam kadansının 

variantlarından biri olan bu motiv əvvəlcə trombon, 

sonra valtornanın ifasında səslənir; daha sonra həm 4 

valtorna, həm truba, həm də trombonun imitasiya 

Ģəklində ifa etdikləri motivə çevrilir. 
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M-2  
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Misal-3. Mis nəfəs alətlərinin imitasiyası 

Ģəklində inkiĢaf edən bu motivin səslənməsi daha bir 

kiçik, lakin simfoniyada mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

motivə gətirib çıxarır: bu, simlilərin tremolosu 

fonunda, ağac nəfəs alətləri (fleyta-pikkolo, fleyta, 

qoboy, klarnet), ksilofon və fortepiano tərəfindən ifa 

edilən rəqsvari motivdir ki, bunun lad əsasını «si» 

mayeli cahargah məqamı təĢkil edir. 
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M-3 
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Misal-4. Arabir bu motiv trombon və tuba 

tərəfindən imitasiya edilir. Musiqi axınının bu dalğası 

daha bir motivin yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da 

çoxmotivli I hissənin növbəti mövzularında birini 

intonasiya cəhətdən hazırlayır. Qısa «hazırlıq» 

mərhələsində trubalarda səslənən   

 
motivindən doğulan mövzu Azərbaycan xalq rəqsinin 

mövzusudur (daha doğrusu, həmin rəqsin mövzusunun 

baĢlıca intonasiyasından ibarətdir). Bu mövzu «sol 

diyez» mayeli segah məqamına dayaqlanır. Mövzunu 

aparan–ağac nəfəs alətləridir (ingilis sümsüsü də daxil 

olmaqla). Orkestrin simli, nəfəs və zərb alətləri isə 

yalnız segah ladının mayesini saxlayır ki, bu da xalq 

musiqi ifaçılığında «zuy tutmaq» adlanan üsulu 

xatırladır: 
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M 4 

 

Misal-5. Rəqs mövzusunun son intonasiyası 

səslənən zaman ümumi musiqi axınına tədricən baĢqa 

alətlər də–valtorna və trubalar, viola, violonçel və 

kontrabaslar da qoĢulur; səslənmə getdikcə güclənərək, 

bütün orkestr qruplarını əhatə edir. Zərb alətlərinin–

üçbucaq, kiçik və böyük barabanlar, boĢqablar və 

ksilofonun eyni zamanda səslənməsi nəticəsində 

musiqi toxumasının getdikcə qalınlaĢması baĢ verir. Bu 

qatılaĢma səslənməni ən yüksək həddə çatdırdıqdan 
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sonra simlilər qrupu istisna olmaqla bütün alətlər sanki 

«nəfəsini dərmək üçün» bir müddət susur; simlilərin 

isə hamısı «col leqno» - kamanı simlərə onun ağac 

hissəsində birgə toxundurmaq üsulu ilə çalmaqda 

davam edirlər. Bu qısa nəfəs ötürmənin ardınca 

səslənən təntənəli mövzu– yuxarıda qeyd etdiyimiz 

«baĢlıca rast kadensiyası» əhəmiyyətini daĢıyan 

(«çoban-bayatı» mövzusu) mövzu ilə xalq rəqsinin 

mövzusuna «hazırlıq mərhələsi» kimi 

səciyyələndirdiyimiz mövzu elementlərinin 

qovuĢuğundan yaranmıĢdır: 

M-5  
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Misal-6. Beləliklə, haqqında danıĢdığımız 

mövzu sanki I hissənin əvvəlki bölmələrində aparılan 

motiv-intonasiya axtarıĢlarının nəticəsi olub, buradakı 

motivləri ümumi rast məqamı kontekstində bir-birinə 

qovuĢdurur. 

Forma baxımından simfoniyanın birinci 

hissəsinin indiyə kimi təhlil etdiyimiz bölməsi 

özlüyündə üçhissəli quruluĢa uyğun gəlir: «çoban-

bayatı» mənĢəli intonasiyadan ibarət mövzu bunun orta 

bölməsini, hər iki mövzunun qovuĢuğundan ibarət 

mövzu isə son, üçüncü bölməsini – özünəməxsus 
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«sintetik repriza»sını əmələ gətirir. Eyni zamanda bu 

bölməni təĢkil edən iki baĢlıca mövzu arasında sonatalılıq 

cizgilərinə iĢarə edən münasibətin olduğunu da qeyd etmək olar 

ki, bu da sonrakı inkiĢaf prosesində aĢkar olacaqdır. 

 I bölmənin son mövzusunun bütün orkestr 

qruplarının iĢtirakı ilə təntənəli, nikbin səslənməsi 

simfoniyanın I hissəsinin yeni bölməsinə gətirib 

çıxarır. Bu yeni bölmə ağac nəfəs alətləri, fortepiano və 

ksilofonda simfoniyanın giriĢ intonasiyasının (tersiya 

motivi) səslənməsi ilə baĢlayır. Daha sonra həmin 

intonasiyanın yeni tonallıq mühitinə köçürülüb inkiĢaf 

etdirildiyini görürük: açardakı iĢarələr dəyiĢir və mi 

major tonallığı əvəzinə do major tonallığı səslənir; və 

əgər giriĢ bölməsindəki «do-mi» səslərinin 

kombinasiyası «mi» mayeli segah məqamı ilə 

assosiasiya yaradırdısa, burada həmin intonasiyanın 

«sol-si» yüksəlikliyinə transpozisiyası baĢ verdiyinə 

görə, əslində «si» mayeli segah ladının boyaları 

duyulmalı idi. Lakin burada lad-harmonik fonu əmələ 

gətirən simlilər qrupu inadla do majorun tonikasını 

saxladığına görə baĢqa lad çaları yaranır. 
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Misal-7. Üçhissəli quruluĢ baxımından bu, orta 

bölmədir (C); sonatalılıq nöqteyi-nəzərindən isə bu, 

iĢlənmə funksiyasını yerinə yetirir, belə ki, giriĢin 

mövzusundan baĢlayaraq, əvvəlki bölmədə səslənən 

bütün mövzuların elementləri burada inkiĢaf etdirilir. 

Əvvəlcə rəqsini intonasiya elementləri simlilərərlə 

fleytanın imitasiyalı səslənməsi Ģəklində verilir; daha 

sonra bu səslənməyə ksilofon və çelesta da qoĢulur. 

Rəqs mövzusunun inkiĢafı prossesi tədricən gətirib 

nəfəs və zərb alətlərinin simlilərin trelli akkordları 

fonunda çaldığı rəqs ritmli intonasiyalara çıxarır. Bu 

trelli zəngvari səslənməyə tədricən orkestrin bütün 

qrupları qoĢulur. Arfa və çelestanın «qlessando» - ları, 

zənglərin də qoĢulması nəyəsə hazırlıq kimi səslənən 

və getdikcə güclənən bir səs axınına çevrilir. Bunun 

son nəticəsi odur ki, bütün orkestr alətlərinin 

«tutti»sində I hissənin əsas mövzusu funksiyasını 

daĢıyan (çoban-bayatı intonasiyasından yaranmıĢ) 

mövzu səslənir; onunla birlikdə, kontrapunkt Ģəklində 

skerso xarakterli mövzu səslənir (misal 2-dəki 

mövzuya bax). Bu kontrapunktik birləĢmə Ģəklində iki 

mövzunun səslənməsi xeyli davam edir; əsas mövzunu 

burada ağac nəfəs alətləri (fleyta-pikkolo, qoboy) və 

fortepiano aparır; «skertsoz» mövzu isə birinci və 

ikinci skripkalarda gedir. Ġngilis sümsüsünün davamlı 
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treldən ibarət səslənməsi, klarnet, faqot, kontrafaqot, 

mis nəfəs alətləri və violonçellərlə kontrabasın 

akkordları, eləcə də kiçik barabanla üçbucağın 

saxladığı rəqsvari ritmik formula isə bunun fonunu 

təĢkil edir. 

M-7 

 

Misal-8. Səslənmənin ən yüksək zirvəsində 

nəfəs alətlərinin davamlı trelindən ibarət «tutti» 

yaranır; bu zirvənin ardınca zərb alətlərinin 32 xanəlik 

böyük solo epizodu gəlir: üçbucaq və zənglərin 

ifasında mi major tonikasının səsləri üzərində 
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intonasiyalar səslənir ki, bu da I hissənin son 

bölməsinə hazırlıq mərhələsini təĢkil edir. Zərb 

alətlərinin bu solosunun ardınca orkestrin ff çaldığı 

möhtəĢəm «tutti»si gəlir ki, bu da oktava intervalı 

həcmində «qlissando» və bunun ardınca səslənən 

akkordlardan (simli alətlər qrupunda) ibarətdir. Həmin 

akkordların ardınca və onların fonunda giriĢin mövzusu 

həmin yüksəklikdə səslənir (mi-do tersiya intonasiyası) 

– bu mövzunu simlilərin akkordları fonunda ağac nəfəs 

alətləri və fortepiano səsləndirir. Getdikcə səslənmə 

zəifləyir və simfoniyanın I hissəsi ppp nüansında giriĢ 

mövzusunun intonasiyaları ilə bitir. Beləliklə, 

simfoniyanın birinci hissəsi baĢlandığı kimi də sona 

yetir – tersiya motivi üzərində qurulmuĢ mövzu 

hissənin əvvəlində və sonunda səslənərək, bütün 

hissəni çərçivələndirir və hissənin bitkinliyini 

Ģərtləndirir. 
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M-8  

 

                

Ġkinci hissə 

 Andante luqubre obrazlı-emosional cəhətdən 

əvvəlki hissə ilə kəskin təzad təĢkil edir. Bu, 

simfoniyanın lirik mərkəzi, ağır hissədir. Bu hissənin 

birinci hissə ilə kontrastı həm obrazlı məzmun, əhval-

ruhiyyə, həm də musiqi toxumasının qatılıq dərəcəsi 

baxımından aydın nəzərə çarpır. Belə ki, orkestr «tutti» 
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lərindən ibarət epizodlarla zəngin olan birinci hissədən 

sonra ikinci hissənin Ģəffaf fakturalı baĢlanğıc 

bölmələri əvvəlki səslənmələrlə təzadlı qavranılır. 

Lakin sonradan tədricən bu Ģəffaflıq yeni-yeni alətlərin 

qoĢulması və musiqi toxumasının getdikcə qatlaĢdırılıb 

«doyuzdurulması» ilə səciyyələnir ki, aĢağıda 

aparacağım təhlil prossesində bunu qeyd edəcəyik. 

 Ġkinci hissənin birinci ilə kontrastı daha bir 

cəhətdən də öz əksini tapmıĢdır ki, bu da tematizmə 

aiddir. Əgər birinci hissənin tematizmi mövzuların 

çoxluğu ilə seçilirdisə, ikinci hissədə belə çoxtemalılıq 

yoxdur. Doğrudur, birinci hissədəki mövzular eyni 

intonasiya tematik mənbədən törəmiĢdi və bunların 

arasındakı intonasiya bağlılığı danılmazdır; lakin eyni 

rüĢeymin olmasına baxmayaraq, mövzulardan hər biri 

müstəqil obrazlı-emosional məzmuna malik idi və bu, 

birinci hissənin çoxtemalılığına gətirib çıxarmıĢdı. 

Ġkinci hissədə isə bütün tematik material eyni bir 

mövzunun öz obrazlı-emosional boyasını, xarakterini 

dəyiĢmədən səslənməsinə əsaslanır. Lakin bu o demək 

deyildir ki, mövzu dəyiĢilməz qalır – bu tema 

«daxildən» inkiĢafa məruz qalaraq, hissənin ümumi 

dramaturji inkiĢaf dinamikasını Ģərtləndirir. 

 Üçbölümlü quruluĢa malik ikinci hissənin birinci 

bölməsinin baĢlıca mövzusu fleytanın solosundan 
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ibarət reçitativ xarakterli həzin mövzudur. Mövzu 

sanki iki cümlədən ibarətdir. Onun birinci cümləsinin 

özü iki parçaya ayrılır: əvvəldə kvarta intonasiyası və 

geriyə hərəkətdən ibarət intonaisya gəlir ki, dərhal 

bunun ardınca həmin intonasiya dönməsinin variantı 

verilir – bu dəfə «sol bemol» səsi kvarta intervalına 

sıçrayıĢla deyil, sekunda hərəkətilə verilir: 

Misal-1. Birinci çümlənin ikinci yarısı isə aĢağı 

istiqamətdə gedən sekvensiyavari hərəkətdən ibarətdir: 

M-1 
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Misal-2. Birinci mövzunun ikinci cümləsi də 

özlüyündə iki kiçik hissəyə parçalanmıĢdır və burada 

da birinci cümlədəki sual-cavabı xatırladan quruluĢ 

müĢahidə edilir: yenə də sual xarakterli intonaisya və 

bunun ardınca sekvensiyavari aĢağı istiqamətli hərəkəti 

görürük: 

M-2 
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Misal-3.Simfoniyanın bu hissəsinin I bölməsinin 

bu baĢlıca mövzusu arfanın səslərindən ibarət «çılpaq» 

bir fonda səslənir. 

