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ÖN SÖZ 
 

Gənclərin estetik tərbiyəsini ümumtəhsil və musiqi məktəblərində musiqi 

müəllimləri həyata keçirir ki, onların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bunun 

üçün yüksək səviyyəli musiqi müəllimlərinin yetişdirilməsi ali məktəblərin ümdə 

məsələlərindən biridir. Ali məktəblərdə təhsil aldıqlarıı dövrdə tələbələr yüksək 

intelektə və praktiki təcrübəyə malik olan müəllimlərdən xor dirijorluğuna dair 

texniki və bədii ifaçılıq vərdişlərini əldə etməlidir. Yaxşı müəllim klassik ənənələrə 

söykənərək eyni zamanda öz fəaliyyətini yeni pedaqoji texnologiyalar əsasında qurur. 

Xəlqilik, daim yeniliyin axtarışı, real həyatla bağlılıq – bütün bunlar klassik ifaçılıq 

ənənəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Bəstəkarın əsərdə ifadə etdiyi fikirlər 

ifaçının yaradıcı təfəkkürü prizmasından keçərək dirijorluq sənətində öz təcəssümünü 

tapmalıdır.  

Ölkəmizin musiqi mədəniyyətinin inkişafında, gənc nəslin bədii-estetik 

zövgünün formalaşmasında, sosial-ideoloji tərbiyəsində xor musiqisinin  böyük 

əhəmiyyəti var. Professor J.Qədimovanın sözü ilə desək, xor ifaçılığı gənclərdə “fəal 

həyat mövqeyi yaratmaqla bərabər müəyyən biliklər verməli, əmək, istirahət 

proseslərinə yaradıcı yanaşmağı öyrətməlidir”.  

      Respublikamızın mədəni həyatının ən vacib sahələrindən biri Azərbaycan 

professional xor mədəniyyətidir. Хоr sənəti musiqi mədəniyyətinin ən qədim və 

zəngin sahələrindən biridir. Хоr ifası bədii fəaliyyətin ən geniş və demokratik forması 

olaraq insanların mənəvi aləmlərini, düşüncə və hisslərini, arzu və istəklərini, 

dünyagörüşlərini əks etdirir. Ümumiyyətlə xor musiqisinə əhəmiyyətli, mənalı, 

vətəndaş mövzular xarakterikdir. Burada vətənə sadiqlik, sevgi, azadlıq uğrunda 

mübarizə kimi nəhəng epik mövzular öz əksini tapır. Bunun barəsində N.Mirzəyeva 

belə yazır:  “Хоr mədəniyyəti – bəstəkar yaradıcılığının elə sahəsidir ki, burada bədii 

tərbiyə funksiyaları ictimai-musiqi funksiyaları ilə uyğunlaşır”.  

         Yüksək vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik hissi ilə yazıb-yaradan 

sənətkarlarımızın xor əsərləri qüdrətli təsir vasitəsi kimi mənəvi-estetik tərbiyə işini 

emosional cəhətdən daha da zənginləşdirir. 
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         Аzərbаycаn bəstəkаrlаrının yаrаdıcılığındа хоr musiqisi mühüm yеr tutur və 

оnun böyük bir hissəsi iri həcmli əsərlər – kantata və oratoriyalardır. Azərbaycanda 

kantata janrının banisi dahi Ü.Hacıbəyli olmuşdur. Sonralar onun yolunu Q.Qarayev, 

C.Cahangirov, S.Rüstəmov, S.Ələsgərov, N.Məmmədov, A.Məlikov, A.Əlizadə, 

R.Mustafayev, V.Adıgözəlov və bir çox başqa bəstəkarlarımız hər birisi özünə 

məxsus şəkildə davam etdirmişlər. 

       Tarixən kantata və oratoriya janrları ideoloji və sosial əhəmiyyətli vokal-

instrumental musiqi növü kimi formalaşmışdır. Milli zəminə keçirilərək onlar özünün 

ideoloji istiqamətini heç də itirməmişdir, bunun tam əksi olaraq onlar ictimaiyyətdə 

baş verən mühüm hadisələrin bədii formada əks olunmasına xidmət etməyə başladı. 

B.Asafyev yazırdı: “Oratoriya formalarının nəhəng miqyası və onların ictimai 

ümumiləşdirilmiş təsir xarakteri buna uyğun ifadə vasitələrini tələb edirdi, onlar da 

öz növbəsində böyük məkan və arxitektonik genişlik musiqisinin təşkili qabiliyyəti 

və bacarığından asılı idi”.  Xor musiqisinə xas olan sosial fəallıq və humanizm 

kantata və oratoriya janrlarında ən dolğun və hərtərəfli əksini tapmışdır. 

       Kantata və oratoriya janrlarının mühüm ictimayi əhəmiyyəti, onların bədii-

tərbiyəvi funksiyaları bizi vadar etdi ki, biz belə bir dərs vəsaitini tərtib edib, tələbə 

və müəllimlərin istifadəsinə təqdim edək. Qeyd etmək istəyirik ki, topluda bir sıra 

xorlar ilk dəfə olaraq çap üzü görür, çünki onlar yalnız əl yazma şeklində mövcud idi. 

Bu toplunun tələbələr üçün tədrisi cəhətdən, müəllimlər üçün isə metodiki cəhətdən 

faydalı olacağını ümid edərək, müxtəlif dövrlərdə yazıb-yaratmış Azərbaycan 

bəstəkarlarının kantata və oratoriyalarından xorları  bir topluya yığıb, həm də onların 

qısa təhlilini verməyə çalışmışıq.  

  

       Müəlliflərdən 

 

 

 

 



5 
 

1.Ü.HACIBƏYLİNİN  KANTATALARI. 

 
 

      Dahi  Аzərbaycan bəstəkarı Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında xor əsərləri, 

xüsusilə də kantata janrı mühüm yer tutur. Onun 1930-cu ildə Аzərbaycanda sovet 

hakimiyyətinin qurulmasının on illiyi münasibətilə bəstələdiyi “Himn” bu janrda 

yazılmış ilk əsər olmuşdur. Əsərin bədii mətninin müəllifi də bəstəkar özü olmuş. 

Düzdür, bəstəkar bu əsəri kantata adlandırmamış, lakin əsər orkestr və xor üçün 

yazıldığı və üç hissədən ibarət olduğu üçün onu kantata adlandırırlar.  

       Lakin bilavasitə kantata dedikdə, xronoloji cəhətdən bu janrda Ü.Hacıbəylinin 

bəstələdiyi ilk əsəri  –  1933-cü ildə böyük iranlı şairi Firdousinin 1000-illiyinə həsr 

edilmiş “Firdousi” kantatası olmuşdur. Bundan sonra kantata janrı böyük 

bəstəkarımızın yaradıcılığında mərkəzi yer tutur. Bunların sırasında: 1938-ci ildə 

Mirzə Fətəli Axundovun 125-illik yubileyinə həsr olunmuş “Ölməz sənətkar”, 1939-

cu ildə isə “Şota Rustaveli” kantataları, S.Rüstəmin sözlərinə bəstələnmiş və böyük 

şair Nizaminin 800-illik yubileyinə həsr edilmiş iki hissəli “Nizami” kantatası (1941), 

altı hissəli “Vətən və cəbhə” kantatası (1942), Samur-Dəvəçi kanalının tikintisinə 

həsr olunmuş “Kantata”, Stalinin yubileyinə həsr olunmuş üç hissəli “Kantata” 

(1945) və  kantata janrında yazılmış ən sonuncu əsəri “Zəfər himni”.   

“VƏTƏN VƏ CƏBHƏ” kantatası 
        1942-ci ildə Ü.Hacıbəyli Böyük Vətən müharibəsində insanların qəhrəman-

lığını əks etdirən solistlər, qarışıq xor və simfonik orkestr üçün “Vətən və cəbhə” 

kantatasını bəstələmişdir.  Bu əsər qəhrəmani-vətənpərvər mövzuda yaradılmış ən 

parlaq əsərlərdən biridir, onun musiqi dili dövrün kütləvi mahnılarına yaxındır. 

Kantatanın ilk ifası 1943-cü ildə həyata keçirilmişdir. Mətnin müəllifi də bəstəkar 

özü idi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi lad-kadensiya quruluşlarına söykənərək, 

bəsətəkar bu əsərində intonasiya cəhətdən bütövlüyə nail olur. Bununla yanaşı 

Ü.Hacıbəyli öz musiqisinə təravətlilik və yenilik cəhətlərini də verməyə müvəffəq 

olmuşdur. O, dinləyicini daima musiqi fikrinin inkişafını böyük maraqla izləməyə 
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vadar edir. Kantata rəsmi mövzuya həsr olunsa da, bu onun musiqi dilinə heç də təsir 

göstərməmişdir. Onun musiqisi yumşaq, lirik, yalançı patetikadan və pafosdan 

uzaqdır. Bu da Ü.Hacıbəylinin bütün kantatalarını fərqləndirən bir cəhətdir.  

Böyük dramatik qüvvəsi ilə fərqlənən bu kantata altı hissədən ibarətdir:  

I hissə – Allegro assai – orkestr girişi (Uvertüra), II hissə –  “Saz çalan qızların 

mahnısı”, III hissə  – “Gəncin vətən haqqında mahnısı”, IV hissə  – “Yaralı əsgərin 

hekayəti”, V hissə – “Rədd ol!” xoru və VI hissə – “Yallı” rəqsi. Kantatanın hissələri 

bir-birilə təzadlıq təşkil edir. 

Uvertürada  kantatada əks olunan bütün obraz dairəsi sərgilənir. Burada 

qəhrəmani, epik və səmimi, zərif  obrazlar bir-birini əvəz edir.   

“Saz çalan qızların mahnısı” adlanan hissədə doğma torpaq tərənnüm edilir. 

Zərif, rəqs xarakterli bu hissənin musiqi məzmunu xalq oyun-rəqslərini, yallını 

xatırladır. Hissə kuplet-variasiya formasındadır və quruluşuna görə xalq mahnılarının 

xatırladır. Mövzu solistin ifasında səsləndirilir, kupletin sonunda isə xor mövzunu 

təkrarlayir. Xor partiyası incə səsaltı polifoniya üslubunda işlənilmişdir. 

“Gəncin vətən haqqında mahnısı” adlanan hissədə də eyni hisslər təcəssüm 

etdirilir. Melodiya qəhrəmani aşıq havaları ruhundadır. Burada vətənin obrazı başqa 

cizgilərlə göstərilmişdir: qüvvətli, məğrur, cəsarətli, mərd.  

Gərgin dramatik başlanğıc özünü “Yaralı əsgərin hekayəti” adlanan hissədə 

özünü tam aydınlıqla biruzə verir. Digər hissələrdən fərqli olaraq, burada reçitativ-

deklamasiya ifa tərzinə üstünlük verilmişdir.   

Kantatanın növbəti hissəsi “Rədd ol!” xorudur. Bu xor kantatanın dramaturji 

inkişafının kulminasiyası və obrazlı-emosional məzmununun yekunu kimim qəbul 

olunur. Хоr qəhrəmani хаrakter daşıyır və fəal çağırış səfərbəredici musiqisi ilə 

seçilir. Ümumi məzmunu və ruhuna görə bu xor hərbi plakat löhvələrini xatırladır. 

Каntata “Yallı” rəqsi ilə tamamlanır ki, bu da Ü.Hacıbəylinin kantatalarının 

quruluşuna xas olan cəhətdir.  
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Ü.HACIBƏYLİ 

“VƏTƏN VƏ CƏBHƏ”, V hissə 

“Rədd ol” xoru 

 

 

Rədd     ol! 

 

 

Get az-ğın     düş – mən, 

 Rədd       ol!                    Bi -zim    və - tən -    dən!       Rədd    ol! 
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Rədd       ol!                Qorx-mu-ruq     sən-      dən,                                          Rədd     ol! 

Çə- kil   bu     yer-    dən,        rədd       ol.                   Ə- ziz və -   tən –          dən! 
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Qız  –    lar –              şəf - qət  ba -    cı –     sı,              şəf - qət  ba –   cı -         sı    

şəf- qət  ba  –  cı   –      sı             –   

                                           Ol  –   maz               ya  – ra    a -  
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-ğı  -      sı,               ya –  ra      a –   ğı    –       sı,                    ya – ra     a –   ğı  –    sı          

 

 –        –        Ər    –     lər    duy - maz  ağ  -   rı     –      nı,                    duy- maz ağ  
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-rı    –     nı  

duy-maz ağ -    rı            –              nı.  