Bu mövzu birinci bölmə boyu dörd dəfə dalbadal 

keçir və hər dəfə də əsas dəyiĢiklik bunun ilkin 

intonasiyası üzərinə düĢür: hər dəfə mövzu səslənərkən 

əvvəldəki kvarta intonasiyası geniĢləndirilir və sıçrayıĢ 

ardıcıl olaraq kvinta, daha sonra seksta, sonra isə 

septima intervalına edilir: 

  M-3 

 



 82 

 

Misal-4. Musiqinin inkiĢaf dinamikası getdikcə 

artır və gərginləĢir. Bu gərginlik həm ilkin 

intonasiyanın getdikcə interval baxımından 

geniĢlənməsi ilə bağlıdır, həm də mövzunun səsləndiyi 

ümumi fonda gedən prosseslərlə də ĢərtləndirilmiĢdir: 

mövzunun hər yeni keçirilməsi zamanı fon getdikcə 

qatılaĢır və faktura qalınlaĢır: mövzunun ikinci 

keçirilməsi zamanı yeni alətlər – klarnet, zərb alətləri 

(litavralar, tam-tam, zənglər), fortepiano da öz səsini 
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ümumi «fon»a qoĢur. Həmçinin violonçel və 

kontrabaslar da bu davamlı səslərə qoĢulur. 

Beləliklə, bu mövzunun inkiĢafı muğamdakı 

intonasiya inkiĢafının xüsusiyyətlərilə aĢılanmıĢdır. Bu 

hissənin təhlil etdiyimiz bölməsinin tematik inkiĢafı 

eyni mövzunun variantlı dəyiĢikliyə uğradılmasından 

ibarətdir. Mövzunun dəyiĢiklikləri elə bir variantlı 

inkiĢafa uğradılır ki, getdikcə daha yüksək diapazon 

əhatəyə alınır. ĠnkiĢaf həm səs diapazonunun getdikcə 

daha yuxarı diapazona yönəlməsi ilə, həm ümumi 

dinamikanın güclənməsi, həm də fakturanın getdikcə 

daha çox qatılaĢması ilə səciyyələnir. Belə inkiĢaf 

həmçinin «fazalalarla» gedən inkiĢaf adlandırıla bilər 

ki, burada mövzunun hər bir yeni variantlı dəyiĢilmə 

ilə keçirilməsi bir fazanı, bir mərhələni təĢkil edir. 

Beləliklə, muğamdakı kimi, burada da bir intonasiya 

özəyindən tədricən «açılan» ardıcıl inkiĢaf prosesini 

müĢahidə edirik. 

Mövzu təkcə inkiĢaf etdirilmə üsuluna görə 

deyil, özünün reçitativ-deklamasiya quruluĢu ilə və 

lad-intonasiya mahiyyəti etibarilə də muğam 

tematizmindən törəmə bir musiqi materialıdır. 

Doğrudur, burada onun dəqiq lad-məqam aidiyyəti 

barədə söz demək çətindir, belə ki, bunu eyni bir 

məqama aid etmək düzgün deyil; lakin buradakı ilkin 
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intonasiya formulu həm çahargah, həm Ģur boyaları ilə 

zəngindir. Beləliklə, burada təmiz, saf muğam sitatı 

deyil, milli intonasiya «lüğət»indən götürülüb mənaca 

yeniləĢdirilmiĢ, həm də baĢqa bir lad-harmonik 

kontekstdə «cücərdilmiĢ» nümunəni görürük. 

Simfoniyanın ikinci hissəsinin orta bölməsi - 

Andantino scherzando – əvvəlki bölmə ilə, kontrast 

təĢkil edir. Reçitativ muğam mövzusu üzərində 

qurulmuĢ axımlı, həzin birinci bölmənin ardınca gələn 

bu orta bölmə, adından göründüyü kimi, skertso 

xarakterlidir. Doğrudur, orta bölmədə ağır temp və 

sakit «p» dinamikası dəyiĢmir; lakin musiqinin janr 

bünövrəsinin dəyiĢməsi (muğamvarilik əvəzinə 

skertsosayağılıq) və obrazları «iĢıqlaĢması», nikbin, 

Ģəffaf çalarların nəzərə çarpması diqqəti cəlb edir. 

Orta bölmənin əvvəlində simli alətlər 

«pizzicato» üsulu ilə Ģıltaq, oynaq, eyni zamanda 

laylaya bənzər mövzunu səsləndirir: 
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Misal-5. Sol majorda gedən mövzu sual-cavab 

prinsipi üzrə bir-birinə bağlanmıĢ cümlələrdən 

ibarətdir; segah məqam boyası ilə səciyyələnən, aĢıq 

musiqisinə yaxın səpkili, kiçik diapazonlu arxaik 

intonasiyalardan qurulumuĢ melodiya surdinli 

trubaların sürəkli səslənməsilə növbələĢir. Daha sonra 

laylaya bənzər həmin mövzu ağac nəfəs alətlərinə 

ötürülərək, yeni tonallıq (As dur) və yeni fonda 

simlilərin «yırğalanan» arpecioları və zərb alətləri – 

zənglər, çelesta və fortepianonun ahəngdar akkordları 

fonunda səslənir. Getdikcə ümumi səslənmə 

qatılaĢmağa baĢlayır: sürdinli nəfəs alətləri, arfa, 

valtornalar, zərblilər – bir sözlə, orkestrin bütün 

qrupları bu səslənməyə qoĢulur. Get-gedə güvvətlənən 

səslənmənin kulminasiya nöqtəsində – «Vigorozo» - 

«f» dinamik nüansında ağac nəfəs alətlərində nida 

intonasiyasını xatırladan gərgin reçitasiya səslənir: 
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M-5 

 

Misal-6. Reçitasiyanın nidanı xatırladan 

intonasiyası valtornalar, trombon və tuba, zənglər, 

fortepiano və simlilər tərəfindən imitasiya edilir. Bu 

kulminasiyanın ən gərgin anında, trellər üzərində «ff»-

yə səslənən passajlar fonunda ikinci hissənin baĢlıca 

mövzusu tamamilə yeni «qiyafədə» keçir: bu anda 

mövzu faqotlar və kontrafaqotun «qıĢqırtılı» tembrində 

həyacanlı ah-naləni xatırladan nida Ģəklində səslənir; 
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faqotla bərabər mövzu viola, violonçel və 

kontrabaslarda da keçir. Mövzunun ilkin intonasiyası 

burada artıq oktava intervalına sıçrayıĢadək 

geniĢlənmiĢdir. 

M-6 
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Misal-7. Beləliklə, baĢlıca mövzunun 

keyfiyyətcə dəyiĢilmiĢ, obraz baxımından transpozisiya 

edilmiĢ reprizasını görürük. Səslənmənin gediĢində 

mövzunun gərginliyi get-gedə daha da artır; 

valtornalar, truba və trombonun da mövzunu aparan 

alətlərə qoĢulması, ümumi alətlər «xoru»nun 

imitasiyalarla zənginləĢməsi ümumi tonusu daha da 

güvvətləndirir. Ən gərgin kulminasiya zirvəsindən 

sonra kəskin sakitləĢmə baĢ verir: ağac nəfəs 

alətlərinin, fortepiano və skripkaların trelləri üzərində 

(Morendo) musiqi «sönüb» çox tez də əriyir və bunun 

ardınca ikinci hissənin ikinci mövzusunun (layla) 

reprizası baĢlayır (Keggierissimo). Fortepianonun 

arpecioları və simli alətlərin akkordları fonunda fleyta-

pikkolonun tembrində gedən mövzunun tonallığı 

dəyiĢilməmiĢdir ( birinci mövzudan fərqli olaraq). 
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M-7 
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Misal-7a. Ġkinci mövzu orkestrin çox Ģəffaf 

fakturası fonunda, II hissənin birinci bölməsindəki 

kimi səslənir. Əgər birinci mövzu obraz cəhətdən 

tamamilə dəyiĢilmiĢdisə, ikinci mövzu əvvəldəki 

emosional məzmununu saxlamıĢdır. Mövzunun son 

intonasiyaları fonunda kontrabasların partiyasında 

birinci mövzu kontrapunkt Ģəklində buna qoĢulur: 

  M-7 (a) 
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Misal-8. Hər iki mövzunun kontrapunkt Ģəklində 

birgə səsləndiyi andan baĢlanan bölməni ikinci hissənin 

kodası hesab etmək olar. Tədricən trubalar, tuba, zərb 

alətləri, fortepiano, arfa da ümumi səslənməyə qoĢulur; 

lakin orkestr fakturasının qatılaĢması ilə bərabər 

səslənmənin dinamikası zəifləyir – yenə də morendo 

nüansında ppp-ya doğru «sönmə» baĢ verir – bu, 

simfoniyanın ikinci hissəsinin son xanələridir. 

  M-8 

 

Misal-9. Beləliklə, simfoniyanın ikinci hissəsi 

iki mühüm musiqi mövzusunun üzərində qurulmuĢdur; 
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bunlardan birincisi muğam reçitasiyasını xatırladan 

mövzu, ikincisi isə skertso xarakterli, eyni zamanda 

laylaya bənzər mövzudur; mövzular arasında həm janr 

mənsubiyyəti, həm obrazlılıq cəhətdən aydın təzad var; 

hər iki mövzunun reprizası var; birinci mövzunun 

reprizasında bunun tamamilə dəyiĢildiyini görürük, 

ikinci mövzu isə əsaslı dəyiĢiklik olmadan səslənir. Bu 

iki mövzunun olması və bunlar arasında təzad və 

həmin təzadın inkiĢaf edib dəyiĢməsi – sonatalılıq 

prinsipinə iĢarədir və buna görə də simfoniyanın ikinci 

hissəsində üçhissəliliklə iĢlənməsiz sonata forması 

cizgilərinin uzlaĢdığını görürük. 

M-9 
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Üçüncü hissəsi 

  Alleqretto festivo – ən Ģən, nikbin hissə olub, 

əsərin baĢlıca qayəsinin dramaturji inkiĢafına yekun 

vurur. Bu hissə simfoniyanın birinci hissədə mühüm 

rol oynayan «çoban-bayatı» mövzusundan törəmə 

mövzu ilə baĢlayır. Həmin mövzu ağac və mis nəfəs 

alətləri, zərb alətləri, fortepiano və simlilər tərəfindən 

baĢlanır və ilk passajından sonra simli alətlərin uzun 

sürən trelləri fonunda ağac nəfəs alətləri ifadəli Ģəkildə 

davam etdirir: 

Misal-1. Mövzunun yüksək reqistrdə təntənəli, 

geniĢ keçirilməsindən sonra bunun lad-məqam əsası 

olan «si» rastın mayesi – si major tonallığı baxımından 

isə tonika pərdəsi dönə-dönə vurğulanır. Yenə də 

simlilərin trelləri fonunda ağac nəfəs alətləri si-rastın 

mayesini təsdiqləyən kadensiya dönməsindən ibarət 

melodiyanı aparır və bu, bir müddət davam edir. Bunun 

ardınca gələn bölmədə ingilis sümsüsünün solosu 

səslənir. Bu, həm ikinci hissədə «Viqorozo» kimi qeyd 

edilmiĢ bölmədəki mövzu ilə intonasiya qohumluğu 

olan bir mövzudur (II hissənin təhlili zamanı bu mövzu 

barədə danıĢmıĢdıq); eyni zamanda bu mövzu final 

hissəsinin baĢlıca mövzusunu da intonasiya cəhətdən 

hazırlayır. 
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M-1 

 

Misal-2. Mövzunun səslənməsi müəyyən bir 

təĢviĢ, həyəcan əhval-ruhiyyəsi yaradır – nəyəsə 

hazırlıq mərhələsi kimi qavranılan bu melodiyanın 

haraya, hansı nəticəyə gətirib çıxaracağı hələ məlum 

deyil və nəhayət, arfanın tembrində tədricən mövzunun 

rəqs xarakterli mahiyyəti açılmağa baĢlayır. Bunun 

ardınca gələn bölmə isə simlilərin apardığı, haqqında 

danıĢdığımız intonasiyalardan törənmiĢ rəqs 
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melodiyası üzərində qurulmuĢdur. Mövzu, «fa» mayeli 

rast məqamına əsaslanır. 

M-2 

 

Misal-3. Mövzunun inkiĢafı ağac nəfəs 

alətlərinin çaldığı, rəqs ritmində gedən septima 

intervalına əsaslanan motivin təkidlə təkrar edilməsinə 

gətirib çıxarır. Həmin septima intonasiyalı tematik 

formul eyni zamanda ksilofon, fortepiano və 

skripkalarda da səslənir. Bu intonasiya uzun muddət 

səsləndikdən sonra yenidən finalın baĢlıca mövzusu 
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olan rəqs melodiyası səslənir – burada həmin mövzu 

artıq «mi» mayeli rast məqamında gedir. Bu dəfə 

mövzunu artıq həm simlilər, həm ağac nəfəs alətləri, 

həm ksilofon, həm fortepiano ifa edir, yəni orkestr 

fakturası daha güvvətlənir. Mis nəfəs alətlərinin 

fanfarlı çağırıĢ intonasiyaları səslənməni daha da 

təntənəli edir:  

M-3 

 

Misal-4. Səslənmə dinamikası ən yüksək həddə 

çatdıqdan sonra bütün alətlər susur və yalnız simlilərin 
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müĢayiət əhəmiyyətli «pitsikato»su davam edir. Bu 

pitsikato üsulu ilə çalınan epizod simfoniyanın ikinci 

hissəsindəki laylanı xatırladan ikinci (Ģərti olaraq 

köməkçi adlandırdığımız) mövzunun hazırlıq 

mərhələsini xatırladır və həqiqətən də bu epizodun 

ardınca II hissənin həmin mövzusu səslənməyə 

baĢlayır-beləcə II və III hissələr arasındakı tematik 

bağlılıq, yəni finalda II hissədən sitat verilir. Əvvəlki 

«hazırlıq» ağac nəfəs alətlərində və zənglərdə gedir, 

simlilər isə fon yaradır: 

  M-4 

 



 101 

 

 

Misal-5. Orkestrin tədrici kreĢĢendosu gətirib 

daha bir sitata çıxarır–bu, ikinci hissənin 

kulminasiyasında səslənən mövzudur. Həmin mövzu 

burada da çox gərgin və dramatik səslənir və simlilərlə 

nəfəs alətlərinin dramatik imitasiyası Ģəklində keçir: 
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M-5 

 

Misal-6. Getdikcə artıb zirvəyə çatan gərginlik 

zəiflədikdən sonra yenidən «hazırlıq» kimi 

səciyyələndirdiyimiz mövzu səslənərək, reprizanın 

baĢlandığını bildirir. Səslənmə daha da zəifləyir. Lakin 

sonradan yenidən ümumi dinamika güclənməyə 

baĢlayır və finalın yeni bölməsi gəlir. Bu bölmə isə 

simfoniyanın birinci hissəsinin son bölməsinin 

sitatından ibarətdir. I hissənin təhlilində qeyd etdiyimiz 
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kimi, burada I hissənin baĢlıca mövzusu ilə oradakı 

rəqs mövzusu kontrapunkt Ģəklində birləĢir; üstəlik, 

violalarda bunlara qoĢulan intonasiyası bir tərəfdən 

finaldakı rəqs mövzusu, digər tərəfdən isə II hissədəki 

kulminasiyanın mövzusu ilə qohum olaraq, simfoniya 

tematizminin eynicinsli olmasını, eyni mənbədən 

qidalanmasını bir daha göstərir: 

M-6 
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Misal-7. Bunun ardınca gələn finalın ilkin 

intonasiya («Çoban-bayatı» motivi) də səslənərək, 

özündən əvvəlki sitat gətirilən mövzu ilə qohumluğu 

aĢkarlayır. Sonra nəfəs alətləri ilə simlilərin uzun 

davam edən trelləri səslənir. Nəhayət, simfoniyanın 

finalının son bölməsi gəlir ki, bu da II hissənin layla 
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(köməkçi) mövzusu üzərində qurulmuĢdur. Ağac nəfəs 

alətlərinin trelləri fonunda solo skripkada keçən həmin 

mövzu sanki keçmiĢ hadisələrin xatirəsidir: 

 M-7 
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Misal 8. Orkestr fakturası getdikcə zərifləĢib 

ĢəffaflaĢır və musiqi bu sakit intonasiyalarla getdikcə 

«sönub» yox olur və bununla simfoniya baĢa çatır. 

Beləliklə, final hissəsi simfoniyanın əvvəlki 

hissələrindəki mövzuları sanki bir yerə cəmləĢdirməklə 

bunların daxili intonasiya – tematik qohumluğu və 

yekcinsliyini aĢkarlayır və bu, sanki hadisələrin 

əvvəldən axıradək inkiĢafı boyu keçilən mərhələləri bir 

daha xatırladır. 

  M-8 
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Beləliklə, A.DadaĢovun Altıncı simfoniyası 

üçhissəli silsilədir. Simfoniyanın üç hissəsi bir-birilə 

qırılmaz intonasiya-tematik bağlılıqdadır. 

Simfoniyanın hər üç hissəsinin ayrılıqda təhlili bunu 

göstərdi ki, hissələr daxilində də, ümumiyyətlə, bütün 

simfonik silsilə miqyasında da tematizmdə çox 

möhkəm əlaqələr vardır. Əvvəla onu demək lazımdır 

ki, simfoniyanın tematizmi qırılmaz surətdə xalq 

musiqisinin, Ģifahi ənənəli professsional musiqimizin 

janrı olan muğamların, həmçinin aĢıq musiqisinin 

zəngin «intonasiya lüğəti»ndən qidalanmıĢdır və əsər 
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özünün «Azərbaycan» adını bu baxımdan tam 

doğruldur. Simfoniyanın ikinci hissəsindəki əsas 

mövzu – tipik muğam reçitasiyasına yaxın olan 

mövzudur; ikinci hissənin ikinci (köməkçi) 

mövzusunun intonasiya mənbəyi, Ģübhəsiz ki, aĢıq 

musiqisi nümunələrindən bəhrələnmiĢdir; birinci 

hissədəki mövzular isə ən çox xalq rəqs 

melodiyalarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə 

daĢıyır və bu hissədə sitat Ģəklində istifadə edilmiĢ rəqs 

mövzusu da vardır. 

Altıncı simfoniyada xalq mahnı və rəqslərinin, 

muğamların, aĢıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən 

istifadə məsələsinə toxunarkən, milli folklordan 

istifadənin üsullarının da müxtəlifliyini xüsusi qeyd 

etməliyik. Belə ki, burada həm folklor nümunəsindən 

və ya bunun hər hansı bir parçasından həm sitat 

Ģəklində istifadəni görürük; elə sitat nümunələri var ki, 

cüzi bir intonasiyadan ibarətdir, lakin bunun folklor 

kökünü, folklor «prototipini» nəzərdən keçirdikdə 

aĢkar olur ki, simfoniyada sitat Ģəklində istifadə 

edilmiĢ həmin intonasiya əslində bütöv bir mövzunun 

baĢlıca intonasiyası, müstəqil musiqi mövzusunun 

funksiyasını yerinə yetirən vacib bir tematik özəkdir. 

Odur ki, bəzən folklorla bağlı olan adicə bir qısa 

intonasiyadan istifadəni də folklor mövzusunun, yaxud 
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muğam mövzusunun sitat Ģəklində istifadəsi hesab 

edilməlidir. Birinci hissədə ilk dəfə səslənən, sonra isə 

simfoniyanın finalında yenidən qayıdan «çoban-

bayatı» mövzusu buna misal ola bilər. 

Belə nümunələrlə yanaĢı Altıncı simfoniyada 

folklor mövzusundan bütövlükdə sitat kimi istifadə 

nümunələri, də var ki, birinci hissədəki rəqs mövzusu 

buna misaldır. 

Simfoniyada diqqəti cəlb edən maraqlı 

cəhətlərdən biri tematik əlaqələr məsələsidir. 

Simfoniyanın hissələrinin nəzəri təhlili buradakı 

hissədaxili və hissələrarası intonasiya-tematik əlaqələri 

aĢkara çıxarır. Bu əlaqələrin özü də çoxcəhətlidir. Belə 

ki, ilk növbədə ən çox nəzərə çarpan – hissələr arasında 

olan tematik əlaqənin qırılmazlığıdır.  

Belə ki, birinci hissə ilə final arasında, ikinci 

hissə ilə final arasında konkret tematik «körpülər» 

vardır. Simfoniyanın birinci hissəsində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən  

 motivi finalın lap əvvəlində 

səslənir; həmin motivin inkiĢaflı variantı olan daha bir 

mövzu –  
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üçüncü hissəsində səslənir. Bundan baĢqa, ikinci 

hissənin orta bölməsindəki kulminasiya nöqtəsində 

səslənən mövzu –  

 
final hissəsində təkrar edilir. 

 Ümumiyyətlə, simfoniyanın finalı birinci və 

ikinci hissələrin mövzularını bir daha qaytarmaqla, 

sanki baĢ verən hadisələri bir kino lenti kimi yenidən 

göz önündə canlandırır. Yuxarıda göstərdiyimiz 

mövzularla yanaĢı, daha bir mövzu da final hissəsində 

yenidən qayıdıb səslənir – bu, ikinci hissənin orta 

bölməsindəki aĢıqsayağı mövzudur – üçüncü hissənin  

 
koda bölməsində səslənir. 

 Ġlk baxıĢda bu simfoniya çoxmövzulu əsər kimi 

təəssürat bağıĢlayır. Həqiqətən də hissələr boyu ən 

müxtəlif səciyyəli, müxtəlif səpkili, janr əsası 

baxımından və emosional ovqat etibarilə bir-birindən 

çox fərqlənən musiqi mövzuları keçir və bu janr 

simfonizminə aid olan bütün əsərlər üçün xarakterik 



 111 

olan bir cəhətdir. Lakin mövzuları diqqətlə nəzərdən 

keçirdikdə bunlar arasında intonasiya əlaqələrinin, çox 

güclü bir bağlılığın olduğunu görürük. Hissələrin 

daxilindəki mövzular öz aralarında intonasiya – 

tematik qohumluğa malikdir. Məsələn, birinci 

hissədəki qeyd etdiyimiz iki qohum mövzunu bir daha 

xatırladaq – bunlar hissənin birinci bölməsinin kənar 

mövzularıdır. Ġkinci hissənin «Andantino scherzando» 

bölməsindəki intonasiya etibarilə üçüncü hissədən 

ingilis sümsüsünün solosu ilə qohumdur: 

 
Ġngilis sümsüsünün bu solosu finalın baĢlıca mövzusu 

olan mövzunu hazırlayır, yəni aĢağıdakı mövzu da 

birinci hissədəki mövzu ilə qohumdur: 

 
Beləliklə, simfoniyanın üç hissəsindəki mövzular 

eyni intonasiya-tematik mənĢəli olduğuna görə 

bütövlükdə simfoniyadakı tematizmin yekcinsliyi 

aĢkara çıxır. Odur ki, zahiri çoxtemalılıq arxasında 

əslində mövzuların intonasiya qohumluğu vardır ki, bu 

da simfoniyadakı obrazların kaleydoskopik olmasına 



 112 

maneə yaradır və daxili əlaqələri üzə çıxarır. Eyni 

tematik özəkdən doğan mövzular sanki çoxcəhətli 

obrazların gah bir, gah baĢqa bir tərəfini açır və əslində 

çoxcəhətli həyat hadisələrinin təcəssümü kimi 

qavranılır. 

Simfoniyadakı intonasiya-tematik əlaqələr 

baxımından final hissəsi xüsusilə maraqlıdır. Belə ki, 

simfoniyanın demək olar ki, elə bir mövzusu yoxdur ki, 

finalda bu və ya digər Ģəkildə qayıdıb səslənməsin. 

Həm birinci, həm də ikinci hissənin temaları final 

hissəsində bir daha xatırlanır. Odur ki, Altıncı 

simfoniyanın üçhissəli silsiləsində ümumi musiqi-

dramaturji inkiĢafın üçüncü hissə – finala doğru 

yönəlmiĢ olduğunu qeyd etməliyik. 

 Simfoniyanın birinci hissəsində Ģənlik əhval-

ruhiyyəsi, nikbin ovqat hökm sürür. Buradakı mövzular 

əsas etibarilə rəqs janrı ilə bağlı Ģən, oynaq musiqi 

mövzularıdır. Ümumi bayram, xalq Ģənliyi əhval-

ruhiyyəsi birinci hissədə hakimlik edir. Bunun ardınca 

gələn ikinci hissə özündən əvvəlki hissə ilə 

kontrastlıdır. Ġkinci hissə simfoniyanın lirik mərkəzi, 

ağır hissədir. Hissənin lap əvvəlindən baĢlayaraq 

səslənən və getdikcə dramatikləĢən, muğam 

reçitasiyasını xatırladan mövzu bu hissənin birinci 

bölməsində dramatik obrazı təcəssüm etdirir. Ġkinci 
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hissənin orta bölməsindəki musiqi obrazları daha 

nikbindir – aĢıq melodiyalarına yaxın olan musiqi 

mövzusu və bunun inkiĢafı, orkestr fakturasının 

Ģəffaflığı, musiqinin iĢıqlaĢması hissə daxilində obraz 

təzadı yaradır. Lakin bu iĢıqlı bölmənin kulminasiya 

nöqtəsi – ikinci hissənin ən dramatik, gərgin dramaturji 

funksiyasını bir daha təsdiq edir. 

 Simfoniyanın əvvəlindən baĢlanan dramaturji 

xətt ikinci hissədən keçərək, finala – son hissəyə 

yönəlir. Finalda əsərin baĢlıca ideya qayəsi öz 

dramaturji inkiĢafına yekun vurmuĢ olur. Finaldan həm 

simfoniyanın Ģənlik, bayram obrazlarını təcəssüm 

etdirən musiqi mövzu və elementləri, həm də əsərin 

lirik-dramatik xəttini əmələ gətirən gərgin obrazları 

reallaĢdırıb musiqidə əks etdirən material üzvi surətdə 

bir-birinə qovuĢur. Lakin finaldakı bu qovuĢuqda 

güvvələr nisbəti Ģübhəsiz ki, nikbin, Ģən obrazların 

xeyrinədir. Odur ki, Altıncı simfoniyanın çox sakit, 

aramlı tempdə, iĢıqlı intonasiyalarla tamamlanması heç 

bir dramatik, qüssəli obraz təəssüratı yaratmayaraq, 

sadəcə olaraq, baĢ verənlərin sakitcə çəkilib sanki 

xəyallar aləminə keçməsi təəssüratını yaradır. 