Çar   -    par  

düş-mən bağ -    rı   –         nı  
şan – lı    or -     du   –     muz.  

Ya – şa - sın 
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Çox!   

çox         ya   –   şa   –     sın! 

Rədd     ol!            Get  az - ğın   düş – mən.  

Rədd ol! 
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bi- zim      və - tən –   dən,       rədd          ol!            Rədd        ol!              Rədd   ol! 

Rədd             ol,            rədd   –    rədd          ol! 
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“ZƏFƏR HİMNİ” kantatası 

Ü.Hacıbəylinin kantata janrında yazdığı sonuncu əsərlərdən biri 40-cı illərin 

sonunda S.Vurğunun sözlərinə bəstələdiyi “Zəfər himni” olmuşdur. Bu əsər  

üslubuna görə bəstəkarın digər kantatalarından fərqlənir: o bir hissəlidir, burada solo 

və instrumental fraqmentlər yoxdur. Lakin  mövzunun əhəmiyyətliliyi və əsərin geniş 

miqyası onu məhz mahnı-kantata qarışıq janra mənsub olduğunu göstərir.  “Zəfər 

himni” (Allegro, As-dur) mürəkkəb üçhissəli formada yazılmışdır. Səlis ritm, 

cümlələrin punktir bitməsi onu marş janrına yaxın edir. Əsər harmonik-akkord 

fakturasına əsaslanır. Burada əsas ideya hər hansı bir aparıcı xor partiyası vasitəsilə 

deyil, bütövlükdə xor fakturasının xarakteri ilə açıqlanır, akkord üslublu faktura 

möhtəşəm səslənən unisonlarla növbələnir. Öz üslubuna sadiq qalaraq, Ü.Hacıbəyli  

kiçik,  qənaətli vasitələrlə lazımi effekti əldə etmişdir.  

Əsərin orta hissəsində sabit üçsəsliklərlə bitən imitasiya tipli quruluşlar səslənir. 

İmitasiyanın əsasını təşkil edən başlanğıc sıçrayış daha sonra bütün səslərdə keçir, 

kulminasiyada isə “Yaşa, vətən, yaşa!” sözlərində xorun və orkestrin parlaq 

unisonunda verilir. 

Ü.Hacıbəylinin xor üslubunun tipik xüsusiyyəti onun muğam təffəkürü 

prinsipinə əsaslanmasıdır. Düzdür, akkord fakturalı əsərdə bunu duymaq heç də asan 

olmasa da, bununla belə burada da muğam inkişafının məntiqini görmək olar. Bunu 

demək kifayətdir ki, əsərin əsas intonasiya zərrəsini rast ladının kadensiyası təşkil 

edir və Ü.Hacıbəyli çox böyük ustalıqla bundan intonasiya inkişafı imkanlarını tapır. 

Bəstəkarın kantata üslubunun digər bir cəhəti də həm ümumilikdə poetik mətnə qarşı 

həssaslıq, həm də xüsusilə dilə və sözə qarşı diqqətli yanaşma idi. Bəstəkar musiqi 

cümləsini helə qururdu ki, sözlərin qol-budağı sınmasın, mətn mənasının ardıcıllığı 

pozulmasın. Azərbaycan dilinin qanunlarına riəyyət edilməsi (vurğuların düzgünlüyü, 

beytlərin yarımbeytlərə savadlı şəkildə bölünməsi və s.), şübhəsiz ki, Hacıbəyli 

musiqisinin milli  sima almasına  və çoxsəsli xor əsərinin partiturasının dinləyici 

tərəfindən təbii olaraq qavranmasına   xidmət edirdi. 

 



15 
 

Ü.HACIBƏYLİ 

“ZƏFƏR HİMNİ”  

 

 Qoy     çal -  sın,    oy -   na – sın        və -  tən         tor -        pa - 
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-ğı.                           Səc - də  qıl -    sın  göy – lər,            göy – lər.             Səc – də qıl - 

  

- sın  göy – lər bu    ül – viy-       yə -  tə,                  bu    ül – viy-       yə -  tə. 
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Ö – lü – mün,         zül -   mə - tin      qa - 
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-ra           bay -      ra -   ğı  Təs -  lim    ol - 

  

-du        bu   gün,                     təs – lim, Təs-lim  ol -        du,  təs  -  lim    ol - 
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-du,      təs -  lim  ol -      du      bu  gün      bi -zim       qüd-         rə -   tə,                        bi - 

 

-zim          qüd -      rə  -    tə.                                    Qoy     çal – sın,     oy -     na -  sın  
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-ğı,                                        səc – də  -  qıl -  sın    göy  –  lər,                  göy –  lər  

oy   –   na – sın.              Qoy   çal –  sın,         oy – na – sın      və  - tən        tor    –  pa -  
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Səc – də     qıl  –  sın,    səc – də     qıl – sın,    səc – də    qıl  –  sın,   səc – də    qıl -  

-sın.  Göy – lər     bu         ül -         viy -  yə  -     tə,                      bu       ül  –   viy  –   yə- 

Ağır 
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-tə,                  bu           ül  –    viy –    yə  -    tə. 

Ey    il – ham pə-ri -       si,   ey 

Ey   il –    ham    pə-  

 Ey  

   il – ham   pə -   ri – si,     ey    a – zad    sə-hər    Sə - 

Sə- a -   dət yo-lun –   da,     sə-   

Sə  -   a –   dət      yo - 
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-a  –  dət    yo-lun  – da      gö – rü – rəm   si-zi                                                                  Bu 

Bu   gün   ey  ca – ha -    na     gə- 

Bu  gün     ey       ca- 

  gün      ey    ca- ha -   na    gə - lən       kör – pə-lər                                                            gü- 

Gü – nəş-lər  sa - lam – lar,  gü-  

Gü- nəş  –   lər,   gü- 
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-nəş-lər     sa- lam- lar    hər    bi  –   ri –   ni – zi.           Ya – şa,               və-tən,         ya-   

-şa              və-tən,            ya – şa               və-tən            ya – şa! 

      Solo 

Ya- 
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-zıl  - sın     ta – ri – xin     qı  –  zıl    xət-   ti –  lə.           Müs-  tə-    qil   və-   tə-   nim,    A-   

-zər – bay – ca- nım! 

Baş – lan – sın   şe- ir – lər,    söh  – bət - lə    saz   i -    lə.    Bu  
 



26 
 

 

el  -   lər   bay-ra – mı,     el -   lər      dü – yü-nü.            Ya  –  şa,          ya – şa,           ya-     

-şa  –  sın      və -        tən!                   Ya –                        şa!                      Və -       
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-tən!                    Və -                  tən!     Sə-nin- dir    bu   gəh - rə - man - lıq               Ya- 

-şa!            Ya-şa!             A – zər -  bay – can!   

Başlangıc  temp 
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Ya -        şa  

   A –       zər –        bay                                        –                                       can!   
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2.Q.QARAYEVİN  KANTATALARI. 
 

Q.Qarayev respublikada xor sənətinin pionerlərindən  və Ü.Hacıbəylinin 

layiqli davamçılarından olmuşdur. Qarayevin yaradıcı simasının formalaşmasında  

Ü.Hacıbəylinin böyük rolu olmuşdur. Xüsusilə də bəstəkarın ilk xor əsərlərində  bu 

əlaqə açıq-aşkar görünür. Q.Qarayev bir neçə kantatanın müəllifidir. Q.Qarayevin 

birinci kantatası “Könül nəğməsi”  Ü.Hacıbəylinin “Firdousi” kantatasının (1934) 

təsiri nəticəsində yaranmışdır və 1938-ci ildə Moskva şəhərində Azərbaycanın 

incəsənət və ədəbiyyat dekadasında  böyük müvəffəqiyyətlə ifa olunmuşdu. Bu uğur 

müəllifə ilham verdi və o, 1947-ci ildə özünün ən parlaq xor əsərlərindən birini 

“Xoşbəxtlik mahnısı” kantatasını bəstələdi. 

 

“XOŞBƏXTLİK MAHNISI” kantatası 
Q.Qarayevin ikinci kantatası olan “Xoşbəxtlik mahnısı” birincidən on il sonra 

yazılmışdır.  Kantata M.Rəhimin sözlərinə yazılmış və ilk dəfə 6 noyabr 1947-ci ildə 

Bakı filarmoniyasında Niyazinin rəhbərliyi altında kapella və opera teatrının xorları 

tərəfindən ifa olunmuşdu. Bu əsər günümüzə kimi öz aktuallığını itirməmiş və 

ölkəmizin müxtəlif səhnə və zallarından səsləndirilir. 

          “Xoşbəxtlik mahnısı” kantatası dörd hissədən ibarətdir. İnstrumental girişdən 

sonra xor səslənir, daha sonra orkestr ilə soprano solosu və əsər təntənəli xor finalı ilə 

bitir. Üslubuna görə bu əsər birinci kantatanın xəttini davam etdirir. Belə ki, Qarayev 

Vətənin ümumiləşdirilmiş obrazını yaratmaq üçün yenə də aşıq musiqisi üslubuna üz 

tutur. Lakin burada musiqinin ifadəliliyi vasitələri artıq daha mürəkkəbləşir, çünki 

bəstəkarın özü də artıq daha yetkin olub profesionallaşır. Bu kantatada da aşıqların 

çox sevdiyi şur ladı işlənir, aşıq musiqisinə xas olan intonasiya və ritmlərdən istifadə 

edilir. 

         Xor fakturasının həlli daha rəngərəngdir. Burada akkord fakturasının müxtəlif 

növləri mövcuddur: oktava ilə təkrarlanmış ikisəsli, üşsəsli və nəhayət dördsəsli 

faktura. Harmonik səslənmə burada daha dolğun və koloritlidir, akkord fakturası isə 

əsərin sonuna kimi üstünlük təşkil edir. Məhz bucür akkord fakturasına, onun interval 
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spesifikasına  bağlılıqda xəlqilik prinsipi, milli təfəkkürə arxalanma özünü aşkar 

şəkildə biruzə verir. Aşıq mahnısının fakturasının (kvinta intervalı çərçivəsində 

kvarta-sekunda quruluşu) xor fakturasına keçirilməsi yeni bir addım, novatorluq 

olmuşdur. Sonralar bu üslub azərbaycan musiqisində milliliyin əsas xüsusiyyəti kimi  

kök salmışdı. 

Q.QARAYEV 

“XOŞBƏXTLİK MAHNISI” 

 

 
 

  

 Mə  -  nim   və  -     tə -     nim - də    in  -    san      a -  zad -  dır,     söz     a -  zad, 

           Mülayim tez-tez 
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söz   a -    zad,    vic   -   dan                 a –    zad –   dır         hey! 

a - zad-dır    hey! 

Ge  – di  – rəm         vü   –         qar – la        ə-bə-diy - yə  - tə 

a            –                    zad     –     dır               hey...  
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  Qur -  du  –  ğun                bəx – tə   -   vər   döv  –  ran                             a  –  zad  –   dır  

döv  –  ran               a        –         zad  –   dır  

Bu      qa – nun,    bu               hü - quq  
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bu    haqq  mə- nim –  dir.                                         Yel  – lə  -  nən    üç              rəng - li 

bay-raq     mə - nim -  dir.                                         Bu      qa – nun,    bu              hü- quq  
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bu    haqq  mə- nim –  dir.                                         Yel  – lə  -  nən    üç              rəng - li 
 

bay-raq     mə - nim -  dir. 
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Mən  gö – zəl          a  –      lə-mə                    ö – zü-  məm  a  –     ğa  
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 Mən  gö – zəl          a  –      lə-mə                    ö – zü-  məm  a  –     ğa  
 

Qəl – bi – mi           ver  – mi – şəm                  şan – lı bay - ra –      ğa.  
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Ye  –  ri    mən         ə  -      ki-rəm,                       be  – cə - rən       mə     -    nəm.  

Sa-hib-kar                      ö-zü-məm                    var-lı    tor – pa  –  ğa.  
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Əzəmətli 

Mə -    nim – və- 

-tə    -  nim- də    in  –     san    a –  zad – dır,      söz     a –   zad,             söz     a – zad, vic- 
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-dan               a – zad  –  dır.    Ge – di – rəm 

vü    –      qar  –  la        ə - bə -diy- yə - tə           qur – du - ğun               bəx – tə - vər   döv-  
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-ran                   a    –      zad   –   dır               hey! 

Bu    qa – nun,         bu         hü – quq,     bu haqq   mə -   nim – dir  
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Bu     qa – nun,           bu         hü – quq,        bu haqq   mə -   nim – dir  
 

Yel -    lə - nən             üç       rəng – li         bay – raq  mə - nim -    dir. 