Beləliklə, simfoniyanın ümumi nikbin, optimistik 

konsepsiyası üçhissəli silsilədə verilir. 
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 Altıncı simfoniyanın tematizmi öz tipi etibarilə 

də yekcinsdir. Belə ki, simfoniyanın hər üç 

hissəsindəki mövzuları nəzərdən keçirdiyimiz zaman 

geniĢ nəfəsli kantilena, axımlı, mahnıvari melodiyalara, 

demək olar ki, rast gəlmirik. Buradakı mövzuların 

əksəriyyəti qısa, lakin ifadəli bir motiv ruĢeymindən, 

yaxud ifadəli bir muğam intonasiyasından ibarət olan 

mövzulardır. Lakin milli intonasiya fondundan 

bəstəkarın seçib götürdüyü bu intonasiyalar milli 

musiqi dilinin çox vacib, göstərici elementləri, milli 

leksikonun mühüm morfoloji vahidləridir. Bunlar elə 

bir intonasiya formulları, tematik vahidlərdir ki, milli 

musiqimizin, Ģifahi ənənəyə əsaslanan musiqi 

sənətimizin bütün sahələrində – xalq mahnı və 

rəqslərində, aĢıq musiqisinin nümunələrində, 

muğamlarda musiqinin özəyini, ruĢeymini təĢkil edən 

materialın baĢlıca, göstərici intonasiyalarıdır. 

Simfoniyanın birinci və üçüncü hissələrində səslənən 

baĢlıca mövzulardan birinin özəyini, nüvəsini təĢkil 

edən «çoban-bayatı»-nın ilk intonasiyası, ikinci 

hissədəki birinci bölməsinin əsas forma əmələgətirən 

mövzusu olan muğam reçitasiyasının materialı buna 

parlaq nümunədir. 

 Simfoniyadakı mövzuların eyni bir intonasiya – 

motiv mənĢəyindən doğduğunu artıq yuxarıda qeyd 
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etmiĢik. Bunu da qeyd etməliyik ki, bu mövzuların 

çoxu əsas etibarilə trixord intonasiyaları üzərində 

qurulmuĢdur və bunların intonasiya zəminində tersiya 

əlaqəli tonlar, ümumiyyətlə, tersiya intervallı əlaqələr 

burada üstünlük edir. Nümunə üçün simfoniyanın 

müxtəlif hissələrindən mövzuları göstərə bilərik: 

 Artıq birinci hissənin giriĢ mövzusunda bu, 

diqqəti cəlb edir: 

 
Birinci hissənin orta bölməsinin mövzusuna baxaq: 

 
Birinci bölmədəki sitat gətirilən rəqs mövzusunun da 

həm ilk hərəkət intervalı, həm də mövzunun əsas 

interval özəyi – tersiyadır: 

 
Ġkinci hissədəki ən yüksək dramatik kulminasiyada 

səslənən mövzu da aĢağı istiqamətdə gedən 

sekvensiyavari hərəkətli tersiya intervarına addımlayan 

intonasiyadan ibarətdir: 
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Final hissəsindəki ingilis sümsüsünün solosunda 

səslənən mövzu da həmin tersiya intervalına 

sekvensiyavari hərəkətlə baĢlayır və bu mövzunun da 

interval zəmini və intonasiya diapazonu tersiyadan 

ibarətdir: 

 
Eləcə də sonradan bu intonasiyaların inkiĢafının gətirib 

çıxardığı mövzu – final hissəsinin mərkəzində duran 

rəqs mövzusu da həmin prinsip üzərində qurulur: 

 
 Təsadüfi deyil ki, final hissəsinin mərkəzində, ən 

mühüm anda səslənən və simfoniyanın birinci 

hissəsindən baĢlıca mövzu kimi tanıdığımız Ģən, 

təntənəli bayram mövzusunun üzərinə də həmin tersiya 

intonasiyaları əlavə olunur. 

 Maraqlıdır ki, zahirən tersiya özəyi nəzərə 

çarpmayan, ikinci hissədəki aĢıq melodiyasına yaxın 

olan mövzunun özündə də tersiya özəyi, diapazonun 

tersiya çərçivəsi vardır: 



 117 

 
 Beləliklə, Altıncı simfoniyanın tematizmində 

tersiya intervalı, mövzuların tersiya diapazonu və 

ümumiyyətlə, tersiya nüvəli intonasiyalar üstünlük 

təĢkil edərək, arxaik səslənmə təəssüratını yaradır. 

 Altıncı simfoniyada xalq musiqisindən, muğam 

və aĢıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən istifadədən 

danıĢarkən eyni zamanda bunların inkiĢaf etdirilməsi 

üsullarını da araĢdırıb səciyyələndirməliyik, çünki 

folklora əsaslanma təkcə xalq mövzusundan istifadə 

ilə, milli məqam qanunauyğunluqlarına riayət etməklə, 

xalq musiqisinin melodik, ritmik, janr, faktura 

xüsusiyyətlərini canlandırmaqla məhdudlaĢmır. Xalq 

rəqs melodiyasından, yaxud muğamın intonasiya 

materialından istifadə edərkən bəstəkar müxtəlif 

üsullarla bunları yenidən mənalandırır. Məsələn, ikinci 

hissədəki muğam reçitativi özünün əsli olan muğam 

mövzusunun, yəni öz ilkin prototipinin ən mühüm 

xüsusiyyətlərini saxlamıĢdır: muğam mövzusunun 

intonasiya nüvəsi, bu melodiyanın təĢəkkülü və 

inkiĢafının tənəffüs ritmi və dinamikası, muğam 

mövzusuna xas olan əvvəlcə yuxarı istiqamətə 

yönəlmiĢ intonasiyalarla bunun ardınca gələn aĢağı 
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istiqamətli sekvensiyavari hərəkətin saxlanılması, 

mövzunun bir-birilə sual-cavab munasibəti prinsipi 

üzrə bağlı olan iki cümlədən ibarət olması, eləcə də 

fleytaya tapĢırılmıĢ muğam melodiyasının milli nəfəs 

alətlərinin tembrindəki səslənməsini xatırlatması, 

Ģübhəsiz ki, bəstəkarın dəst-xəttində milli musiqi 

təfəkkürünün qanunauyğunluqlarının bariz 

təzahürüdür. Eyni zamanda mövzunun getdikcə 

«yuxarıya doğru» geniĢlənməsi, bunun ilkin nüvəsini 

təĢkil edən intonasiya – motiv məzmununun dəyiĢilib, 

get-gedə daha geniĢ intervallaradək böyüməsi də 

muğam tematizminin özündən irəli gəlir. Eləcə də hissə 

boyu, daha doğrusu, ikinci hissənin orta bölməsinin 

həmin bu mövzu üzərində qurulmuĢ «stadiyalarla», 

yaxud «fazalı» inkiĢafı da muğamdakı intonasiya 

inkiĢafına yaxın olan prinsipdir. Bununla belə, 

simfoniyada həmin muğam mövzusu tamamilə yeni 

kontekstdə verildiyinə görə öz mənasını, intonasiya 

mahiyyətini yeniləĢdirir. Mövzunun lad əsası müəyyən, 

sabit olmayıb, «oynayır»; orkestr alətləri içərisində 

yalnız arfa həmin mövzunu səsləndirən fleytanı 

«dəstəkləyir», lakin arfanın ara-sıra çaldığı səslər 

muğam reçitasiyasını nə lad-məqam baxımından 

təsdiqləyir nə də ladını təyin edir. Burada folklor 

materialından istifadənin müxtəlif metodları iĢlədilir. 
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Çox zaman milli intonasiya «fond»undan götürülmüĢ 

material həm olduğu Ģəkildə, həm də mənaca, yəni, 

intonasiya etibarilə dəyiĢdirilmiĢ Ģəkildə iĢlədilir; elə 

hallar da olur ki, xalq mahnısı və ya rəqsin, yaxud 

muğam materialının istifadəsi özündə hər iki üsulun 

xüsusiyyətlərini daĢıyır: bəzən melodiya sitat kimi 

dəyiĢilməz verilir, baĢqa cəhətdən – məsələn, bunun 

lad-məqam zəmini ya dəyiĢdirilir ya da qeyri-müəyyən 

olaraq qalır. 

 Altıncı simfoniyanın orkestrləĢdirilməsinə 

gəldikdə, burada qeyri-adi, ənənəvi üsullar 

çərçivəsindən kənara çıxan elə bir cəhət yoxdur. 

Simfoniyanın ifası üçün nəzərdə tutulmuĢ orkestrin 

tərkibinə fleyta-pikkolo, 2 fleyta, 2 qoboy, ingilis 

sümsüsü, 3 klarnet, 2 faqot, kontrafaqot, 4 valtorna, 3 

truba, 3 trombon, tuba, litavralar, üçbucaq, kiçik 

baraban, boĢqablar, böyük baraban, ksilofon, çelesta, 

zənglər, 2 arfa, fortepiano, simli kvintet daxildir. 

Göründüyü kimi, orkestr ənənəvi tərkiblidir, heç bir 

qeyri-adi, nadir istifadə edilən alət yoxdur. Lakin 

bunlardan çox səmərəli istifadə edilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, simfoniyanın orkestrləĢdirilməsi elə 

yerinə yetirilmiĢdir ki, alətlər qruplarının heç biri 

diqqətdən kənarda qalmasın. Orkestr partiyalarının belə 

bərabər, tarazlı bölunməsi nəticəsində müəllif çox 
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ahəngdar və təravətli səslənməyə nail olur. Bəzi 

hallarda çalğı alətlərinin xüsusi səsləndirilmə 

üsullarından istifadə edilir ki, bu da yalnız və yalnız 

əsərin məzmunu ilə bağlı olub müəyyən konkret obrazı 

yaratmaq məqsədindən irəli gəlir. Məsələn, ikinci 

hissənin layla mövzusu simli alətlərin pitsikato üsulu 

ilə çaldığı mövzudur; birinci hissənin lap əvvəlində 

müəllifin xüsusi qeydinə əsasən, skripkalar «sul 

ponticelli» (kamanı dayağa yaxın tutaraq) üsulu ilə 

çalır; ikinci hissənin yuxarıda qeyd etdiyimiz layla 

mövzusunun müĢayiətində simlilər «col lenyo» (yəni 

kamanın çubuq hissəsilə) çalır. Belə xüsusi qeydlərə 

simfoniyanın partiturasında tez-tez rast gəlinir 

Azər DadaĢovun «Azərbaycan» adlandırdığı 

Altıncı simfoniyası barədə müxtəlif illərdə irəli sürülən 

fikirləri müqayisə edərək, bu əsər üzərində apardığım 

müfəssəl təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq, simfoniya 

barədə öz mülahizələrimi ümumiləĢdirməyə çalıĢdım.  

 Ġlk növbədə nəzərə çatdırım ki, A.DadaĢovun 

Altıncı simfoniyası üç hissədən ibarət olan simfonik 

kompozisiyadır. Bu əsər janr simfonizminin parlaq bir 

nümunəsidir. Simfoniyanın musiqi tematizmi də, forma 

əmələ gətirən prinsipləri də milli musiqimizin zəngin 

«intonasiya lüğəti»ndən qidalanmıĢdır. Əsərin musiqi 

mövzuları mahnı və rəqs, layla, muğam, aĢıq musiqisi 
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janrlarının üslub xüsusiyyətlərinə dayaqlanır. 

Simfoniyada müəllif özünü musiqi folklorundan və 

Ģifahi ənənəli professional musiqimizin 

qanunauyğunluqlarından istifadənin müxtəlif üsullarına 

bələd olan bir bəstəkar kimi göstərmiĢdir. Burada həm 

sitat Ģəklində istifadə edilmiĢ nümunələr vardır; bəzi 

hallarda bəstəkar folklor və ya muğam «orijinalı»-nın 

yalnız baĢlıca intonasiyası, yaxud bir cəhətindən – lad-

məqam boyası, faktura xüsusiyyəti, ritmik əlamətindən 

istifadə edərək, bunu tamamilə yeni bir musiqi üslubu 

kontekstində təqdim edir. Milli musiqimizlə qırılmaz 

surətdə bağlı olan bu əsər özünün «Azərbaycan» adını 

tam doğruldur. 

 Altıncı simfoniyanın maraq doğuran 

cəhətlərindən biri də əsərdəki tematik əlaqələrdir. Ġlk 

baxıĢda çoxmövzulu və kaleydoskopik əsər təəssüratı 

bağıĢlayan simfoniyada çox möhkəm tematik əlaqələr 

vardır. Bu maraqlı intonasiya – tematik bağlılıq həm 

simfoniyanın hissələri daxilində, həm də hissələr 

arasında var. Belə ki, hissələr daxilindəki mövzular 

eyni intonasiya mənĢəlidir. Odur ki, bunların müxtəlif 

hissələrdə səslənməsi əslində bütün simfoniyanın 

yekcins intonasiya – tematik materialdan ibarət 

olduğunu göstərir. Beləliklə, zahirən kaleydoskopik 

görünən simfoniyanın hissələri əslində yekcins 
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tematizm və möhkəm intonasiya əlaqələri ilə bir-birinə 

bağlanaraq, kompozisiya əmələ gətirir. Bunu da 

yuxarıda qeyd etdik ki, simfoniyada əsas yeri tutan 

mövzular axımlı, geniĢ nəfəsli melodiyalar deyil, qısa, 

lakin ifadəli bir motiv rüĢeymindən ibarət olan arxaik 

intonasiyalardır. 

 Altıncı simfoniya ənənəvi tərkibli simfonik 

orkestr üçün bəstələnmiĢdir. Burada qeyri-adi, nadir 

istifadə edilən alətlərə rast gəlinmir. Lakin orkestrin adi 

tərkibindən zövqlə, milli musiqimizin ümumi ruhu 

nəzərə alınmaqla istifadə edildiyindən, eləcə də çox 

hallarda xüsusi ifa üsulları (pitsikato, kol-lenyo, sul 

pontiçelle və s.) iĢlədildiyinə görə Altıncı simfoniyada 

orkestr çox boyalı və təravətli səslənir. 

 Beləliklə, simfoniya və simfonizm barədə  əsərin 

təhlil bölməsindən əvvəlki hissəsində gətirdiyimiz 

mülahizələri, bu anlayıĢlara müasir musiqiĢünaslıqda 

müĢahidə edilən münasibəti nəzərə alaraq, müasir 

dövrdə simfoniya janrının xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq 

bu janrı müəyyən etməyə imkan yaradan baĢlıca 

parametrləri də diqqətdə saxlayaraq, A.DadaĢovun 

Altıncı simfoniyasının müasir simfonizm baxımından 

əsas cəhətlərini müəyyən etməyə çalıĢdım. Belə ki, 

Altıncı simfoniya «janr simfonizmi» kimi 

səciyyələndirilən simfonizm tipinə aid olan nümunədir. 
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Simfoniya kimi müəyyən edilməsi üçün zəruri olan 

baĢlıca xüsusiyyətlər – M.Aranovskinin yuxarıda qeyd 

etdiyimiz Ģərtləri bu əsərdə özünü göstərir. Bir daha 

həmin Ģərtlərin ən baĢlıcalarını yada salaq: simfonik 

əsər kimi sktruktur kanonizasiyasına malik olma və 

özündə kanonlaĢdırılmıĢ humanistik Ġnsan 

konsepsiyasını daĢıma. ġübhəsiz ki, ən ümumi Ģəkildə 

verilmiĢ bu cəhətlər A.DadaĢovun Altıncı 

simfoniyasında öz əksini tapmıĢdır. Z.DadaĢzadənin 

qeyd etdiyi kimi, M.Aranovskinin «Ġnsan 

konsepsiyası» adlandırdığı amilin bu əsərdə məiĢət, 

oyunla bağlı tərəfləri və bayram, Ģənlik obrazları  

hökmranlıq edir. 

 Beləliklə, indiyə qədər on bir simfoniya müəllifi 

kimi tanınmıĢ müxtəlif simfoniya tiplərinə aid əsərlər 

bəstələmiĢ Azər DadaĢov özünün Altıncı simfoniyası 

ilə daha bir simfoniya tipi janr simfonizminə aid olan 

simfoniya nümunəsini yaratmıĢdır. 
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   AZƏR DADAġOVUN YETKĠN SĠMFONĠYASI 

 

  SƏKKİZİNCİ SİMFONİYA  

 

1980-cı illərin sonundan baĢlayaraq Azər 

DadaĢovun simfonik yaradıcılığında yeni mövzu və 

obrazlar dairəsinin təcəssümünə meyl duyulur. 

Doğrudur, bəstəkarın əvvəlki simfonik əsərlərində də 

bəzən dramatizmin ən yüksək ifadəsinə, faciəvi 

səhifələrə  rast gəlinirdi. Lakin məhz 80-cı illərin 

sonundan etibarən faciəvi mövzular bəstəkarın 

simfonik yaradıcılığında aparıcı rol oynamağa baĢlayır. 

Ən maraqlısı isə budur ki, faciəvilik bəstəkarın son 

simfoniyalarında əbədi, ümümbəĢəri mövzular Ģəklində 

təqdim edilir. Həmin simfoniyalar icərisində “20 

yanvar” adlı doqquzuncu, “Catharsis” adlı onuncu, 

ġuĢaya həsr olunmuĢ on birinci simfoniyalar vardır. 

Faciəvi mövzunun bu simfoniyalarda ön plana keçməsi 

Ģübhəsizki, xalqımızın tarixində baĢ verənlər, 80-cı 

illərin sonundan baĢlayaraq üzləĢdiyimiz müsibətlərlə 

bağlıdır. Erməni xainlərinin apardığı siyasətin üzə 

çıxması, 90-cı ilin yanvar qırğını, yüz minlərlə 

qaçqınımızın acınacaqlı, faciəvi vəziyyəti və bütün 

bunlar sənətkar ürəyində yaratdığı sarsıntılar 



 125 

A.DadaĢovun yetkin simfoniyalarında öz əksini 

tapmıĢdır. 

A.DadaĢovun Səkkizinci simfoniyası onun 

simfonik yaradıcılığında xüsusi yer tutur. 1987-ci ildə 

yazılmıĢ bu əsəri müəllif ikinci dəfə 1989-cu ildə yeni 

redaksiyada təqdim etmiĢdir. Əsərin premyerası 1988-

ci ildə professor R.Abdullayevin dirijorluğu ilə 

olmuĢdur. Səkkizinci simfoniyanı A.DadaĢov görkəmli 

dirijor, hazırda Üz.Hacıbəyov adına Azərbaycan 

Dövlət simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baĢ 

dirijoru, professor Rauf Abdullayevə həsr etmiĢdir. 

  Səkkizinci simfoniyanı yazmağa baĢlayan zaman 

A.DadaĢov simfonik sahədə artıq böyük təcrübə əldə 

etmiĢ bir bəstəkar idi. Cavan olmasına baxmayaraq, 

onun yaradıcılıq «arxivi» -ndə artıq yeddi simfoniya, 

eləcə də «Pastoral» adlı süita (kiçik simfonik orkestr 

üçün), «Mərsiyə musiqisi» (böyük simfonik orkestr 

üçün), «UĢaq süitası» (kiçik simli orkestr üçün) kimi 

müxtəlif janr təmayülünə aid olan orkestr əsərləri var 

idi. Simfoniya janrında isə A.DadaĢov artıq qələmini 

müxtəlif tipli nümunələrdə uğurla sınamıĢ bir bəstəkar 

kimi tanınmıĢdır. O vaxta qədər bəstəkarın yaratdığı 

simfoniyalar içərisində böyük simfonik orkestr üçün 

yazılmıĢ simfoniya nümunələri (Birinci, Ġkinci, 

Dördüncü–«Faciəvi», BeĢinci, Altıncı-«Azərbaycan») 
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var idi. Bundan baĢqa o, kamera orkestri üçün 

(Üçüncü), simli simfonik orkestr üçün (Yeddinci – 

Q.Qarayevin xatirəsinə ithaf edilmiĢ) simfoniya 

nümunələri də yaratmıĢdır. 

Səkkizinci simfoniya faciəvi konsepsiyaya 

malikdir. Onun baĢlıca qayəsini ümumiləĢdirilmiĢ 

Ģəkildə həyat təcəssümü olan iĢıqlı baĢlanğıcla 

zülmətin, ölümünü təcəssüm etdirən qüvvələrin 

mübarizəsi kimi səciyyələndirmək olar. Ġnsanın 

səadəti, xoĢbəxtlik uğrunda mübarizəsi və bu yolda 

onun qarĢısında maneəyə çevrilən Ģər qüvvələrinin 

amansız taleyin çarpıĢması kimi əbədi bir mövzu bu 

əsərdə böyük bədii qüvvə ilə əks etdirilmiĢdir. 

Bəstəkarın Ģəxsi həyatındakı faciəvi məqamda - onun 

oğlunun vaxtsız həyatdan getməsi ilə bağlı olduğuna 

görə, əsrlərdən bəri sənət əsərlərində öz təcəssümünü 

tapan bu mövzu simfoniya müəllifinin subyektiv 

prizmasından və təsirli Ģəkildə verilmiĢdir. 

Səkkizinci simfoniya iki hissədən ibarətdir. 

A.DadaĢovun nadir hallarda rast gəlinən iki hissədən 

ibarət simfonik silsiləni seçməsi yəqin ki, təsadüfi 

deyil. Bu ikihissəli silsilə müəllif qayəsinin açılıĢı üçün 

ən münasib, optimal bir struktur kimi bəstəkar 

tərəfindən məharətlə istifadə olunmuĢdur. 
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  Səkkizinci simfoniyada bəstəkar əbədi mübarizə 

mövzusunu əks etdirmək üçün kontrastlı dramaturgiya 

prinsipindən istifadə etmiĢdir. Bunun simfoniyada necə 

reallaĢdırılmasını izləmək məqsədilə simfoniyanın 

təhlil bölməsinə nəzər yetirək. 

 

 Birinci hissə 

Səkkizinci simfoniyanın birinci hissəsi musiqidə 

təzadlar dramaturgiyasının parlaq təcəssümüdür. I hissə 

sonata formasında yazılmıĢdır. Sonata formasının əsas 

dramaturji əlamətindən bəstəkar özünəməxsus tərzdə 

istifadə etsə də, bu sonatalılıq–əksliklərin, iki 

ziddiyyətli baĢlanğıcın qarĢılaĢdırılması musiqi 

mövzularında çox konkret Ģəkildə 

«maddiləĢdirilmiĢdir» və o saat diqqəti cəlb edir. 

I hissə giriĢlə - bas klarnetin solo partiyası ilə 

baĢlayır. Bu alətin aĢağı registrində «pp» -da səslənən 

kiçik, lakin ifadəli bir intonasiya özəyindən ibarət olan 

bu mövzu – «Zabul» muğamının baĢlanğıc tezis 

mövzusudur. Ağır tempdə gedən bu mövzu özünün 

muğamdakı «prototipi» ilə müqayisədə sanki öz lirik 

boyalarından məhrum edilərək çox tutqun, hətta təĢviĢ 

doğuran, təhlükədən xəbər verən bir mövzu kimi 

səslənir. 
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M-1 

 

Bu mövzunun ardınca onun ilkin intonasiya 

materialı sanki kontrabaslara ötürülür ki, bunların 

ardınca orkestrin simlilər qrupuna daxil olan alətlər 

növbə ilə ümumi səslənməyə qoĢulur: kontrabaslardan 

sonra violonçellər, violalar, II və daha sonra I 

skripkalar (hamısı «pizzicato» üsulu ilə) bu intonasiya 

əsasında öz səslənmələri ilə sanki fakturanı 

«doyduraraq», ilk zirvə nöqtəsinə çatdırır:  
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M-2  

 

Bu çox erkən kulminasiya nöqtəsində giriĢ 

mövzusunun ikinci (sinkoplu) intonasiya elementi 

dönə-dönə vurğulanır. Bu zirvə məqamında həmin 

intonasiya elementi mis nəfəs alətlərinin tembrində 

verilir.Həmin anda ağac nəfəs alətləri 

qlissandolarla,simlilər isə triollu ritmik Ģəkli olan 

motivin təkrarı ilə səs-küylü bir fon yaradırlar ki, bu da 

ostinato Ģəklində uzun müddət saxlanılır. 
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  Bu kulminasiyanın səslənmə qüvvəsi uzun 

müddət öz gərginliyini itirmir, əksinə getdikcə artaraq, 

çox yüksək emosional həddə çatır ki, burada fff-da 

bayaq qeyd etdiyimiz qatı bir səslənmə fonunda mis 

nəfəs alətlərinin qorxunc akkordları «hökmranlıq» edir. 

Nəhayət, səslənmə ləngiyir və qəfldən təmamilə baĢqa 

səpkili bir mövzu meydana çıxır: bu, vibrafonun klaster 

səslənmələrindən ibarət bir ardıcıllıqdır ki, özündən 

əvvəl gələn bütün musiqi ilə kəskin təzad təĢkil edir:  

M-3  
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 «Ləkə-akkordlar»-dan ibarət bu mövzu sonata 

formasında köməkçi partiya funksiyasını yerinə   

yetirir. Bu mövzunun uĢaq adının «Farik»f-a-d-e-c) 

anaqramı olduğu barədə məlumatı Z.DadaĢzadənin 

kitabında oxuyuruq. Bu mövzu bütün əlamətlərinə görə 

və hər baxımdan əsas mövzu ilə kəskin kontrast təĢkil 

edir. Əsas mövzunun aktiv, hərəkətli olaraq «fəaliyyət» 

obrazını təçəssüm etdirməsinin əksinə olaraq, köməkçi 

mövzu, demək olar ki, dəyiĢikliyə məruz qalmayan, 
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daha doğrusu, iĢlənmə üçün özündə heç bir potensialı 

olmayan donuq bir mövzudur.Təsadüfi deyil ki, bu 

mövzu öz tonallığını da dəyiĢmir – bu da, Ģübhəsiz ki, 

əsərin dramaturgiyası ilə diqtə edilmiĢdir: köməkçi 

mövzu sanki heç vaxt gerçəkləĢməyəcək arzuların, 

xəyalların təcəssümüdür. Bu mövzü sadəcə olaraq 

oloduğu kimi təqdim edilir və heç bir mübarizəyə, 

aktiv fəaliyyətə qoĢulmayaraq, elə olduğu kimi qalır, 

elə buna görədir ki, əsas və köməkçi məvzular arasında 

yerlə göy qədər təzadın, əksliyin olmasına baxmayaraq, 

bunların toqquĢmasını, mübarizəsini əks etdirən böyük 

iĢlənmə bölməsi verilməmiĢdir. Bunun yerində olan 

inkiĢafın yeni mərhələsindən ibarət bölmə əslində əsas 

mövzunu inkiĢaf etdirən bir bölmədir. Lakin bu 

iĢlənmə bölməsindən əvvəl sanki özündən əvvəlki 

gərgin inkiĢafa «son söz» kimi fortepianoda verilmiĢ 

mövzu-tamamlayıcı vəzifəsini yerinə yetirir. Bu 

aĢağıdakı 12 tondan ibarət səs sırası – seriyadır : cis-

fis-g-as-dis-e-b-h-cis-d-a. 
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M-4 

 

ĠĢlənmədə əsas mövzu, demək olar ki, heç bir 

müqavimətlə rastlaĢmadan səslənir. Bunun ardınca 

marinbafon və vibrafonun «cansız» tembrində səslənən 

köməkçi mövzu əvvəlki kimi yenə də aciz və 

gücsüzdür. Daha sonra gələn parça isə çelestanan 

fonunda simlilərin ifadəli intonasiyaları ilə zəngindir 
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və sanki baĢ verənlərə müəllifin reaksiyası və Ģərhini 

əks etdirərək, acı və kədərli rekviyem kimi səslənir. 