42 
 

 
 

Yel -    lə - nən           üç       rəng – li         bay – raq  mə - nim -    dir.           Mə- 
 

-nim        –             dir.  
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“ZAMANIN BAYRAQDARI” kantatası 
 

Q.Qarayevin ən populyar xor əsərlərindən biri də S.Vurğunun sözlərinə yazılmış 

bir hissəli “Zamanın bayraqdarı”  kantatasıdır (1957). Bu xor plakatında müəllif  

qabarıq melodikanı və xorun akkord fakturasını, milli lad təməlini və müasir 

harmoniyanı məharətlə birləşdirir. Burada Qarayev aşıq üslubunun ümumiləşdirilmiş 

traktovkasından istifadə edir, onun çərçivəsində cəsarətlə yaradır. Aşıq musiqisinin 

əsas cəhətlərindən biri onun metroritmik quruluşudur ki, bəstəkarın kantatasında aşıq 

musiqisinin ritmik fiqurlarından geniş istifadə olunur. 

Kantatada xor fakturası rasional şəkildə istifadə edilmişdir. Xor hərəkətli, çevik 

və rəngərəngdir. Xorun tutti hissələrində üç-dörd səslilik üstünlük təşkil edir ki, bu da 

Ü.Hacıbəyli xor fakturasının quruluşu prinsiplərilə uzlaşır. Bu fakt bizə bir daha 

Q.Qarayevin Hacıbəyli ənənələrinin davamçısı olduğunu göstərir. Bəstəkar xoru 

qruplara bölərək, vaxt aşırı müxtəlif səslərdə orqan punktu istifadə edərək, ağır 

səslənmədən qaçınır. Bəstəkar staccato ştrixi vasitəsilə səslənməni yüngülləşdirir, 

onu gözlənilməz dinamik effektlərlə zənginləşdirir. Burada bəstəkar koloritli və 

gözlənilməz şəkildə kadansları, müxtəlif  assortimentli diatonik akkordları istifadə 

edir. 

Kantatanın sadəliyi və musiqisinin asan mənimsənilməsi onun janr 

müəyyənliyinə heç də xələl gətirmir. Baxmayaraq ki, əsərin həcmi çox da böyük 

deyil,  “Zamanın bayraqdarı”  nə xor mahnısı  nə də kamera-xor əsəridir. Bu 

birhissəli olsa da kantatadır, çünki onun mövzusu da, musiqisi də möhtəşəm, əzəmətli 

və təntənəlidir. Bəstəkarın üç kantatasından məhz “Zamanın bayraqdarı” Azərbaycan 

bəstəkarlarına öz təsirini göstərmiş və   sonralar onlardan bir çoxu Q.Qarayevin yolu 

ilə getmişdir.           
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Q.QARAYEV 

“ZAMANIN BAYRAQDARI” 

 

 

Hər tə-miz        ü  –         rə  -  yin,                              saf mə-həb-bə-tin,        saf   mə-həb-bə-tin,        
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in-  sa - na          hör   –      mə  -    tin,                       eş - qə hör-mə-tin,      eş-    qə hör-mə-tin, 
 

Bu                 gü   –     nün,                     sa- ba –  hın,                       sa   –        ba –   hın,     
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ən     bö-yük mə - na – sı       A – zər-bay-ca- nım, hey,      A – zər-bay-ca- nım, hey,     A – zər-  

-bay     –  ca  –  nım! 
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O  –  dur   il  –   ham – çı – sı           şe – rin,  sə- nə- tin,       şe – rin,  sə- nə- tin, 

   dağ         üs  –  tə         dağ     qo –yan        zeh – nin,  zəh- mə- tin,      zeh – nin,   zəh-mə- tin, 
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   Bir          bay – raq           al  –     tın – da                yüz min mil –  lə - tin,    yüz min mil - lə - tin, 

 Qar  –  daş – lıq   dün   –    ya    –     sı                 A   –     zər –  bay – ca -          nı -   mız- dır! 
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 A-zər-bay-ca-nım, hey, A-zər-bay-ca nım, hey,A-zər-bay-ca-nım,hey,     A –   zər  –    bay – ca- 
 

-nım! 
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Ağzı yumulu 

Bə   -   şə  - rin      vic  –      da –   nı,                        eş – qi,      ü – rə -        yi,    
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zeh - ni,  dü  –  şün  –        cə     -     si,                   fik  – ri,  di   –   lə     -         yi,  

Ağzı yumulu 
 

bü-  tün  yer                      ü-   zü-nün                      xoş   gə - lə -         cə -         yi, 
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hər     zöv-qü,                         sə -      fa –sı                 A – zər -bay –  ca  –      nım! 

In –     qi – lab   qüd –       rət   –     li,                  gü –  nəş     hə-vəs-li,          gü – nəş  hə-vəs- li, 
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hə-      qi- qət   bay-      raq-        lı,                 in -  san    nə - fəs- li,       in -  san    nə - fəs- li, 
 

 hə-                yat    sim-  fo -     ni -  ya -  sı          A  –  zər – bay   –         ca   –         nım!  
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A         -zər-bay-ca-nım, hey,     A-      zər-bay-   ca-  nım,   hey,     A -     zər -  bay-ca - nım, hey, 

A       -      zər                   -bay -  can,                A –   zər – bay  – ca -       nım! 
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A      -     zər  -      bay- ca- nım,     A    - zər-bay-ca nım,  A -   zər -bay-ca -nım, A -zər-bay-ca-nım 
 

A  -    zər  -            bay  -   ca            -  nım! 
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3. C.CAHANGİROVUN KANTATA VƏ ORATORİYALARI 

Azərbaycanın  görkəmli  bəstəkarı Cahangir Cahangirov özünəməxsus parlaq 

yaradıcılığı ilə ölkəmizin musiqi tarixində layiqli yerini tutmuşdu. Ü.Hacıbəyli 

ənənələrinə sadiq qalan bəstəkarın yaradıcılığının əhəmiyyətli hissəsini xor üçün 

yazılmış əsərlər və kütləvi mahnılar təşkil edir. Qətiyyətlə demək olar ki, müəllifin 

yaradıcılığı Azərbaycan xor musiqisi və kütləvi mahnı janrlarının inkişafında böyük 

rol oynamışdır.  Bucür vokal-xor sənətinə meyillilik  onunla bağlıdır ki, 

C.Cahangirov ömrünün böyük hissəsini  müxtəlif xor kollektivlərində çalışıb və 

həmin kollektivlər üçün yazıb-yaratmışdı.  

“FÜZULİ” kantatası 
C.Cahangirovun “Füzuli” kantatasının ilk nümayişi 1959-cu ilin aprel ayına 

təsadüf etmişdir və bu əsər sonralar respublikamızın bütün aparıcı xor kollektivlərinin 

repertuarında öz layiqli yerini tutmuşdu. Kantata bir-birilə bağlı olmayan üç hissədən 

ibarətdir. Hər hissənin əsasına azərbaycan poeziyasının korifeyi olan Fizulinin 

qəzəlləri qoyulmuşdur, final apofeozunda isə Fizulini tərənnüm edən Rəsul Rzanın 

şerləri istifadə olunur. 

Kantatanın musiqi məzmununun xarakteri, formasının traktovkası, xor 

hissələrinin metr-ritm cəhətdən üslubu – bunların hamısı poetik məzmuna, Füzuli 

poeziyasının ruhuna və quruluşuna tabedir. Azərbaycan klassik şairlərinin içindən 

Füzuli yeganə şairdir ki, böyük Nizami tərəfindən irəli sürülən humanistik ideyaları 

çox yüksək bədii ümumiləşdirmə səviyyəsinə qaldırmağa müvəffəq olmuşdur. 

Fizulinin tarixi rolu bunda idi ki, o, özündən öncə gələnlərin axtarışlarını 

ümumiləşdirərək, klassik azərbaycan dilində poeziyanın əsl şedevrlərini yarada 

bilmişdir. Füzuli poeziyasının türkdilli əsası azərbaycan muğamının milli simasının 

sonraki inkişafına təsir etmişdir, çünki muğamın ritmik əsasını şerin ritm quruluşu 

təşkil edir.    

Füzuli poeziyasının mərkəzində duran – azadlığa, biliyə can atan, ləyaqətini 

təstiq edən, dininə, eşqinə və məqsədlərinə sadiq olan, zəhmətkeş və cəsur 

mükəmməl insan – C.Cahangirov tərəfindən də öz kantatasının ideya əsasına 
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qoyulmuşdur. Bu əsərdə bəstəkar böyük azərbaycan şairini ənənəvi muğam sənətinin 

vasitəsilə deyil, lakin simfonik orketr,  xor və solistlər vasitəsilə tərənnüm etməyə 

cəsarətli cəhtlər göstərmişdi.  

Nəhəng fəlsəfi fikirlərin, ümumi ideyaların təcəssümünü tələb edən kantata janrı 

Füzuli yaradıcılığının ümumiləşdirilmiş ideya-obraz dünyasının açıqlanmasına imkan 

yaratmışdır.C.Cahangirov Füzuli yaradıcılığında öz yaradıcılığına yaxın olan ideya, 

obraz, mövzularını tapa bilmişdir. Səmimiyyət, sevgi, insani hisslər dolu kantatanın 

musiqisi  yumşaq lirikanı dərin fikirlərlə birləşdirərək Füzuli obrazlar dünyasını incə 

şəkildə xarakterizə edir. C.Cahangirov və onunla əməkdaşlıq edən şair R.Rza elə 

qəzəllər seçməyi çalışmışlar ki, onlarda əsərin əsas ideyası dəqiq təcəssümünü tapa 

bilsin. Bunu etmək heç də asan deyildi, çünki Fizuli poeziyası dərin və çoxmənalıdır, 

şair-filosofun fikri o qədər uca zirvələrə uçur ki, onun hər beyti, hətta hər sətri çox 

vaxt tamamlanmış fəlsəfi tezisi ifadə edir.  

Kantatanın birinci hissəsi “Xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz” qəzəlinə 

əsaslanır. Bu qəzəldə insan qəlbinin dərinliklərində gizlənən fikirlərini, duyğularının 

ən incə çalarlarını açıqlamağa qadir olan “sözün” qütrətindən, zənginliyindən bəhs 

olunur. Məzmununa görə mürəkkəb olan poetik mətni bəstəkar bir sıra fraqmentlərə 

bölür ki, onların əsasını iki beyt təşkil edir. Həmçinin bir sıra hallarda bəzi sətirlərin 

təkrarı istifadə olunur. Bununla müəllif istədiyinə nail olur: fəlsəfi fikirlərlə qatı və 

sıx doldurulmuş mətni bir qədər genişləndirir və yüngülləşdirir, musiqi vasitəsi ilə isə 

onun obraz-emosional məzmununu açıqlayır. Bunun üçün bəstəkar major və minorun 

müqayisəsi, orijinal lad modulyasiyaları, dinamik kontrastlar kimi vasitələrdən 

istifadə edir. 

Kantatanın ideya mərkəzini II hissə təşkil edir ki, bu əsər, şübhəsiz, azərbaycan 

musiqi ədəbiyyatının ən gözəl səhifələrindəndir. Onun əsasına Füzulinin məşhur 

“Məni candan usandırdı” qəzəli qoyulmuşdu. Bu qəzəli poetik məzmunun dərin 

incəliyi, səmimiliyi, fikrin orijinal formada ifadəsi kimi cəhətlər fərqləndirir. Hər beyt 

qəhrəmanın sanki öz halını, ağrısını və istirabını  təhlil edərək özü-özünə verdiyi 

sualla bitir. Fikrimizcə, məhz bu daxili dialoq bəstəkara lazımi ifa tərkibini tapmağa 

yardım etdi (altın solosu və kişilərin çox vaxt unisonla səslənən xoru). II hissənin 
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populyarlığı təkcə melodiyanın incəliyi və koloritin gözəlliyində deyil, bu hissə həm 

də bizim klassik musiqisinin ən “şərq” tipli əsəridir, özüdə ekzotikadan, 

gözəlləşdirmələrdən, qərəzlilikdən uzaq olan əsl şərqin təcəssümüdür. 

 

C.CAHANGİROV 

“FÜZULİ”, II hissə 
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Mə- ni  can – dan          u - san  –        dır  -    dı,                             ca-fa -  dən 

yar              u - san-   maz  –       mı,      u – san  –  maz  –          mı?          Fə-lək  – lər  

yan    –    dı      a –  him  –    dən,            mu- ra – dım      şəm                 i      yan- maz- 

-mı,             mu- ra- dım      şəm             i   yan- maz  –    mı? 
 