M-5 

 

GiriĢin mövzusunun səslənməsi reprizanın 

baĢlanmasını bildirir. Burada «Zabul» mövzusu yeni 

tembr qiyafəsində – fleytanın tembrində verilsə də, 

mövzunun özündə elə bir intonasiya dəyiĢikliyi 

yoxdur. Bunun ardınca sanki bir daha hadisələrin 
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gediĢinə müəllif Ģərhinin müdaxiləsini görürük –

(yuxarıdakı misalda verilmiĢ mövzu). Musiqi tədricən 

«əriyib» yox olur. 

Ġkinci hissə 

Bu hissə sanki dayaq, baĢlanğıc tezisi axtarıĢında 

olan valtornalarla trubaların «gəziĢmələri» ilə baĢlayır 

ki, bunlar kanonik imitasiya Ģəklində verilmiĢdir. 

M-6 
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Nəhayət, sanki tapılmıĢ ilk intonasiya səslənir: 

bu qaboy və klarnetlərin tembrində verilmiĢ mövzudur 

ki, diqqətlə qulaq asdıqda I hissədəki «Zabul» 

mövzusunun variantı kimi qavranılır. Bu mövzunu 2 

qaboy və 2 klarnet (cüt-cüt) kanonik imitasiya Ģəklində 

ifa edir. 

M-7 

 

Daha sonra həmin mövzunun daha uzaq 

variantı–simli alətlər qrupunun akkordları mis nəfəs 

alətlərində keçirdisə, burada mövzu simlilərə 

tapĢırılmıĢdır.Bu I hissədəki kulminasiya parçasının 

təkrarıdır. I hissənin əvvəlindən baĢlayaraq ağac nəfəs 
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alətlərinin yaratdığı aleatorik əsas effektləri fonu 

səslənməkdə davam edir. Bunun ardınca gələn 

gəziĢmələrlə dolu intensiv intonasiya inkiĢafı 

prosesində tədricən baĢlanğıc mövzusu öz lad əsasını 

dəyiĢməyə baĢlayır. Getdikcə o, çahargah ladının 

intonasiyasına boyanır. ĠnkiĢafın kulminasiya 

nöqtələrindən birində simli alətlər qrupunun 

partiyasında həmin mövzunun çahargah ladına aid 

olması təmamilə aydın nəzərə çarpır: 

M-8 
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ĠĢlənmədə bütün orkestr qruplarının iĢtirakı ilə 

gedən fəal tematik inkiĢaf prosesində əldə olunmuĢ daha 

bir «aydınlaĢdırıcı» məqamda sanki yenidən tapılmıĢ 

mövzu özünün «çahargah»-a adiyyətini dönə–dönə 

təsdiqləyir. Burada mövzu mis nəfəs alətlərinin 

tembrində səslənərək, qəhrəmani cizgilər nümayiĢ etdirir. 

Simlilərin bir hissəsinin (violonçel və kontrabaslar) 

xüsusi üsulla (ovuc iĢinin simləri döyəcləməsi) ifası və 

böyük barabanın ostinat ritmik vurğuları fonunda 

səslənən mövzu özünün bu variantında Üz.Hacıbəyovun 

«Cəngi»-sini xatırladır. 

M-9 
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Valtornalarda səslənən bu mövzu ostinato 

Ģəklində uzun müddət davam edir. Tədricən bunun 

səslənməsinə simlilərin qlissandoları və ağac nəfəs 

alətlərinin sürətli akkordları əlavə edilir. Səslənmə 

zirvəyə çatıb ləngidikdən sonra mövzunu sanki zəng və 

kiçik zənglər davam etdirir. 

  Simfoniyanın sonluğunda mövzu son dəfə bas-

klarnetin tembrində səslənir. Bunun ardınca I hissədəki 

anaqram mövzusu son dəfə vibrafonda səslənir və 

simfoniya baĢa çatır. 

Beləliklə, Səkkizinci simfoniya iki hissədən 

ibarət simfonik silsilədir. Bu iki hissəli quruluĢ 

daxilində A.DadaĢov dərin faciəvi bir konsepsiyanı 

reallaĢdırmıĢdır. Öz Ģəxsi faciəsini müəllif əbədi 

mövzuda zülmətlə-iĢığın, ölüm qüvvələri ilə həyatı 

baĢlanğıcın toqquĢması Ģəklində təqdim etmiĢdir. 

Lakin əslində bu qarĢılıĢma xeyirlə Ģərin gərgin 

mübarizəsi kimi deyil, Ģər qüvvələrinin insan həyatına 

müdaxiləsi və onların qarĢısında aciz olan, hadisələrin 

gediĢinə təsir edə bilmək iqtidarında olmayan iĢıqlı 

qüvvəni darmadağın edən bir baĢlanğıc kimi arzuları 

puça çıxarması Ģəklində verilmiĢdir. 

Simfoniyada irəli sürülmüĢ baĢlıca qayəni 

keçirmək üçün bəstəkarın istifadə etdiyi intonasiya 

materialı da çox səmərə ilə iĢlədilmiĢdir. Simfoniyanın  
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əvvəlində verilmiĢ «Zabul» muğamının baĢlıca 

intonasiya tezis-mövzusunu təĢkil edən mövzu sonrakı 

intonasiya inkiĢafının özəyini təĢkil edir. ġər 

qüvvələrini təcəssüm etdirən mövzu həmin «Zabul» 

intonasiyanın bir elementindən doğmuĢ bir mövzudur. 

Həmin mövzu simfoniyanın II hissəsində sanki 

uzunmüddətli intonasiya axtarıĢları prosesində özünün 

lad boyasını dəyiĢdirərək, «Çahargan» muğamının 

baĢlıca intonassiyasına çevrilir və belə dəyiĢiklik 

mövzunun semantik məzmununu və obrazını da 

keyfiyyətcə dəyiĢdirir. Simfoniyanın I hissəsində çox 

tutqun səslənən bu mövzunun yönümünü dəyiĢib 

«Çahargah» ladına boyanması nətəcəsində ondakı 

obraz transfomasiyası qəhrəmani səciyyə kəsb 

etməsinə gətirib çıxarır. Lakin bu qəhrəmani xarakterin 

mahiyyətinin xeyir qüvvələrinin qələbəsi kimi 

yozulması, yəqin ki, düzgün olmazdı. Hesab edirəm ki, 

simfonmyada faciəvi konsepsiyanın necə həll edilməsi 

barədə Z.DadaĢzadənin irəli sürdüyü bu fikirlə 

razılaĢmaq olar: «Burada təbii sual meydana çıxır: 

bəstəkar nəyi- “xeyri” yoxsa “Ģəri” təsdiqləyir? Elə 

təsəvvür yarana bilər ki, qüvvələr arasındakı tənasüb 

pozitiv obrazların xeyrinə həll olunub. Lakin çağırıĢın 

uzaqdan, ritmik dəqiqlikdən məhrum, qətiyyətsiz 

səslənməsi və «F» qurumunun klarnetdə «emossional 
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hərəkəti» zəifləmiĢ tərzdə təkrarı (replika) əvvəlki 

«qəhrəmani çağırıĢ»-ı Ģərin tam qələbəsi kimi 

qiymətləndirməyə əsas verir».
1
 

 Səkkizinci simfoniya dramaturji həlli və 

tematizmin inkiĢafı baxımından da, milli musiqi 

qanunauyğunluqlarından istifadə baxımından da 

maraqlıdır. Burada muğam intonasiyasından istifadə ən 

müasir kompozisiya texnikasının üsullarından istifadə 

ilə üzvü vəhdət təĢkil edir. «Zabul» mövzusundan 

istifadə təkcə bu intonasiyanın rəmzi olaraq sitatından 

ibarət olmayıb, mövzunun öz daxili potensialından 

törəyən böyük bir intonasiya inkiĢafı prosesinin təĢkil 

olunması ilə səciyyələnir. Bu intonasiya inkiĢafı 

prosesinin tənzimləyən iĢlənmə üsulları da muğamda 

musiqi materialının inkiĢafı prinsipləri ilə sıx bağlıdır. 

Bir muğam mövzusunun («Zabul») inkiĢaf prosesində 

keyfiyyətcə dəyiĢilib obraz transformasiyasına məruz 

qalması və baĢqa muğamın («Çahargah) mövzusuna 

çevrilməsi də A.DadaĢovun gözəl bədii tapıntısıdır. 

Maraqlıdır ki, milli musiqisizdən gələn bu 

xüsusiyyətlər Səkkizinci simfoniyada elə bir temp-

akustik «əhatə»-də verilir ki, burada bir neçə qatda 

verilmiĢ sonor-aleatorik istifadə edilmiĢdir. Həqiqətən 

                                                 
1 З.Дадашзадя «Симфонийанын фязасы» Бакы, 1999, с. 49-50 
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də «A.DadaĢov Səkkizinci simfoniyasında janrın 

normativlərinin yeni ifadə vasitələri, kompozisiya 

metodları ilə əlaqələndirilməsinin mümkünlüyünü 

inandırıcı Ģəkildə sübut etmiĢdir.
1
  

 

                                                 
1
 З.Дадашзадя «Симфонийанын фязасы» Бакы, 1999,с- 52 
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NƏTĠCƏ 

 

 Bəstəkarın simfonik yaradıcılığının 

araĢdırılması nəticəsində belə qərara gəlirik ki, bu sahə 

bəstəkarın çoxĢaxəli, janr rəngərəngliyi ilə seçilən 

yaradıcılığının çox maraqlı və zəngin bir cəhətini təĢkil 

edir. Bu sahə təkcə bəstəkarın simfoniyaları ilə 

məhdudlaĢmır – Onun simfonik süitaları, Mərsiyə 

musiqisi kimi əsərləri də vardır. Lakin araĢdırmalar 

göstərir ki, məhz simfoniya janrı A.DadaĢovun bu 

sahədə apardığı axtarıĢlarını və tapıntılarını, bədii 

nailiyyətlərini parlaq Ģəkildə əks etdirən bir janrdır. 

 A.DadaĢovun bu günə kimi gələmindən 

çıxmıĢ 11 simfoniya vardır. Bunların əksəriyyəti 

(Birinci, Üçüncü, Altıncı, Yeddinci, Səkkizinci, 

Doqquzuncu, Onuncu) ifa olunmuĢdur. A.DadaĢovun 

simfoniyaları demək olar ki, onun maraq dairəsinə aid 

olan mövzu və obrazlar aləmini bütün dolğunluğu ilə 

əks etdirən, gerçəklik hadisələrini, ümümbəĢəri əbədi 

mövzulardan tutmuĢ sənətkarın ən mərhəm 

duyğularınadək geniĢ və rəngarəng bir mövzular 

spektrini özündə təcəssüm etdirən əsərlərdir. 

 A.DadaĢovun simfonik yaradıcılığını 

xronoloji ardıcılıqla nəzərdən keçirdiyimiz zaman 

görürük ki, bu sahə nəinki bəstəkarın bir peĢəkar kimi 
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getdikcə püxtələĢməsini, yetiĢməsini, simfonik yazı 

texnikasının təkminləĢməsini nümayiĢ etdirir; yaratdığı 

simfoniyaları A.DadaĢovun bir insan, Ģəxsiyyət 

vətəndaĢ kim, getdikcə daha artıq həyat təcrübəsi 

toplayan, ətraf mühitə, ictimai-sosial həyata, 

ümumiyyətlə gerçəklikdə baĢ verən çoxcəhətli pro 

seslərə münasibətinin dəyiĢməsini də parlaq əks etdirir. 

 A.DadaĢovun 80-cı illərin əvvəllərinə kimi 

yaratdığı simfoniyaları biz erkən nümunələrə aid 

edirik. Halbuki bəstəkarın simfonik yaradıcılığının bu 

erkən mərhələsinin özündə bir inkiĢaf,dəyiĢmə təkamül 

prosesini müĢahidə edirik. Erkən simfoniyalardan 

ikisinin-Birinci və Üçüncü simfoniyaların təhlili 

nəticəsində artıq bu təkamülü müĢahidə edirik. Hər iki 

simfoniyanın silsilə quruluĢuna malik olmasına 

baxmayaraq, bunların dramaturji həlli və əsas müəllif 

qayəsinin təcəssümü bir-birindən təmamilə fərqlidir. 

 Birinci simfoniya dramatik obrazları əks 

etdirən ənənəvi Sonata Alleqro olan I hissə, bununla 

təzad təĢkil edən, postoral obrazlırı xatırladan II lirik 

hissə və yenə də dramatik əhval-ruhiyyəli fəaliyyət 

obrazlarının qayıdıĢı ilə səciyyələnən III hissədən 

ibarət bir kompozissiyadır. Birinci simfoniyada təzahür 

edən bəzi xüsusiyyətlər sonradan A.DadaĢovun nəinki 

simfonik əsərlərində, eləcə də onun baĢqa janrlarda 
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yazdığı əsərlərdə özünü biruzə verən, bəstəkarın dəst-

xəttini səciyyələndirən əlamətlərdir. Məsələn: 

simfoniyanın tematizminə xas olan 

monointonasiyalılıq, dəqiq desək, zahirən çoxmövzulu 

kimi görünən, rəngarəng musiqi materialının əslində 

eyni bir intonasiya «ehtiyatı»-ndan törəməsi bu 

əlamətlərdən biridir. Polifonik üsullardan istifadə də 

burada diqqəti cəlb edir: mövzuların ilkin səslənmə 

mərhələsində fuqatodan istifadə, iĢlənmə mərhələsində 

müxtəlif Ģəkildə keçirilməsi və s. Birinci simfoniyada 

da, bəstəkarın sonrakı əsərələrində də müĢahidə edilir. 