Solo alto 
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Fə  -  lək - lər           yan     –     dı    a –  him  – dən,             mu  - ra – dım     
      

      şəm             i     yan- maz,      şəm           i     yan- maz  –  mı? 
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Qə - mim pün – han   tu – tar- dım  mən 

Qə-mu  bi –  ma  –    ri-nə   ca   –    nan    də-va – yi-   

dərd       e- dər     eh  –    san,                                                                             nə-çün qıl- 

-maz       mə-nə   dər  – man,     mə-ni      bi -         mar      san- maz – mı? 
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De-di- lər         ya-        rə qıl  rov-   şən,      de-  səm ol 

  bi        və - fa,   bil  –  məm,    i – na - nar – mı,     i – nan- maz – mı,       i- na- nar- 
 m 

mı,         i – nan – maz –   mı? 
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Şə-  bi –      hic –       ran             ya- nar       ca-  

-nım,         tö- kər       qan        çeş-           mi    gir-    ya-      nım,       o-     ya-      dar  

      xəl-        qi     əf-      qa-      nım,          qa-    ra       bəx-         tim          o-   yan-  maz- 
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mı? 

o-     ya-      dar            xəl-        qi     əf-      qa-          nım,        qa-    ra      bəx- 

    tim         o-   yan-  maz-   mı? 
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Gü- lü rüx-      sa- 

-ri-  nə                 qar-    şu                        gö- züm- dən          qan-       lı    a-       xar, 

  qan-     lı    a-     xar          su,      hə-bi-    bim,    fəs-      li gül-  dür    bu,      a- xar  su- 

-lar         bu-lan-maz- mı,  a-xar   su-      lar       bu-lan-maz- mı? 
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, Hə-  bi-    bim,          fəs-            li    gül-  dür          bu,            a-     xar    su- 
 

    -lar             bu- lan-  maz-          mı,               bu- lan-  maz-   mı? 
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De  - yil -  dim      mən           sə - nə       ma -        il,           sən   et -       din 

əq -             li -  mi       za -           il. 

Mə - nə  tən        ey -          lə - yən    qa -         fil             sə - ni         gör - 
 

-cək     u -    tan -  maz -    mı? 
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Fü – zu -  li -        rin -   dü  şey -  da -    dır. 

Fü – zu – li -      rin -     dü  .şey – da-  

-dır 

 Hə - mi – şə         xəl -     qə  rüs – va -  dır,      so-run kim      bu          nə  sev – da- 

-dır 

-dır,     bu sev – da -  dan         u – san- maz - mı?     Bu sev- da -  dan            u- san- maz - 



69 
 

 
 

-mı? 

    So – run  kim,   bu          nə  sev-da -        dır 

So – run kim,      bu                                             nə sev – da -  

-dır,         bu    sev- da -      dan, 

Bu   sev – da -   dan, Bu  sev- da -       dan! 

Bu sev – da -      dan,                                  bu  sev-  da -      dan!  
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“SABİR” oratoriyası 

C.Cahangirovun ikinci iri həcmli xor əsəri – solistlər, xor və simfonik orkestr 

üçün  bəstələnmiş “Sabir” oratoriyasıdır. Əsər 1962-ci ildə, böyük satirik-şairimiz 

Sabirin yüz illik yübileyi ərəfəsində yazılmışdır. Əsər özünün qeyri-adi quruluşu və 

yaradıcı ideyanın orijinal şəkildə realizə olunması ilə diqqəti cəlb edir. Bəstəkarın 

fikirlərinin bu səpkidə açıqlanmasına şübhəsiz ki, dahi satirik-şairimizin yaradıcı 

siması, onun şerləri böyük təsir göstərmişdir. Sabirə qədərki klassik poeziyamız sanki 

bir aşiqin və ya filosofun möhtəşəm monoloqudur. Sabirin poeziyası isə xalq və 

“mən” arasında dialoq formasını alır. Sabirin şerləri əsl sosial satiranın parlaq 

nümunəsidir. Belə mövzu, problem yoxdur ki, şair ona toxunmasın. Sabirin bütün 

yaradıcılığına hərəkətli, narahat, paradoksal bir kolorit, ritm, intonasiya xasdır. Bütün 

bu xüsusiyyətlər  çox böyük incəliklə Cahangirovun oratoriyasında öz təcəssümünü 

tapmışdır.  

Oratoriya ardıcıl sərgilənən süjetə malik deyildir. O, ümumi əsas ideya ilə 

birləşdirilmiş və eyni zamanda musiqi və ədəbi cəhətdən kifayət qədər sərbəst olan 

bir sıra nömrələrdən ibarətdir. Əsərin məna baxımından mərkəzini Sabirin obrazı 

(tenorun solosu) təşkil edir ki, bütün hadisələr onun ətrafında cərəyan edir.  

Əsər orkestr girişi ilə başlanır, daha sonra Abbas Səhhətin sözlərilə başlanan 

birinci hissə gedir. Girişin təntənəli musiqisi əsərin sonunda da təkrar olunur və 

böyük şairimizin dühasını təsvir edir. Bu baş mövzunun əsasını yuxarıya doğru 

qalxan və “Sabir” sözünə uyğun olan intonasiyalar təşkil edir. Bu sekundalı quruluş 

bəstəkar tərəfindən əsər boyu çox məharətlə istifadə olunur: gah ironik, gah acı-

pessemistik, gah da alqışedici formada.  

Bütöv melodik quruluşa əsaslanan “Fizuli” kantatasından fərqli olaraq, bu 

əsərdə bəstəkar kompozisiyanın mozaika prinsipini əsas tutur, musiqi inkişafının 

məntiqi poetik obrazın tam dəqiq ifadəsi məsələsinə tabedir.  Musiqidə doğrunu, 

düzgünlüyü tərənnüm edərək, bəstəkar nəinki şerlərin ümumi mənasını, hətta çox 

vaxt ayrı-ayrı cümlələrin və sözlərin mənasını əks etdirən lazimi intonasiyaları 

axtarıb-tapır. Bucür yanaşmanın həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri var. Bir 
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tərəfdən xarakterlərin dəqiq və sərrast açıqlanması satirik əsərin ayrılmaz xüsusiy-

yətlərindəndir. C.Cahangirov “Sabir” oratoriyasında azərbaycan musiqi materialı 

əsasında məhz bu məsələnin həllini tapır ki, bu da adətən süjetin monumentallığı və 

ciddiliyi ilə fərqlənən oratoriya janrı çərçivəsində dünyada misli olmayan bir iş idi. 

Bu baxımdan oratoriyanı yazarkən bəstəkarın qarşısında duran məsələ çox çətin idi. 

Aydındır ki, bu yeni, heç kəsin getmədiyi yol ilə gedən bəstəkar bəzi səhvlərdən 

qaçına bilməzdi. Belə ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, poetik sözlərin arxasınca çox 

dəqiq olaraq yürümə formanın qeyri-müəyyənliyinə gətirib çıxarmışdır.  

Oratoriyada solo və xor nömrələri növbələnir. Xorların məna baxımından rolları 

müxtəlfdir:  

a) qəhrəmanları ( daha doğrusu antiqəhrəmanları) təsvir edən xorlar;  

b) şairi lənətləyən kütləni təsvir edən xorlar; 

c) Sabirin xalqın taleyi və şairin rolu barəsində əhəmiyyətli konseptual ideyalarını əks 

etdirən xorlar; 

d) Sabiri alqışlayan xorlar. 

Xorların bütün bu göstərdiyimiz funksiyalarından asılı olaraq bəstəkar hər bir 

xorda lazımi fakturanı istifadə edir. Ən sadəsi – qəhrəmanın cinsindən asılı olaraq 

xorun qadın və ya kişi qruplarına bölünməsidir (xor partiyalarının personifikasiyası 

prinsipi). Məhz belə satirik fraqmentlərdə bəstəkar “meyxana” folklor janrına 

əsaslanır ki, bu da cəld temp, rəqs ritminə yaxın səlis ritmdə öz əksini tapır. Belə 

xorlarda bəstəkar unison və ya asan ikisəsli fakturadan istifadə edir. Bunlar əsasən 

ayrı-ayrı tipajların kollektiv portretlərinin təsviri olan xorlardır. 

Şairi lənətləyən kütləni təsvir edən xorlarda isə bəstəkar imitasiyalı 

quruluşlardan, xor qruplarının bir-birilə  antifon şəkildə müqayisəsindən istifadə edir. 

Nəhayət, alqışedici xorlarda C.Cahangirov dolğun unison və ya sıx akkord 

fakturasından istifadə edir. 

 Oratoriyanın musiqi dili də çox rəngərəngdir və milli lad-tonallığa əsaslanır.  
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C.CAHANGİROV 

“SABİR”  
“Haqqı xalqa bildirib” xoru 

 

 

Haq- qı  xəl –   qə       bil-    di – rib,              də-fi  zə-la -   lət         et - mə-li, 
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Gün  ki - mi    ta –    ban    e - dib            na -  ma -li   zül- mət    et – mə -   li.  

Sa -   bi-ra, bey - nəl -mi - ləl           təd -  bi - ri    ül -      fət          et - mə -li!   
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Ey sü-xən-  da-  nan,bu gün-lər  bir  hi- da- yət  vax-   tı-dır! 

Ey  sü-xən-     da-  nan, bu gün- lər        bir     hi-  da-   yət  vax-   tı-dır! 
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Ül-   fə-   ti, ül- fə- ti,      ül- viy- 
 

-yə- tə    da-   ir        bir  xi- ta-   bət    vax-tı-dır!  

Söv-  da- i-  mə-vəd- dət-dən   xa- 
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-li  gö-rü- nür  baş- lar;  

bi-  gə-  nə   bi-   lir    yek-  sər, 

 bi-   gə-  nə   bi-   lir    yek-   

qar-  daş-  la-    rı       qar-   daş-lar.         Bit-sin  sa-çı-    lan         yaş-      lar,    

-sər                          qar-   daş-  lar. 

Bit-   sin                        yaş-     lar;
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ağ-  lar     bi-    zə       tor-            paq-       lar,              dağ-  lar,        də-     rə-       lər, 

ağ-           lar                               tor-                 paq 

   daş-            lar... Zin-      har,    e-   də- 
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-lim      xid-      mət In- san-    lı-     ğa,    yol-         daş-            lar! 

In-     san-      lı-      ğa,          yol-                    daş-         lar! 
 

Qüd-         rət         a       və-    tən-           daş-        lar!      Hüm-     
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-mət              a    və-    tən-    daş-              lar!       
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Sa-   bi-   ra,  bey- nəl- mi- ləl         təd- bi-  ri-  ül-     fət          et-  mə-  li!   
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4. C.HACİYEVİN “SÜLH KEŞİYİNDƏ” ORATORİYASI 

       Azərbaycanda simfonik musiqinin inkişafında böyük əməyi olan görkəmli 

bəstəkarımız Cövdət Hacıyevin öz yaradıcılığında kantata-oratorial janrına müraciət 

etməsi diqqətəlayiqdir. Onun bu qəbildən olan əsərlərinin sırasına 40-cı illərin 

sonunda S.Rüstəmin sözlərinə bəstələdiyi “Sülh keşiyində” oratoriyasıdır. Bu əsər 

oratoriya janrında yazılan ən gözəl əsərlərdən biridir və 4 hissədən ibarətdir. 

Təəssüflər olsun ki, oratoriyanın II hissəsi “Lay-lay” istisna olmaqla,  bu əsər tam 

şəkildə nəşr olunmamışdır. Lakin lirik “Lay-lay” hissənin kompozisiya quruluşu və 

obrazların inkişafının xarakterinə əsaslanaraq bizim bütün oratoriya barəsində 

təsəvvürümüz formalaşır. Burada bəstəkar mövzu bolluğu, mövzuların əkspozisiya 

tipli verilməsi kimi prinsiplərdən istifadə edir. Bu mənada əsərin lirik-epik xarakterdə 

olan “çoxqatlı” Girişi diqqətə layiqdir.  Əsərdə bəstəkar iri tərkibli orkestrdən istifadə 

edir, müxtəlif koloritli birləşmələri (qadın səslərində divizi,  soprano solosunda ağızı 

yumulu ifa olunan kövrək akkord səslənmələri, altların və baritonların partiyalarında 

divizi) fakturaya daxil edir.  