Birinci simfoniya A.DadaĢovun xalq musiqisi, aĢıq 

sənəti və muğamllardan istifadə üsullarına 

münasibətinə də aydınlıq gətirir: bəstəkar sitatdan 

deyil, milli musiqimizi səçiyyələndirən baĢlıca lad, 

melodik, ritmik, tembr və s. xüsusiyyətlərindən istifadə 

etməyi üstün tutur. 

 Üçüncü simfoniyanın təhlili artıq Birinci 

simfoniya ilə müqayisədə müəllifin simfonik yazı 

üslubunda da, janr yozmasında da baĢ verən 

dəyiĢiklikləri aĢkara çıxarır. 

 Üçüncü simfonmiya da üçhissəli silsilədir. 

Lakin bu silsilə daxilində janrın təfsiri, bədii qayəni 

gerçəkləĢdirən simfonik dramaturgiya təmamilə 

fərqlidir. 
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 Üçüncü simfoniya kamera tipli simfoniyanın 

parlaq nümunəsidir. Bu kameralılıq təkcə simfoniyanı 

ifa edəcək orkestrin tərkibi ilə deyil (simli alətlər, 

litavra və fortepiano), hissələr arasında dramaturji 

funksiyalarıın paylaĢdırılması baxımından da özünü 

biruzə verir. 

 I hissə ənənəvi simfoniyada rast gəldiyimiz 

aktiv fəaliyyət obrazlarını deyil, meditasiyanı təqdim 

edir. Maraqlıdır ki, bütün hissədə hakimlik edən 

yeganə obraz – hissənin əvvəlində səslənən «çahargah» 

mövzusunda təcəssüm edilmiĢ obrazdır. Hissə boyu 

obrazın yeniləĢməsi və dəyiĢməsi də əslində bu baĢlıca 

obrazın müxtəlif cəhətdlərini əks etdirir, bütün təzadlar 

bunun daxili potensialından yaranır. 

 Bəstəkar sadəcə olaraq simfoniyanın baĢlıca 

mövzusu qismində muğam mövzusundan istifadə 

etmir, o, hissənin bütün inkiĢafında da muğamdan 

gələn prinsiplərə əsaslanır: inkiĢafın mərhələlərlə, 

fazalarla getməsi muğamdan irəli gəlir. Bu cəhət 

A.DadaĢovun sonrakı əsərəlrində də özünü göstərir. 

 II hissədə bəstəkar ənənəvi ağır hissə deyil, 

çevik, aktiv obrazları əks etdirən skertsodan istifadə 

edir. Lakin bu, adı skertso deyil, kinayə, istehza 

boyaları ilə aĢılanmıĢ skertso nümunəsidir ki, buna 

bəstəkar tematizmdəki müəyyən üsullar (fa diyez, fa 
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bekar və s. qarĢılıĢdırmalar), həmçinin imitasiyadan 

«yamsılama», sanki orkestr qruplarının bir-birinə «acıq 

verməsi» kimi istifadə və s. yollarla nail olur. 

 III həssədə – yenə baĢlıca qayənin daĢıyıcısı 

olan «çahargan» mövzusu öz hüqüqlarını bərpa edir. 

Maraqlıdır ki, bu baĢlıca mövzu III hissədə də əvvəlki 

tonallığını da, registrini də, semantik mənasını da 

olduğu kimi saxlayır. Simfoniyanın I həssəsi ilə son 

hissəsi arasında tematik «körpü» atılması, baĢlıca 

qayəni təcəssüm etdirən mövzunun simfoniyanın 

sonunda qayıdıb özünü təsdiq etməsi A.DadaĢovun 

sonrakı simfoniyalarında da səciyyəvi çəhətə 

çevriləcəkdir. 

 80-cı illərə aid olan Altıncı simfoniya isə 

A.DadaĢovun simfonik yaradıcılığının bu mərhələsində 

meydana gəlmiĢ daha bir simfoniya tipini təmsil edir. 

Qeyd edək ki, burada da A.DadaĢov üçhissəli silsilədən 

istifadə etmiĢdir, Lakin yenə də bu quruluĢ daxilində 

əvvəlki simfoniyalarla müqayisədə təmamilə baĢqa bir 

dramaturji həll görürük. 

  «Azərbaycan» simfoniyası janr simfonizminə 

aid olan bir nümunədir. Simfoniyanın tematizmi və 

bunun inkiĢaf üsullarında da buradakı forma əmələ 

gətirən prinsiplərdə də milli musiqimizin əsas mənbə 

rolunu oynaması göz qabağındadır. Simfoniyadakı 
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rəngarəng obrazları təcəssüm etdirən bütün mövzular 

xalq mahnı və rəqsləri, laylay, muğam, aĢıq 

musiqisinin əlamətləri ilə aĢılanmıĢ mövzulardır. Bu 

zəngin mənbədən bəstəkar bəzən sitat Ģəkilində istifadə 

edir, bəzən isə «orijinal»-ın baĢlıca intonasiyasında, 

lad-məqam boyasından faktura xüsusiyyətdən, ritmik 

əlamətindən istifadə edir.  

 6-cı simfoniyanın maraq doğuran 

cəhətlərindən biri də əsərdəki tematik əlaqələrdir. Ġlk 

baxıĢda çox mövzulu və kaleydoskopik əsər təəssüratı 

bağıĢlayan simfoniyada çox möhkəm tematik əlaqələr 

vardır. Bu maraqlı intonasiya – tematik bağlılıq həm 

simfoniyanın hissələri daxilində, həm də hissələri 

arasında var. Beləki, hissələr daxilindəki mövzular eyni 

intonasiya mənĢəlidir. Odur ki, bunların müxtəlif 

hissələrdə səslənməsi əslində bütün simfoniyanın 

yekcins intonasiya–tematik materialdan ibarət 

olduğunu göstərir. Beləliklə, zahirən kaleydoskopik 

görünən simfoniyaların hissələri əslində yekcins 

tematizm və möhkəm intonasiya əlaqələri ilə bir-birinə 

bağlanaraq, kompozisiya əmələ gətirir. Simfoniyada 

əsas yeri tutan mövzular axımlı, geniĢ nəfəsli 

melodiyalar deyil, qısa, lakin ifadəli bir motiv 

ruĢeymindən ibarət olan arxoik intonasiyalardır. 
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 Altıncı simfoniya ənənəvi tərkibli simfonik 

orkestr üçün bəstələnmiĢdir. Burada qeyri-adi, nadir 

istifadə edilən alətlərə rast gəlinmir. Lakin orkestrin adi 

tərkibindən zövqlə, milli musiqimizin ümumi ruhu 

nəzərə alınmaqla istifadə edildiyindən, eləcə də çox 

hallarda xüsusi ifa üsulları (pitsikato, kol-lenyo, sul 

pontiçelle və s.) iĢlədildiyinə görə Altıncı simfoniyada 

orkestr çox boyalı və təravətli səslənir. 

 Beləliklə, simfonik yaradıcılığının artıq erkən 

mərhələsində A.DadaĢov həm bu janrın müxtəlif 

yozumunu verən nümunələr yaradır və eyni zamanda 

onun simfonik uazı üslubunun, dəst- xəttinin yuxarıda 

qeyd etdiyimiz baĢlıca əlamətləri müəyyənləĢir 

ki,sonrakı əsərlərində də bunların təzahürünü görürük. 

 80-cı illərin sonundan baĢlayaraq 

A.DadaĢovun simfonik yaradıcılığında yeni mövzu və 

obrazlar dairəsinin təcəssümünə meyl duyulur. 

Doğrudur, bəstəkarın əvvəlki simfonik əsərlərində də 

bəzən dramatizmin ən yüksək ifadəsinə, faciəvi 

səhifələrə rast gəlinirdi. Lakin məhz 80-cı illərin 

sonundan etibarən faciəvi mövzular bəstəkarın simfoik 

yaradıcılığında aparıcı rol oynamağa baĢlayır. Ən 

maraqlısı isə budur ki, faciəvilik bəstəkarın son 

simfoniyalarında əbədi, ümümbəĢəri mövzular Ģəklində 

təqdim edilir. Həmin simfoniyalar içərisində «20 
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yanvar» adlı Doqquzuncu; «Çatharsis» adlı Onuncu 

«ġuĢaya həsr olunmuĢ» On birinci simfoniyalar vardır. 

Faciəvi mövzunun bu simfoniyalarda ön plana keçməsi 

Ģübhəsiz ki, xalqımızın tarixində baĢ verənlər, 80-cı 

illərin sonundan baĢlayaraq üzləĢdiyimiz müsibətlərlə 

bağlıdır. Erməni xainlərinin apardığı siyasətin üzə 

çıxması, 90-cı ilin yanvar qırğını, yüz minlərlə 

qaçqınımızın acınacaqlı, faciəvi vəziyyəti və bütün 

bunların sənətkar ürəyində yaratdığı sarsıntılar 

A.DadaĢovun yetkin simfoniyalarında öz əksini 

tapmıĢdır. 

 Haqqında danıĢdığımız simfoniyalarda 

bəstəkarın irəli sürdüyü məsələlərin, qlobal səviyyədə 

ümumiləĢdirilən əbədi, ümümbəĢəri mövzuların 

təcəssümü üçün artıq ənənəvi orkestr vasitələri kifayət 

etmədiyindən müəllif tarixən sınanmıĢ və özünü 

doğrultmuĢ vasitəyə əl ataraq, simfoniyalarına insan 

səsi, vokal daxil edir: Doqquzuncu simfoniya kontralto, 

uĢaq xanəndə və qadın xoru ilə simfonik orkestr üçün, 

Onuncu simfoniya («Çatharsis») simfonik orkestr və 

səs üçün bəstələnmiĢdir.Yəni yetkin simfoniyalarda 

A.DadaĢov bu janrın daha bir fərqli tipinə müraciət 

etmiĢdir.  

 Səkkizinci simfoniyada baĢlıca qayə - həyat 

qüvvələri ilə ölümün, xeyirlə Ģərin mübarizəsidir ki, bu 
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da iki hissədən ibarət simfonik silsilədə təcəssüm 

etdirilmiĢdir. Ġki əks baĢlanğıcın simfoniyadakı 

qarĢıdurması əslində xeyirlə Ģərin mübarizəsi kimi 

deyil, Ģər qüvvələrinin insan həyatına müdaxiləsi və 

onların qarĢısında aciz olan, hadisələrin gediĢinə təsir 

göstərmək iqtidarında olmayan iĢıqlı qüvvələri 

darmadağın edən bir baĢlanğıc kimi arzuları puça 

çıxarması Ģəklində verilmiĢdir. 

 Səkkizinci simfoniyada bəstəkarın milli 

mənbələrdən, xüsusən muğamdan istifadəsi bir neçə 

səviyyədə öz əksini tapır. Burada həm muğamın 

intonasiya məzmununu təĢkil edən tezis-mövzudan 

(«Zabul»-un mövzusu–sonradan keyfiyyət və 

məzmunca dəyiĢilərək «Çahargah» mövzusuna 

çevrilir), həm də inkiĢaf prosesində muğam 

prinsiplərindən istifadəni görürük: bu inkiĢaf 

mövzunun daxili potensialından doğur. Üstəlik bütün 

bunlar, yəni muğamdan gələn xüsusiyyətlər ən müasir 

bəstəkarlıq texnikasından istifadə ilə üzvi vəhdətdədir: 

əsərdə mövzunu müĢayət edən bir neçə qatlı sonor-

aleatorik miksajlar vardır. 

  Beləliklə, A.DadaĢovun simfonik 

yaradıcılığındakı ayrı-ayrı nümunələri təhlil edib 

araĢdırmaqla biz bəstəkarın bu janrın müxtəlif tiplərinə 

müraciət etdiyini, bunlardan hər birində simfonik 
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konsepsiyanın orijinal həllini verdiyini görürük. Eyni 

zamanda bir-birindən çox fərqli olan, həm musiqi 

dramaturgiyasının məntiqində, həm tematizmin təĢkili 

üsullarında, həm xalq musiqisi, aĢıq və muğam 

sənətinin prinsiplərindən istifadə yollarında və bunun 

ən müasir kompozisiya texnikasının vasitələri ilə 

uyuĢdurulmasında, həm orkestrləĢdirmə cəhətlərində 

olan bu ümumilik onu göstərir ki, A.DadaĢov artıq 

simfonizmdə, simfonik yazıda öz dəst-xəttini tapmıĢ, 

öz sözünü deyə bilmiĢ bir bəstəkardır. Ola bilsin ki, o, 

öz pərəstiĢkarlarını yeni simfoniyaları ilə sevindirəcək 

və o zaman musiqiĢünaslarımız onun yeni əsərlərini də 

həvəs və maraqla təhlil edəcəkdir. 
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Bəstəkar Azər Dadaşov müəllimi, görkəmli bəstəkar, SSRİ Xalq 

artisti, professor Qara Qarayevlə birlikdə 
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AZƏR DADAġOVUN ƏSƏRLƏRĠNĠN SĠYAHISI 

SİMFONİYALAR 

 

1971 Simfoniya №1.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəlidir.  

1977 Simfoniya №2.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəlidir. 

1980 Simfoniya №3.  Kamera orkestri üçün.  

 3 hissəlidir. 