 “Lay-lay” ümumi olaraq giriş və qısaldılmış repriza ilə 3-5 hissəli formada 

yazılmışdır. Formanın əsas ideyası polifonik işlənmiş birci A-mövzunun sıx  

harmonizə edilmiş B-mövzu ilə müqayisəsidir. Bundan əlavə, birinci mövzunun 

bütün səslənməsi boyu istifadə olunan fakturalı variasiya prinsipi formaya ayrıca bir 

nəfəs verir. İkinci, B-mövzu lay-layın uzun havası ilə parlaq kontrast təşkil edir. 

Burada vokal-instrumental faktura qabarıq verilən əsas melodiyanı aparan səsə tabe 

olunur: soprano partiyasında solo və bütün partiyanın səslənməsi növbələnir. Şur 

ladında səslənən ikinci mövzu nəinki daha hərəkətlidir, həmçinin də daha qətiətli və 

cəsarətli xarakterə malikdir ki, bu da mətndə səslənən sözlərə uyğundur.  Baritonlarda 

bütün səslənmə boyu ifa olunan sinkopalaşdırılmış “hey, hey” fiquru mövzuya bir 

qədər də dinamizm və elastiklik cəhətlərini əlavə edir.  

  Qeyd etməliyik ki, burada kompozisiya cəhətdən əsas yükü melodiya daşıyır. 

Bu əlamət geniş, a kapella ifa olunan girişdə xüsusi parlaq aşkarlıqla duyulur. Bu 

giriş alt qrupunun sözlərsiz ifa etdikləri və humayun ladında səslənən gözəl 
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melodiyanın solosu ilə başlanır. Girişin ikinci hissəsi – qadın partiyalarının ağızı 

yumulu ifa etdikləri 4-səsli yumşaq xoraldır. Və nəhayət, üçüncü giriş tenor, bariton 

və sopranoların birgə ifası ilə səciyyələnir. Bu hissədən ifaya ilk olaraq orkestr 

müşayiəti daxil olur. 

Nəfis xor orkestrovkası ilə bərabər “Lay-lay” lad-harmoniya rəngərəngliyi ilə də 

fərqlənir. Burada  bəstəkar  humayun ladında muğam improvizasiyası tipli girişdən 

və daha sonra ardıcıl olaraq təsnif və rəng formasından istifadə edir. Yəni bəstəkar 

nəinki muğamın intonasiyaları, həmçinin onun forma quruluşuna da müraciət edir. 

Digər tərəfdən, məhz muğam melosunun diqqətli və aramlı şəkildə verilməsi sadəcə 

“Lay-lay”adlandırılan bu əsərə qeyri-adi əhəmiyyətlilik, dərinlik və demək olar ki 

simfonik genişlik cəhətlərini aşılayır. Bu epik “Lay-lay”ın dolayısı mənası bütün 

oratoriyanın adı ilə uzlaşır: sülh keşiyində bütün uşaqların anaları durur, onlar öz ana 

məhəbbəti, mərhəmət və insanlığı ilə təhlükəyə, müharibəyə qarşı müqavimət 

göstərir. Zənnimizcə, azərbaycan muğamının çoxmənalı semantikasına müraciət 

bəstəkara adi məişət janrına aid olan lay-layı böyük ictimai məna daşıyan əsərə 

çevirmək imkanını yaratdı.  
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C.HACIYEV 

 “SÜLH KEŞİYİNDƏ”, II hissə 

“LAY-LAY” 

 

 

 
S. 
 
 
A. 

S.I 
 
 
S.II 
 
 
 
A.I 
 
 
A.II 

(ağzı bağlı) 

(ağzı bağlı) 
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(ağzı bağlı) 
 

S. 
 
 
A. 
 
 
T. 
 
 
B. 

(ağzı bağlı) 
 

Solo 

Göz-lə-ri-min    i-  şı-ğı, 
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(ağzı bağlı) 
 

Solo 
 

e-   vi-  min   ya-        ra-     şı-  ğı.                   Göz-lə-ri-min                i-    şı-  ğı, 

  e-   vi-  min   ya-        ra-     şı-  ğı.                 Yat qı- zıl    be-        şi-   yin-     də, 
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(ağzı bağlı) 
 

(ağzı bağlı) 
 

Solo 
 

  da-ya-  nım   ke-     şi-     yin-   də.                         Sə-nə lay-lay  ça-   lım    yat, 

Sə-nə  lay- lay      ça-   lım    yat.                   Yat    qa- da- nı     a-     lım, yat. 
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Solo 
 

Yat, qa-da- nı                  a-  lım, yat.                   Sə- nə  lay-lay     ça-      lım,   yat.  
 

Soprano 

Sə- nə  lay-lay     ça-    lım,  yat.              Yat, qa-da- nı           a-      lım, yat.  
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Yat, qa-da- nı            a-   lım, yat. 

Daha hərəkətli. 

Hey! 

Daha hərəkətli. 
 

hey, hey........... 

Sən dünya-ya        gə-  lən-   də,                      ilk sə- sin  yük-     sə-   lən-   də   
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hey, hey........................ 

 
Bu yer-də qı-    zıl   yaz-  dı,                    öm-rü-nə    ağ       gün  yaz- dı 
 
Öm-rü-nə  ağ   gün  yaz- dı                      rəh-bər öz    im-    za-  si-   lə. 
 
 

Öm-rü-nə    ağ        gün  yaz-   dı                       öm-rü-nə    ağ       gün  yaz- dı 
 
 
 
 

öm- rü-nə   ağ          gün  yaz-  dı                       öm-rü-nə    ağ       gün  yaz- dı 
 
 
 
 



90 
 

 

Lay-lay, ba-ha-  rım,  lay-   lay.       Lay-lay hə-ya-  tım,  lay-  lay. 

Hey,         hey, 

Hey,         hey, 
 

Hey,         hey, 
 

 hey,         hey,        hey. 
 

Hey,      hey. 
 

Hey,       hey,         hey. 
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Ağır.                                                                                                   Solo 

(ağzı bağlı) 

(ağzı bağlı) 
 

Ağır.   

Boy at yur-dum 

tək  ba-  lam,               gü- nəş-sən  is-       tiq-    ba-   la.                    Boy at yur-dum 
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Solo 
 

tək  ba-  lam,             gü- nəş-sən   is-         tiq-    ba-   la                qo- ru   xal-  qı, 

tor-  pa-       ğı,                  Və-  tən   sev-        sin     sə-      ni.                   Lay-lay, hə-ya- 

(ağzı bağlı) 
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(ağzı bağlı) 
 

-tım lay-  lay.             Lay-lay,hə-ya- tım lay-  lay.            Qo-lum qa-na-dım lay-lay.     
 

Solo 
 

Qo-lum qa-na-  dım  lay-  lay,                                                lay-lay.   

Lay-lay,hə-ya- tım    lay-  lay.          Qo-lum qa-na-   

Lay-                       lay,       hə-         ya-      tım 
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Lay- lay,            lay-lay,  hə-ya-      tım    lay-  lay.                  Qo-lum qa-na-  

    lay-         lay.                  (ağzı bağlı) 
 

-dım, lay-      lay.              (ağzı bağlı) 
 

 -dım, lay-lay. 

Daha hərəkətli. 
S. 

A. 

T. 

   Hey. 

Daha hərəkətli. 
 

Sən dün-ya-ya 

Hey,hey,  hey, hey 
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S. 
 
 
A. 
 
 
T. 
 
 
B. 

gə- lən-     də,                      ilk sə- sin yük-     sə-   lən-   də.   
 

Hey, hey............................... 

Öm-rün-nə ağ  

gün    yaz-  dı                       rəh-bər  öz  im-    za-    si-     lə.                    Öm-rün-nə ağ  
 

Hey, hey............................... 
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Gün yaz-      dı,                     öm- rü-nə  ağ        gün  yaz-   dı. 

Gün yaz-     dı,                     öm- rü-nə  ağ        gün  yaz-   dı. 
 

 Lay-lay, ba- ha- 

-rım,   lay-   lay.         Lay-lay, hə-ya-  tım, lay-  lay. 

Hey, hey............................... 
 

Hey, hey............................. 
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Solo 
 

   Hey. 

Hey. 

    Ağır. 

Boy   at  yur-    dum   tək  ba-  lam      gü-nəş-sən is-    tiq-    ba- la,            qo-ru xal- qı  

Ağır. 
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tor-   pa-  ğı                 və-  tən sev-   sin     sə-  ni.          Lay- lay,               lay-lay,   

(ağzıbağlı) 

(ağzıbağlı) 
 

lay-lay. 
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5. Ə.HÜSEYNZADƏNİN “GÖZƏL VƏTƏN” KANTATASI 

Ədilə Hüseynzadənin birhissəli “Gözəl Vətən” kantatası 1953-cü ildə 

S.Vurğunun sözlərinə bəstələnmişdir. Bu uca ruhlu, poetik əsərdə ifadəliliyin əsas 

vasitəsi kimi xorun rəngərəng fakturası çıxış edir. Burada iki obraz müqayisə olunur: 

lirik-xəyalpərəst və canlı, rəqsvari. Kontrast qarşılaşdırılmaya templərin, metroritmin, 

tembrlərin və ştrixlərin fərqləndirilməsi priyomları vasitəsilə nail olunur. Əsərin 

mətni də gözəl şair sözülə yazılmışdır. Bulaq suyu kimi təmiz və şəffaf  Səməd 

Vurğun poeziyası bu səmimi əsərin uca ruhunu daha da artırır, onu Vətənə məhəbbət 

haqqında bağırtılı şüarlardan uzaqlaşdırır. 

Kantata üçhissəli formada yazılmışdır. Birinci hissənin lirik obrazı işıqlı 

boyalarla təsvir olunmuşdur. Burada həm yüksək səslərdə diviziya əsaslanan kövrək 

xor fakturası, həm harmonik parçanın daxilində axıcı, sürəkli səsaparıcılığı, həm 

xüsusi koloritli alterasiya və melizmlər öz əksini tapmışdır. Bəstəkar böyük məharətlə 

“əks-səda” effektindən istifadə edir: qadınların səslərinə kişilər uzun fermato-larla 

hay verir. Axıcı, yuvarlaq frazalar çox həssaslıqla poetik mətnin arxasınca yürüyür. 

Formanın ikinci hissəsində lirik obraz təntənəli, tərənnümedici cəhətlər alır. 

Musiqinin ritmik şəkli birinci cümlənin nitq intonasiyasını tam dəqiqliyi ilə ifadə 

edir: “sə-nin qoy- nun la-lə-zər-dir”. Bu cümləni əvvəl tenor və baslar oxuyur, sonra 

ikinci sətirdə soprano və altlar onlarla birləşir, özüdə hissənin sonuna qədər  kişi 

səsləri birinci cümləni ostinato şəklində davam etdirir. Qadın səsləri isə 

kulminasiyaya doğru dinamikanı artıraraq kulminasiyada kişilərin ostinato quruluşlu 

cümlələrini davam etdirir, bu vaxt kişi partiyalarında tutti və divizi şəklində “hey!” 

çağırışında orqan punktu səslənir. Formanın reprizası (üçüncü hissəsi) sintetikdir. 

Burada birinci və ikinci hissələrin materialı verilir və iki obrazın təzadlı, kontraslı  

mövzuları reprizanın əsasını təşkil etmiş olur. Kontrastı gücləndirmək üçün bəstəkar 

burada bəzi vasitələrdən istifadə edir:  qadın səslərinin cümləsi (A) piano oxunur, kişi 

səslərinin frazası isə (B) forte ilə oxunur. Və əsər piano-dan  fortissimo-ya qədər 

tədricən artan orkestr və xorun tutti-si ilə A cümləsinin materialı əsasında bitir. 
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Ə.HÜSEYNZADƏ 

“GÖZƏL VƏTƏN” 

  

 

Mülayim, əhənglə. 

S.I 
 
 
 
S.II 
 
 
 
A.I 
 
 
 
A.II 
 
 
T.I 
 
 
 
 
T.II 
 
 
B. 
 

Gö-zəl   və-   tən,     doğ-    ma    və-  tən, 

Gö-zəl   və- tən,     doğ-  ma   və-  tən, 
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  ax-şa- mın- dan,       sə-    hə-  rin-   dən, 

  ax-       şa-mın- dan,     sə-   hə-  rin-dən, 
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Qüv-   vət     a-   lıb,                      il-  ham      a-         lıb,        yurd    sal-      mı-  şam 

dağ-  lar-   da   mən.     Qüv-vət   a-   lıb,           il-  ham    a-    lıb,     yurd  sal-mı-şam 
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 dağ-   lar-    da          mən 

dağ-  lar-   da               sə-  nin   qoy- nun       la-    lə-   zar-  dır,    sə-  nin   qoy- nun 

 la-    lə-   zar-  dır,        sə-  nin   qoy- nun       la-     lə-   zar-  dır,      sə-  nin   qoy- nun 

  sə-  nin   qoy- nun       la-     lə-   zar-  dır,      sə-  nin   qoy- nun 
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la-       lə-   zar-  dır,          e-      lə    bil    ki,        ilk    ba- har-  dır, 

la-     lə-   zar-  dır,          ilk                                  ba-      har                   e-      lə     bil    ki,  

   e-      lə    bil    ki,         ilk   ba- har-  dır,        

    ilk    ba-     har-  dır,   ilk                                     ba-        har               sə-  nin   qoy- nun 
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 La-      lə-    zar-      dır,            ilk       ba-     har-     dır,    

 la-         lə-     zar-    dır,            la-      lə-   zar-        dır,           ilk        ba-   har-      dır,    

ilk        ba-     har-    dır,         hey! 

ilk         ba-   har-    dır,              la-     lə-       zar-      dır,          ilk        ba-   har-      dır,    
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  la-             lə-   zar-        dır,       ilk        ba-   har-      dır,          ilk          ba-   har-      dır,    

la-            lə-      zar-      dır,       hey,                                          ilk           ba-   har-      dır,    

hey,                                              ba-                                           har-    

hey,                                                                                              la-          lə-      zar-    dır,            

 -dır,                                                                                               la-          lə-    zar-      dır,    

  la-              lə-   zar-     dır,          la-         lə-    zar-      dır,         la-          lə-    zar-     dır, 

  Soprano  



107 
 

 

    ilk     ba-   har-     dır,      ilk    ba-  har-dır,    hey!    

 ilk      ba-   har-   dır,      ilk     ba-  har- dır,   hey! 

    ilk      ba-   har-    dır,      ilk    ba-   har-  dır,    sə- nin     qoy- nun      la-    lə-    zar-   dır       
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Hər       da-  şın-  da,      tor-    pa-  ğın-   da,    hər       da-  şın-  da,      tor-    pa-  ğın-   da, 
 

Hey!                                                                    Hey! 

Hər       da-  şın-  da,      tor-    pa-  ğın-   da,      hər    da-  şın-  da,        tor-    pa-ğın-   da, 
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i-    gid-   lə-     rin       a-       dı    var-  dır,          i- gid-     lə-   rin         a-     dı    var-  dır, 

 i-    gid-   lə-     rin       a-       dı    var-  dır,          i- gid-     lə-   rin         a-     dı    var-  dır, 

i-              gid-               lə-                      rin       a-                                    -                    dı     
 

  i-            gid-               lə-                     rin,       i-     gid- lə-  rin              a-   dı    var-  dır, 
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    a-        dı     var- dır 

Hər       da-    şın-  da        i-     gid-   lə-     rin      a-     dı     var-  dır,   hey! 

   i-                                                             gid-     lə-                    rin,   hey! 
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    i-    gid-     lə-    rin         a-      dı   var-  dır,       hey!                              a- 
 

              a-     dı     var-  dır,    hey! 
 

i-     gid-    lə-     rin         a-     dı     var-  dır,     hey!                              a-     dı     var-  dır, 
 

                                                     a-    dı     var-  dır,       a-     dı     var-  dır, 
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                               dı      var,                                                                   Hər     da-   şın-   da 

   a-       dı     var-  dır,    hey!                                                                   A........... 

    a-     dı     var-   dır,        a-     dı     var-  dır,      a-     dı     var-  dır.     Hər     da- şın-   da  

    i-    gid-     lə-    rin         a-     dı     var-  dır,   hey! 

    i-     gid-   lə-     rin         a-     dı     var-  dır,      i-     gid-  lə-   rin         a-     dı     var-  dır,        

-                            dı     var-                    dır,        i-    gid-    lə-  rin        a-     dı     var-  dır,  
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  a-     dı   var-  dır,     hey! 

Hey! 
 

  Bağ- ça- mız-    da            ö-      tən    qu-  şam, 

Mülayim, ahənglə. 

Mülayim, ahənglə. 
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Cəld. 

Cəld. 
 

  Bağ-    ça-     mız-    da          ö-    tən     qu-  şam,     bağ-     ça-   mız-  da,       hey! 
 
 



115 
 

 

  Gül- lər       i-        lə        boy     at-   mı- şam. 

   Gül- lər   i-    lə     boy   at-   mı- şam. 

Mülayim, ahənglə. 

Mülayim, ahənglə. 
 

Cəld. 
 

Cəld. 
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Yaz ge-cə-si                 mah-nı  de-  yib,       ul- duz-la-  rı         

gül-   lər      i-    lə,   hey! 

Mülayim, ahənglə. 
 

Mülayim, ahənglə. 
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o-   yat-   mı-  şam,      yaz  ge-cə-  si               mah-nı   de-  yib           ul- duz-  la-  rı.         
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6. AQŞİN ƏLİZADƏNİN KANTATALARI 
     Xor musiqisi janrlarının inkişafında, milli xor üslubunun yeni səviyyəyə 

çıxmasında görkəmli Azərbaycan bəstəkarı A.Əlizadənin də böyük rolu olmuşdur. 

Xor musiqisi onun yaradıcılığında aparıcı sahələrdən biridir. Tam qətiyyətlə demək 

olar ki, bəstəkar özünəməxsus şəxsi xor üslubunu yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 

Onun vətənpərvərlik mövzusunda bəstələdiyi xor əsərləri sirasında “Azərilər” (söz. 

F.Qocanın) və “Ana torpaq” (söz. B.Vahabzadənin) kantatalarını göstərmək olar. 

 

“AZƏRİLƏR” KANTATASI 
       1975-ci ildə Fikrət Qocanın sözlərinə yazdığı “Azərilər” kantatasında bəstəkar 

vətəndaşlığı, qəhrəmanlığı tərənnüm edir. Bəstəkar xalqımızın keçmişi barəsində 

müasir dillə danışır. Əsər yüksək amallar – vətən və xalq qarşısında məsuliyyət 

hisslərini aşılayır. Humanist və qəhrəmani mövzu burada xalq poetik təfəkkürü 

vasitəsilə ifadə olunur. Kantata 4 hissədən ibarətdir. Burada bəstəkar alleqorik şəkildə 

Dəniz, Dağ, Bahar və Odlu torpaq barədə söhbət açır. Əbədi fəzanın səsi tarixin canlı 

səsini xalq yaddaşında qəhrəman oğulların nurlu xatirəsini hifz edir və nəsillərə 

yetirir.   

     Qəhrəmanlığın mənəvi gözəlliyi kantatada ardıcıl və hərtərəfli olaraq 

açıqlanmışdır. Burada bəstəkar istedadının gücü ilə xalq musiqisinin dərin qatlarını 

özünəxas parlaq formada təzahür edə bilmişdir. O, folkloru yaradıcı şəkildə sənət 

süzgəcindən keçirərək mahiyyətcə yeni bir bədii məzmun yaratmağa müvəffəq 

olmuşdur. 

       I hissə “Dənizin səsi” adlanır. Burada xalq mahnısı “Ay, dili-dili”nin iki 

xanəsindən tədricən ciddi, sərt, epik və möhtəşəm bir obraz böyüyür. 

II hissə “Dağın səsi” – bir növ rekviyem rolunu oynayır. Azərbaycan xalqının milli 

poetik təfəkküründə dağlar əbədi müdrüklik, əbədi həyat simvoludur. Biz bunu 

S.Vurğunun, B.Vahabzadənin poeziyasında və S.Bəhlulzadənin rəsmlərində də  aydın 

görürük. Bəstəkarın traktovkasında (yozumunda) dağlar sanki gələcək nəsillərin 

əbədi xatirəsi üçün qəhrəmanların məzarlarının baş daşlarına bənzədilib. Bu hissənin 
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mövzusu əsl talış xalq mahnıları əsasında qurulmuşdur.  Orkestrdə refren kimi 

səslənən birinci mövzunun əsasını dəfn mərasimində istifadə olunan ahı-nalələrdir. 

Bu qısa mövzunun nitq ifadəliliyi, onun intonasiya cəhətdən qıvraqlığı, metrik 

azadlığı – şivən-ahı kimi bir janrının bəstəkar tərəfindən məharətlə istifadəsini bizə 

açıq-aşkar göstərir. Lakin bu janra xas olan qabarıq şəkildə kədər hissinin nümayiş 

etdirilməsi bəstəkarın interpretasiyasında bir qədər yumşaldılmış, lirik və buna 

baxmayaraq  çox gəmgin səsləndirilir. İkinci mahnı mövzusu xorda səsləndirilir, ona  

xüsusi bir plastika, nəfəs təbiiliyi xasdır. 

      III hissə “Baharın səsi” adlanır. Burada bəstəkar ustalıqla, bir-neçə ştrixlə 

yuxudan oyanan təbiətin mənzərəsini sərgiləyir. Mövzunun əsasını əvvəl (12 xanə)   

sanki qısa halqalardan hörülmüş çox zərif, incə bir lay-lay, sonra isə valsvari 

kadensiya təşkil edir. 

Kantatanın finalı (IV hissə) “Odlar ölkəsinin səsi” – xalqın qüdrətli obrazını 

tərənnüm edir. Burada da iki mövzunun qovuşması baş verir. Birinci – alt və baslar 

“Mən cəsur oğulların torpağıyam” sərt melodiyanı səsləndirir, hər bir səs, hər bir 

heca xüsusi bir çəki ilə tələffüz olunur, hətta pauzaların belə dərin mənası var. 

İkinci mövzu isə lirik “Ay qız, kimin qızısan ?” xalq mahnısı üzərində qurulur,  

tədricən müxtəlif üç variantda səsləndirilərək xalqın mənəvi gücünü ümumiləşdirir və  

monumental bahadıranə xor kimi səslənir.  Xorda orkestrin fonunda 16 xanə ərzində 

səslənən “Hey!” cangəvər harayı  əsərin qəhrəmani-vətənpərvər ruhunun  apofeoz 

tərənnümüdür. 

      “Azərilər” kantatası ilk dəfə 1979-cu ildə Azərbaycan bəstəkarlarının V qurul-

tayında səsləndirilmişdir. Özünün qeyri-adi yozumuyla  böyük müvəffəqiyyət 

qazanmışdır. Epik löhvə kimi yazılan bu kantatanın əsasını təsvirçilik, saxta pafos 

deyil, fəlsəfi ümumiləşdirmələr təşkil edir. Burada Dəniz, Dağ, Bahar, Torpaq rəmzi 

surətlər dastançı rolunda çıxış edir və onların arxasınca isə xalqın qüdrətli obrazı 

canlanır. 
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A.ƏLİZADƏ 

“AZƏRİLƏR” kantatasi 

II hissə “DAĞIN SƏSİ” 

 
 

Mən dağ-la-    ram,        dün- ya         gör-müş 

dağ-  la- ram 
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Göz-lə - rim -   də         il -      dı –       rım -   lar      sax -      la –     ram  

si -  zi   da-   im   

yad   ey -        lə -       rəm           i -    gid -     lər. 
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 bu -  laq- la -      rın          göz- lə -    riy -  lə         ağ -     la –        ram  

Dağ –         lar   si – zi     göz-lə -   yir 
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si -            zi  göz – lə - yir  Dağ -       lar     si -  zi 

göz -   lə -   yir,                si -               zi  göz -     lə -       yir. 
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Si – zi  da – im          yad ey -      lə -    rəm,           i -  gid -      lər 

  Bu - laq - la -     rın               göz -  lə -      riy  -     lə            ağ -      la -          ram 
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Dağ -        lar       si -      zi         göz -    lə -      yir,                   si -               zi      göz -   lə - 

  göz -                        lə -    

- yir 
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A.ƏLİZADƏ 

“ANA TORPAQ”  

 

 

A-na  Və-   
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-tən    dir,                  i-man    və-             tən-  dir,                a-na Və-               tən-  dir,  

   i-man    və-              tən-  dir.                Bi-    zi     ya-    ra-     dan                 hər    an    Və-  
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   -tən    dir,                    bi-    zi      ya-     ra-   dan                   hər    an    Və-      tən-    dir. 