1981 Simfoniya №4.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 1 hissəlidir. «Faciəvi» 

1982 Simfoniya №5.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəli  attaca 

1985 Simfoniya №6.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəlidir.  «Azərbaycan» 

1984 Simfoniya №7.  Simli simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəli attaca  Q.Qarayevin xatirəsinə ithaf 

1987 Simfoniya №8.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəlidir. R.Abdullayevə həsr olunub. 

1990 Simfoniya №9.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 1 hissəlidir. «20 Yanvar» 

1996 Simfoniya №10.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 3 hissəlidir. «Catharsis» 

1997 Simfoniya №11.  Böyük simfonik orkestr üçün. 

 4 hissəlidir. «ġuĢa» 



 160 

KAMERA İNSTRUMENTAL ƏSƏRLƏR 

 

1962 Simli kvartet №1. «Gənclik» 

1968 Simli kvartet №2.  

1970 Adajio. Violonçel və fortepiano üçün. 

1972 «Luqubre və Skertso» Kamera orkestri üçün. 

1973 Konsertino. Fleyta və kamera orkestri üçün.  

1974 Konsert. Alt və kamera orkestri üçün.  

1974 Ġki pyes. Skripka və fortepiano üçün. 

1975 «Adajietto və skertsino». Kamera orkestri üçün. 

1975 Simfoniyetta «Üzeyirsayağı» 

1987 Konsertino №1 Kamera orkestri üçün. 

1987 Sonata. Klarnet və fortepiano üçün. 

1988 Simli kvartet №3. 

1990 Sonata. Solo fleyta üçün. 

1991 Üç romans. Qoboy və fortepiano üçün. 

1991 Dörd miniatür. Zərb alətləri üçün. 

1991 Konsertino №2 Kamera orkestri üçün. 

1992 «Tutti». Kamera orkestri üçün. 

1996 «Kiçik konsert». Skripka, violonçel və 

fortepiano ansamblı üçün. 

1998 Sonata-kapriççio «Yanıq Kərəm». Solo qoboy 

üçün.  

1999 «Xatirələr». Violonçel və fortepiano ansamblı 

üçün. 

2000 Konsert. Fortepiano və kamera orkestri üçün.  
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FORTEPİANO ÜÇÜN ƏSƏRLƏR 

 

1966 Altı prelüd 

1967 Sonatina №1 

1968 Altı miniatür 

1969 Prelüd və fuqa 

1983 Sonatina №2 

1985 «Pastorallar». Altı rəqəmli pyes. 

1987 «Çiçək üçün». Yeddi pyes. 

1989 10 Azərbaycan rəqs 

1991 Sonatina №3 

1993 Sonatina №4 

2000 Süita. «Üç badam bir qoz» 

2001 «Atmacalar». Altı konsert  pyesi. 

2002 «Fəza təranəsi» 

 

VOKAL SİMFONİK ƏSƏRLƏR 

 

1970 Kantata «Lenin». Xor və simfonik orkestr üçün. 

Söz. R.Rza 

1971 «Vətən haqqında oda». Xor və fortepiano üçün. 

Söz. F.Sadıx 

1974 Kantata «Sumqayıt». Xor, solist və simfonik 

orkestr üçün. Söz.  F.Sadıx 

1975 «Əbədi məĢəl». Oda. Xor və simfonik orkestr 

üçün. Söz. F.Qoca 

1977 Kantata «Zəhmət himni». Xor, solist və simfonik 

orkestr üçün.  Söz. F.Sadıx 
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1980 Kantata «Azərbaycan». Xor və simfonik orkestr 

üçün. Söz.  S.Vurğun 

1981 «Partiya haqqında oda». Xor, solist və simfonik 

orkestr üçün. Söz. F.Sadıx 

1981 Oda «Ellər bayramı». Xor, solist və simfonik 

orkestr üçün. Söz.  Ə.Cəmil 

1985 Kantata «Sülh nəğməsi». Xor və simfonik 

orkestr üçün. Söz.  D.Mustafayev 

1994 Lirik poema «Səhərə inan». Xor və simfonik 

orkestr üçün. Söz.  R.RövĢən 

1994 «Ave Maria». Xor, solist və kamera orkestr 

üçün. 

1994 Rekviyem-poema «Dostuma yadigar» 

L.VanĢteynə ithaf. Söz.  V.A.Kolmanovski. 

1996 Kantata-plakat «Heyran» Xor və simfonik 

orkestr üçün. Söz.  M.Fizuli. M.Fizulinin 500 illiyinə 

ithaf. 

1998 «Heydər atamız» Xor və simfonik orkestr üçün. 

Söz. Z.Xınalı. 

1998 Kantata-apofeoz «Ana yurd». Xor, solist və 

simfonik orkestr üçün.   Söz. F.Sadıx 

1998 Kantata-and «Bu Vətən ola bilməz». Xor və 

simfonik orkestr üçün.  

1999 Kantata-epitafiya «Ey, haqq, yaĢa». Xor və 

simfonik orkestr üçün. 

2000 Ariya «Bahar duası». Ġki soprano və simfonik 

orkestr üçün.  
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MÜŞAİYƏTSİZ XOR ÜÇÜN ƏSƏRLƏR 

 

1972 «Sevə-sevə». Lirik poema. Söz. F.Qoca. 

1977   Konsert-triptix. Oda. Söz. M.Yaqub. 

1985 «Ayrılarmı könül candan». Oda. Söz. S.Vurğun. 

1990 «ġəhriyar». Oda. Söz. M.ġəhriyar. 

1991 «Səhərə inan». Lirik poema. Söz. R.RövĢən. 

1995 «Ənisül qəlb». Qəsidə-romans. Söz. M.Fizuli. 

2002 «ġükürlər olsun sənə». Xor miniatür. Söz. 

Müəllifin. 

2002 «Ave Maria». Xor miniatür. 

 

MAHNILAR 

 

1977 «Qızıl dan». Söz. M.Yaqub. 

1978 «Əziz Vətən». Söz. D.Qədəbəyli. 

1978 «Ana torpaq». Söz. M.Yaqub. 

1979 «Azərbaycan oğluyuq». Söz. S.Rüstəmxanlı. 

1979 «Azərbaycan». Söz. S.Vurğun. 

1996 «Mahnılar qanadında». Söz. ġ.Abbas. 

1996 «Ay ana». Söz. Ġ.Etibar. 

1996 «Yar gəlir». Söz. M.Ə.Sabir. 

1996 «Bahar nəğməsi». Söz. V.Əziz. 

1996 «Arzular çağırır». Söz. V.Kolmanovski. 

1996 «Təbiəti qoruyaq». Söz. R.Bağır. 

1996 «Eni Azərbaycan marĢı». Söz. M.Cavidli. 

1996 «Birlik andı». Söz. B.Vahabzadə və T.Fikrət. 
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ESTRADA MAHNILARI 

 

«Düm ağ Ģəhər», «Dostluq» Söz. C.Əlioğlu. 

«Ölkəmin fəhləsi» Söz. F.Qoca. 

«Sevgi bayramı» Söz. D.Mustafayev. 

«Yamaclarda axtar məni» Söz. M.Süleymanlı. 

«O əllərin güləri» Söz. Ə.Salahzadə. 

«Bakımın gilavarı» Söz. F.Əliyev. 

 

VOKAL SİLSİLƏ 

 

1976 «DüĢüncələr». Solist və kamera orkestri üçün. 

Söz. M.Yaqub.  

1996 «Əruzilər məzhəri». Solist və kamera orkestri 

üçün. Söz. M.Fizuli. 

 

XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ÜÇÜN ƏSƏRLƏR 

 

1976 Süita №1. «Qaravəllilər». 

1982 Süita №2. «Bayram». 

2001 Süita №3. «Lətifələr».  

 

NƏFƏS ALƏTLƏRİ ÜÇÜN ƏSƏRLƏR 

 

1987 «Azərbaycan marĢı». 

1987 «Bayram marĢı». 

1987 «Milis marĢı».  
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1991 «Ġçəri Ģəhər». Nəfəs alətləri üçün kvintet. 

1996 «Mərdlik marĢı». 

1998 «Zəfər marĢı».  

2000 «Salam!».  

 

ZƏRB ALƏTLƏRİ ÜÇÜN ƏSƏRLƏR 

 

1989 «Dörd miniatür».  

 

SƏHNƏ ƏSƏRLƏRİ 

 

1981 «ġərq freskası». Balet miniatürü. 

1992 «Balaca Mukun sərgüzəĢti». UĢaq operası, 

V.Qaufun mətni  

             əsasında. 

 

ORQAN ÜÇÜN ƏSƏR 

 

1987 Süita «Ġncilər». 

 

BƏDİİ FİLMLƏRƏ YAZILMIŞ MUSİQİ 

 

1978 «Öz arvadım, öz uĢaqlarım». Rej. C.Fərəcov. 

1980 «Ani dönüĢ». Rej. R.Ġsmayılov və 

R.Ġbrahimbəyov. 

1983 «Yeni evlənənlər». Rej. H.Feyzullayev. 

1985 «ġəhərli otbiçənlər». Rej. Ə.Mahmudov və 

H.Mehdiyev. 
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1987 «Ġmtahan». Rej. G.Əzimova, ġ.Ələkbərov. 

1990 «ġahid qız». Rej. H.Mehdiyev. 

1994 «Yuxu». Rej. F.Əliyev. 

1996 «Özgə vaxt». Rej. H.Mehdiyev. 

 

SƏNƏDLİ FİLMLƏRƏ YAZILMIŞ MUSİQİ 

 

1975 «Azərbaycan landĢaftları». Rej. R.ġahmalıyev. 

1982 «Ailə, ailə». Rej. C.Fərəcov. 

2005 «Ağıl, qüvvə, ruh». 

 

CİZGİ FİLMLƏRƏ YAZILMIŞ MUSİQİ 

 

1979 «Arzunu yarad». Rej. F.Qurbanova. 

1981 «Dəcəl dovĢan». Rej. Ə.Məmmədov. 

1982 «Sehirli ləçək». Rej. Ə.Məmmədov. 

1983 «Uçan zürafə». Rej. Ə.Məmmədov. 
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ƏDƏBĠYYAT  SĠYAHISI 

 

Azərbaycan dilində 

1. Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin 

əsasları. SeçilmiĢ əsərləri, II cild, Bakı, 1992 

2. Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin 

əsasları. SeçilmiĢ əsərləri, II cild, Bakı, 1965 

3. Ġsmayılov M.S. Azərbaycan xalq musiqisinin 

canrları. Bakı, 1984. 

4. Zöhrabov R. Muğam. Bakı, 1991 

5. Azərbaycan xalq musiqisi. Oçerklər. Bakı, 1981 

6. Əliyeva F. Azərbaycan musiqisində üslub 

axtarıĢları. 

7. DadaĢzadə Z. Simfoniyanın fəzası. Bakı, 1999 

 

Rus dilində 

1. Абасова Э. Мамедов Н. Мугам и 

азербайджанский симфонизм. «Макомы, 

мугамы и современное композиторское 

творчество». Ташкент, 1978. 

2. Ализаде Ф. Верю в «третью волну». 

«Советская музыка». 1987, № 7  

3. Арановский М. Симфонические искания. 

Проблемы жанра симфонии в советской 

музыке 1960-1975 годов. Исследовательские 

очерки. Л. 1979 

4. Бретанийкая А. Форум молодежный – 

проблемы общие. «Советская музыка». 1987 
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5. Головинский Г. Композитор и фольклор. Из 

опыта мастеров 19-20 веков. М., 1981 

6. Попова Т. Музыкальные жанры. М., 1968 

7. Соолертинский И. Исторические типы 

симфонической драматургии. М., 1963 

8. Тараканов М. Симфония: заветы, состояние, 

перспективы. «Советская музыка», 1987, № 1 

9.  Когоутек Ц. Техника композиции в музыке 

20 века. М., 1981 

10.  Мазель Л. Строение музыкальных 

произведений. М., 1979 

11. Мамедова Р. Музыкально-эстетические 

особенности азербайджанских мугамов. Б., 

1987 

12. Сабинина М. Шостакович – симфонист. М., 

1976 

13. Сафарова З. Музыкально – эстетические 

взгляды Уз. Гаджибекова. М., 1973 

14. Тараканов М. Новые образы, новые средства. 

// «Сов. музыка» - 1966 

15. Попова Р. Музыкальные жанры. М. 1968 

16. Бирюков С. Всесоюзный молодежный. // 

«Сов.музыка»-1987 
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Nərgiz Kamal qızı Qulamova 

Qulamova Nərgiz Kamal qızı Bakı Ģəhərində 

anadan olub.  

Musiqi məktəbinin fortepiano sinfini bitirib, 

həmin il Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunun 

Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin musiqiĢunaslıq ixtisasına 

qəbul olub. Oranı bitirdikdən sonra  Üzeyir Hacıbəylı 

adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə 

fakültəsinin musiqiĢünaslıq ixtisası üzrə bakalavrı və  

magistratura pilləsini bitirib. Bir sıra məqalələrin 

müəllifidir. Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi 

tarixi” kafedrasının  müəllimidir. 

 

 