        Cən-         nət-    dir       Və-   tən,       cən-         nət-    dir       Və-   tən,   cən-             nət- 
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-dir             Və-        tən,         qey-             rət-       dir        Və-     tən,           qey-            rət- 

-dir.                                   Sən-           sən                bi-              zə                   da-       yaq,  
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  Bu                               ə-              ziz              A-            na 

     tor-    paq!                                        Və- tən yo-  lun-  da,    və-tən yo-    lun-  da     ö-  lüm 
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bi-   zə           şə-     rəf-  dir.                              Və- tən yo-  lun-  da,    və-tən yo-    lun- da      

ö-  lüm           bi-   zə                 şə-     rəf-    dir.   
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Cən-         nət-   dir       Və-   tən,   cən-       nət- 

- dir     Və-   tən,       cən-         nət-    dir         Və-   tən,      qey-          rət-    dir     Və- tən, 
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qey-         rət-    dir.                          Sən-           sən             bi-            zə              da-  yaq,       
 

    Bu                               ə-              ziz              A-            na 
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  tor-    paq!                                        Və- tən yo-  lun-  da,    və-tən yo-    lun-  da     ö-  lüm 

  bi-   zə           şə-     rəf-  dir.                              Və- tən yo-  lun-  da,    və-tən yo-    lun- da      
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ö-    lüm       bi-   zə            şə-      rəf-  dir. 

Hey! Və-  tən! 
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7. A.MƏLİKOVUN “TORPAĞIN SƏSİ” KANTATASI 

Böyük bəstəkarımız  Arif  Məlikovun yaradıcılığında xor musiqisi o qədər də 

geniş yer tutmamışdır. Lakin 1972-ci ildə onun qələmindən çıxan  “Torpağın səsi”  

kantatası  Azərbaycan bəstəkarlarının bu janrda yazdıqları əsərləri sırasında xüsusi 

yeri vardır. Bəstəkar instrumental janrlarında harmoniya, faktura, xor  və  orkestrin  

koloriti baxımından əldə etdiyi təcrübəni  istifadə edərək impressionizm üslubunda 

gözəl bir əsər yaratmağa müvəffəq olmuşdur.  V.Səmədoğlunun şerlərinin  romantik  

pafosu  A.Məlikovun  musiqisində səmimi intonasiyalarla, səs yazılışının nadir 

incəliyi ilə təcəssüm olunmuşdur. 

         Kantata iki hissədən ibarətdir.  I hissədə orkestr və xorun zəngin boyaları parlaq 

şəkildə torpağın “nəfəsini” əks etdirir. I hissənin obrazı sanki kosmosdan doğma 

torpağa baxışa bənzəyir ki, buradan planetmizin möhtəşəmliyi xüsusi kəskinliklə hiss 

olunur və hər bir kol, hər bir bulaq, hər bir cığır səmimi və incə duyğular oyadır.  

Bu hissənin özü  iki hissədən ibarətdir: orkestr və vokal-simfonik. Başlanğıc 

hissədə fanfar motivlər üzərində qurulmuş  təntənəli musiqi sevincdən səyriyən, 

titrəyən  təbiətin səsləri və boyaları ilə zəngin olan  günəşli bir dünyanı təsvir edir. 

Orkestrin tembrinin zənginliyi harmoniyanın rəngərəngliyi ilə bir qədər də 

gücləndirilmişdir.  İkinci hissədə təbiəti tərənnüm edən uca ruhlu xoral səslənir. 

Xorun fakturası nəfis, incə harmoniyalarla işlənmişdir.  

        Kantatanın II hissəsi torpağın “səsinin” həqiqi təcəssümüdir və bu səs ən insani 

tembr olan – a capella xoru vasitəsilə dinləyicilərə çatdırılır.  

        Bu hissə də iki  bölümdən ibarətdir: birinci a capella, ikincisi isə vokal-

instrumental. Özüdə bu iki faktur-tembr həllərin qarşılıqlı müqayisəsi hissənin 

sonuna yaxın bir qədər də çoxalır, çünki həm xorun, həm də orkestrin frazaları 

tədricən qısalır.  II hissənin musiqisi dağ çeşməsi kimi təmiz, sadə və təbiidir. 

A.Məlikov  burada dəbdəbədən, təntənəli riyakarlıqdan, yalançı pafosdan, plakat 

coşğunluğundan qaçınmışdir. Bu da şairin deyil, tamamən bəstəkarın xidmətidir, 

çünki axıra yaxın V.Səmədoğlunun şerləri çox şit,  “ura-vətənpərvərlik” uçurumuna 
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yuvarlanmışdır. Kantata başdan sona kimi  iniltili, ürəkdən gələn lirika, yüksək bədii 

zövg və həddini aşmayan möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

 

A.MƏLİKOV 

“TORPAĞIN SƏSİ”, II hissə 

 

 

 

      Solo 

Çay-la-rın,                         sel- lə-  rin,                             ya-ğı-şın          sə-       si-  

 A..................................................................... .              ya-ğı-şın          sə-        
 
 

                  

       Çay-la-rın,                            sel- lə-  rin,       ya-ğı-  şın     sə-   

-ni.                                                     Gü- nə- şin,                              gül- lə- rin 

-si,        sə-    si-                      ni.       A...............................               A.......    
 
 

-si,                         sə-     si-    ni.  
 
 

Gü- nə-  şin,                             gül- lə-  rin 

     Solo 
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    Solo 

 

 Solo 
Ya-zın   nə-fə-  si-          ni.                                       Qəl-bin-də,  qəl-bin-də       sax-la- dı in- san 

ya-                           zın.                                     Qəl-                            bin-               də 

In- san.          Qəl-bin-də, qəl-bin-də   sax-la- dı in- san.          A....... 

-zın,  nə-     fə-       si-  ni. in-   san 

Çay-la-rın,                sel-lə-rin, 

    in-   san 
 

Çay-la-rın,                sel-lə-rin, 
 

 ya-ğı-   şın             sə-       si-                      ni.                                                       Gü-  nə- şin, 

ya- ğı-  şın      sə-                                    si,       sə-  si-                       ni.    A....... 

  sə-  si-      ni 

sə-    si-                     ni 

   gü-nə- şin 
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gül-lə-   rin                                     ya-  zın      nə-  fə-  si-          ni. 

         Solo 

A.................................                      ya-                                       zın        nə-    fə-       si-   ni.  

   In- san  si-  nə- sin-   də         tor- pa- ğın  sə-   si                                                     ö-   zü- nə 

   S. 
 
 
 
   A. 
 
 
 
    T. 
 
 
    B. 
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ə-  bə-  di        bir  yu-  va  sal-     dı. 

A................................... 

Gə- zib qa- rış,  qa-  rış 

o- ba- nı,  e-    li   in- san hər bu-laq-dan    yüz nəğ-mə al-      dı  
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       Solo 
 
 
           S. 
 
    
          A. 
 
          T. 
 
           
          B. 

Çay-la-rın,                     sel-lə-rin,                     ya-ğı-şın     sə-        si-          ni 

A.................                                                                                                 sə-  si-             ni   

  Çay-la-rın,                  sel-lə-rin 

Gü-  nə-   şin,                               gül-  lə-   rin                                       ya- zın      nə-   fə-   si- 

A............................................................................................................ 

  gü- nə-  şin,                              gül-  lə-   rin 
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-ni. 

A........................................................................................................................................ 

    Solo  

A............................................................................................................... 

poco rit. 
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  In- sa-  na             ü-        mid             gə- tir- di  

   mu-   si-  qi,                        və- tə-  nin             ü- 

-rək            sö- zü  ol-   du.  Tor-pa- ğın            sə-      siy-            lə  dol-du 
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  ə-       li-       miz,                                 o-   nun-  la                      ö-       mür                      sü- rü- rük 

Biz
! 

   ö-                 mür                 sü-       rü-    rük    
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biz! 
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8. X.MIRZƏZADƏNIN VƏ E.SABITOĞLUNUN 

“ÇIÇƏKLƏN VƏTƏNIM” KANTATASI 
60-cı illərdə yeni bəstəkarlar nəsli meydana çıxır ki, onlar yeni müasir üslubda 

yazmağa başlayırlar. Bu baxımdan X.Mirzəzadənin və E.Sabitoğlunun birgə 

bəstələdikləri “Çiçəklən Vətənim” (1964) kantatası maraq doğurur. Bu əsərdə 

müəlliflər  ənənəçilik və novatorluq cəhətlərini optimal şəkildə birləşdirərək, 

tarazlılığa nail olmuşlar.   

Kantata üç hissədən ibarətdir. Hissələrin adları yoxdur, lakin onların məzmunu 

Z.Cabbarzadənin şerləri ilə  müəyyənləşdirilir. I hissə Allegro C-Şur ladında 

yazılmışdır, onun musiqisi Ü.Hacıbəyli və Q.Qarayevin kantataları kimi aşıq 

üslubundadır. Girişdə prokofyev-qarayevsayağı təravətli səslənmə xromatik 

diatonikanın pillələri ilə hərəkət edir. Kvarta-sekunda akkordlarının fonunda şən 

mövzu səslənir, burada melodik başlanğıc üstünlük təşkil edir. 

Lakin birinci hissənin ikinci epizodunda imitasiya priyomlarının inkişafını hiss 

etmək mümkündür. Polifonik fakturanın kulminasiyası II-ci hissədə (Moderato, e-

moll)  baş verir. Burada simli alətlərin ostinato fonunda əvvəl solo bas, sonra bütün 

kişi səsləri, daha sonra isə bütün xor axıcı, geniş melodiyanı ifa edir. Musiqi rus xalq 

mahnılırı üslubunda stilizə edilmişdir. Burada müxtəlif üslublardan istifadə olunur: 

əvvəl basso ostinato üzərində variasiya, sonra orkestr və yüksək səslər arasında 

oktava və sekstalı kanon və nəhayət, səsaltı polifoniya priyomlarından istifadə edilir. 

Reprizada simlilərin ehtiyatlı pitsikkatosu fonunda xor ağzıyumulu unisonla oxumağa 

başlayır. Ümumiyyətlə bütün ikinci hissə xorun müxtəlif və rəngərəng fakturası ilə 

səciyyələnir. 

Mürəkkəb üçhissəli formada yazılmış III-cü hissədə (Maestozo, F-dur) kənar 

hissələr təntənəli, himnsayağı səslənir. Səslər iki, üç və hətta dörd müstəqil xəttə 

ayrılır. Orta hissədə orkestrin partiyasında  I hissənin aşıq intonasiyaları peyda olur, 

xorda isə mövzunun müxtəlif fakturalı variasiyası səslənir ( oktavalı ikiləşmə S + T 

və A + B, yaxud səs + səsaltı, və yaxud bir neçə xəttin kontrastlı birləşməsi). 
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“Çiçəklən Vətənim” kantatası ən gözəl xor əsərlərindən biridir  ki, burada rəsmi 

mətn gənc müəlliflərin səmimiliyini, təravətli  dünyabaxışlarını, yaradıcı 

fantaziyalarını  paralizə etməmiş. 

 

X.MIRZƏZADƏ, E.SABITOĞLU. 

“ÇIÇƏKLƏN VƏTƏNIM”, I hissə 

 

Yur-dum-   da     bay-ram  e-dir  
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    hər yan,                              ne-cə bə-zə-nib  şan-  lı A-zər-  bay- can. 

Yam- ya- şıl       çöl-    lə-   rin,   şən-lik ey-lə-yir     el-     lə-   rin,       el-       lə-    rin,    

Yam-                   ya-                     şıl                         çöl-                       lə- 
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 gö-    zəl                        A-   zər-     bay- can! 

-rin                      var,                       hey! 

Dil-   lər-   də      mah-nı gə-zir   şən-şən, 

mah-   nı      gə-  zir           şən       mah- 

Dil-   lər- də      mah-                 nı şən 
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 Var   ol,       çox  ya-    şa,      ey   a- na-mız      Və- tən 

  -nı  a-                    na 

ilk ba-ha-rı                          ar-zu-la-rı  

ilk                    ba-              har 

 Və-    tən                  sən xal-qın  ilk                     ən şi- rin                        qar-daş-el-lə-rin 
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şən   di- ya- rı,        doğ- ma Və-tən 

şən                      şən 

ya- şa   a-na-mız   Çox     ya-           şa, 

Çox     ya-            şa,    var   ol! 

Çox  ya-         şa, var   ol           sən. 
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Çox  el-    li, 
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çox  o-  ba-  lı     yur- dum 

Çox         o- ba-   lı yur-          du- 

-muz. 

Xoş-bəxt    gün- lə-  ri-      xalq-la- rı-  mız     qur- du- 

Şən    gün-    lə-   ri! 
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Yur-  du-  mun     hey                        el     gey-    di        toy                        ə-  ziz və- tən  A- 

get-di   ya- sı,      el                            toy  li-  ba-  sı. 
 

-zər-bay-ca-nım,  A-zər-bay-can  var   ol,            var  ol,       və-       tən,          var   ol! 

   A-                      zər-                   bay-            can,                 var                      ol 
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Od- 

-lu          di-    yar, nə-lər   gəl-   di,       gəl-  di     ba-şı-na. 
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Od                       səp-        di-       lər yad-  lar        tor-  pa-      ğı-         na, 

  da- şı-   na. Keç-     di        get-       di            o    qa-    ra, 
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qəm-    li,     dərd-         li           gün-       lər          u-   za- ğa    

gəm-                li                          gün-                     lər 

O                qa-        ra                        gün                      u-                za-       ğa 

Çıx-        dı        xal-    qım  ba-ha-ra                 qon- du       mah-    nı,    nəğ-           mə 

Çıx-                    dı              xalq                        ba-               ha-                ra 
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  do- da-  ğa. 

Hey! 

ba-                   ha-       ra. 

Ey                a-       na      qu-    ca-     ğı,                  sə-   nə 
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ev-         la-        dıq,                    ev-       la-       dıq,        i-          nan. 

Ey   Və-       tən,                   tor- pa-    ğı                              se-   vi-         rik        can- 

Ey                tor-             paq,                se-                     vi-                       rik         
 

Ey                    tor-pa-    ğı                        se- vi-         rik                        biz        can- 
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-dan        ə-       ziz            bil         sə-              ni         hər             an. 

sə-                                  ni                            hər                         an. 

Var-           lı,        bar-          lı      yur-du-muz,                si-   nən       üs-      tü       ol-     du 

Var-                     lı,                     yur-                          du-               muz,             ol-      
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ta- ma-şa.                                    Ver-          di          xalq-          lar           əl-  ə-    lə, 

-du.                                             Ver-                        di                            xalq- 

dön- dü       ha-       mı        dos-      ta,     qar-da- şa.              Dön-  dü     ha-        mı  

-lar              əl-                    ə-                    lə.                          Dön-          dü      
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dost,                 dost,                                                  dost. 
 
 

dos-         ta,       qar-  da-     şa                                    qar-  da-     şa. 
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Al-əl-    van        gül-  lər a-  çıb 

hər    yan.                                Ne-cə bə-zə-nib şan- lı A-zər-  bay-can. 
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 u-     ca-  lır     şən     sə-  si,        el-    lə-  rin       nəğ-     mə- si,         nəğ-       mə- si, 

u-                      ca-                      lır                        şən                            sə- 

gö-    zəl                        A-   zər-    bay-  can! 

-si,                        sə-                      si 
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Can   de-    yir,    can    e-şi-dir    xalq-lar, 

can       e-     şi-   dir            xal-        qı- 

Ne-    cə     şən    a-  zad,   bəx-tə-vər gün-lər var 

-mız. bəx-       tə-    vər gün 
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qar-da-şı-mız,   dost                  sir-da-şı-mız 

Var    ol-    sun,    var,                     dos- tu-  muz,  dost                     el- lər  söy-  lə-   yir   

Al-    qış  o-  na,  al-  qış  o-na 

Al-                  qış!   

ə-ziz meh-ri-ban  Və-   tə-    nim, 

Və- tə-     ni-mi-zə, Hey! 
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Və-    tən,            A-      zər-   bay-         can! 
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 Və-    tən,                   A-           zər-   bay-             can!          Hey! 
 

Hey! 
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9. N.MƏMMƏDOVUN “AZƏRBAYCAN”ORATORİYASI 

 
N.Məmmədovun “Azərbaycan” oratoriyası 1969-cu ildə Ə.Zeynallının sözlərinə 

yazılmışdır. Əsərin əsas ideyası xor və orkestr vasitəsilə Azərbaycan tarixinin  

mərhələlərini, ölkəmizin orta əsrlərin qaranlıq əsarətindən müasir azad həyata gədər 

keçdiyi yolu göstərməkdən ibarətdir.  

I-ci  hissədə (Andante) xalqın uzaq  keçmişinin  obrazları təsvir  olunur. Bunun 

üçün bəstəkar simli alətlərin  fortepiano ilə birqə kəskin dissonans səslənməsindən 

istsfadə edir. Sonra valtorna və trombonda naləyə bənzər motiv səslənir, bu nalə daha 

sonra sözsüz, vokalizlə oxuyan xorda səsləndirilir. Əsarətdən iztirab çəkən xalqın 

obrazı əlavə olaraq orkestrdə digər maraqlı effektlər vasitəsilə açıqlanır. Bütün bu ah-

nalə və gürultu dəryasının dərinliklərindən müdrik Ağsaqqalın obrazını özündə 

təcəssüm etdirən solo basın səsi ucalır.  

Azərbaycan muğamlarını gözəl bilən N.Məmmədov xalq ladlarının obraz-

emosional imkanlarından müasir üslubda cəsarətlə istifadə edir. Bütövlükdə sərt, 

atonal üslubu saxlayaraq, müəllif melodiyanı çox sərbəst şəkildə ifadə edir. Burada 

Şur, Bayatı-Şiraz, Rahab ladlarının intonasiyaları duyulur. Bununla belə bəstəkar heç 

bir muğamın şöbəsindən və ya fraqmentindən sitat gətirmir, bir ştrixlə, bircə  səsin və 

ya ritmik fiqurun dəyişdirilməsi ilə  digər lada dönüşü müəyyən edir. Belə priyom 

təkcə ladın dəyişdirilməsinə deyil, həm də ladların bir-birilə qovuşmasına gətirib 

çıxarır, bununla da öz növbəsində son dərəcə qeyri-adi, təravətlı səslənməyə nail 

olunur. Həmin metodla kəskin səslənən akkordlar da yaradılır. Onların tərkibində 

kompleks şəkildə bir neçə ladın səsləri sanki eynizamanda donmuş vəziyyətdə  

cəmləşdirilir.  

Bu hissənin ikinci vokal epizodu ifadəli soprano solosu ilə başlayır. Kədərli  

monoloq uzun qəmgin ana mahnısını xatırladır. Bu melodiyanın əhəmiyyəti ondadır 

ki, daha sonra onun motivləri oratoriyanın digər hissələrinin nömrələrində də musiqi 

parçasının qatlarına hopdurulacaqdır. Bəstəkar I hissədə şer mətni istifadə etmir, bu 
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da ondan irəli gəlir ki, müəllif üçün  konkret tarixi hadisələri deyil, həmin dövrün 

ümumi emosional  əhval-ruhiyyəsini göstərmək daha vacibdir. 

II-ci hissə  6/8 ölçüsündə və aşıq musiqisi üslubunda yazılmışdır. Burada artıq 

Azərbaycanın  şanlı tarixi səhifələrini tərənnüm edən qəhrəmanlıq ruhunda yazılan 

şerlər səslənir. Lakin musiqi dilinin bir növ sxemləşdirilməsi əsərin emosional təsirini 

azaltmış olur.   

Xorun harmonik fakturası da aşıq musiqisində ənənəvi olan kvarta-kvinta 

harmoniyaları əsasında həllini tapmışdır. Xor partiyasının qəhrəmani xarakteri burada 

səslənən “ha, ha” haraylarıyla gücləndirilir. Xordan sonra aşıq obrazını özündə 

təcəssüm etdirən tenor solosu səslənir. Növbə ilə dəyişən xorun və solo tenorun 

partiyaları çox orqanik səslənir və aşıq musiqisinə xas olan üsluba arxalanır. Bütün 

ikinci hissə heç bir temp dəyişiklikləri olmadan, sanki bir nəfəsdə gedir və bilavasitə 

üçüncü hissə ilə birləşir.     

III-cü hissədə (Andante)  birinci hissənin obraz-emosional ahənginə qayıdış baş 

verir. Burada həm orkestr, həm də xor özünə məxsus dramaturji funksiya daşıyır və 

bir-birilə sanki müqayisə etdirilir, bu amil də hissənin formasını müəyyənləşdirir. Bu 

hissə özü üç hissədən ibarətdir.  Birinci hissə orkestr ilə başlayır, burada kəskin 

dissonans akkordları üzərində leytintonasiyaların polifonik işləmələrinin  müqayisəsi 

keçirilir. Orta hissədə  (Piu mosso) xor ifaya başlayır. Alt və tenorlarda səslənən 

improvizə xarakterli melodiya simli alətlər qrupunda da təkrarlanaraq, daha sonra 

soprano və basların  geniş melodik xətti ilə  birləşir. Daha sonra kiçik, improvizə 

xarakterli şöbə repriza-kodanı hazırlayır. Burada yenidən instrumental şöbənin  

motiv-işləmə xarakterinə qayıdış baş verir. 

IV-cü hissə (Vivace) kütlələrin inqlabi hərəkətinin təcəssümüdür. Burada 

əvvəlki hissələrin musiqi intonasiyalarını duymaq olar. Burada həm də polifoniya öz 

əksini tapır, lakin səsaltı  imitasiyadan başqa burada  kanon və fuqa quruluşları da 

istifadə olunur. 
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N.MƏMMƏDOV. 

“AZƏRBAYCAN”, IV hissə 
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Sol-      maz        bir   gü-       lüs-         ta-         nam     bül-       bül- 

lə-            rin           hey               di-      lin-       də,      hey!                     Xə-    zə-   rin 

     sa-             hi-           lin-        də    ə-     bə-   di,    bir,     ə-      bə-    di,    bir  
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    das-               ta-           nam!                Ə-                                                   sir        

-lər bo- 

-yu. 
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Pən-    cə-   sin-  də,        pən-    cə-   sin-  də, 
 

hər   gün, 

bo-    yu,                        bo-   yu                         zül-   mə-   tin              

hər gün                        zül-  mə-  tin                                 hər gün 

zül-    mə-  tin                                                                       hər   gün       zül-   mə-  tin 

e-                lə                   bil                                  bo-                              ğul-           mu- 
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-şam. Ni-             yə                         ba-  la-  ca-        

-yam          mən,                       ni-   yə    tək       do-  ğul-   mu-  şam?      Ni-           yə? 

Nə        ü-    çun       yad-          lar              hər-  dən    var   yo-       xu-mu       ta-   la- 
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-sın?         Mə-                ni            di-                dib                                 da-           la- 

-sın mə-     ni. 

Yox, yox, 
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yox, yox,                                   qalx-   maq!                  Şim- şək 

ki-     mi     çax- maq!    Və-          tə-                 ni                                     ə- 

-ziz-         lə-                  mək!   

Düş-mən-dən, 

Ha,   ha 

düş-mən-dən 
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Tə- miz-   lə-  mək,      tə- miz-   lə-  mək! 
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Qal-                              xıb                               a-             ya-               ğa 
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And  iç- dim                           bay-        ra-        ğı-             mı-         za,           

Vu-              ruş-     dum          dö-                       nə,         dö-          
 

A......
 

Sə-   a-    də-                ti                                 gə-          tir- 
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-dim hü-             nə-            rim-           lə 

A.................. 
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  A-     zad-   lıq,              a-   zad-    lıq                  yo-  lun-   da,                 yo-     lun-   da 

ca-     nı-     nı                    qur-             ban                  ve-             rən,               qur-           ban         
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ve-                    rən                     i-                               gid-                        lə-                 ri- 

-miz,                     qəh-                       rə-                              man-                         lar!     

Mən  od-           lar          yur-  du-           yam       A-               zər- 
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-bay-            ca-              nam!                                Qəh-           rə-                  ma-             nam, 

qəh-                 rə-                    ma-             nam             mən! 
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A......... Gü- 

-nəş-                        dir                       a-                                                nam.  

Od-        lar          yur-      du             A-        zər-      bay-    ca-            nam! 
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11. R.MUSTAFAYEVİN KANTATA VƏ ORATORİYALARI 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən söz açılanda 

onların sırasında respublikamızın xalq artisti Ramiz Mustafayevin özünəməxsus 

üslubu, öz yeri olduğunu qeyd etmək lazımdır. O, müxtəlif janrlı əsərlərin müəllifidir. 

Lakin qeyd etməliyik ki, xor musiqisi R.Mustafayev yaradıcılığının ən parlaq 

səhifəsidir. Xor musiqisi nəinki miqdarca ən böyük olduğuna görə, həm də 

əhəmiyyətinə görə bəstəkarın yaradıcılığında mərkəzi yer tutur.  Məhz xor musiqisi 

R.Mustafayev üçün yaradıcılıq baxımdan özünüifadə etmə bir sahəsinə çevrilmişdir 

ki, o, burada özünün üslubunu və musiqi təfəkkürünü tam dolğunluqla və bədii 

inamla realizə edə bilmlşdir. Xor üslubunun uğurlu mənimsənilməsində onun uzun 

illər Azərbaycan radio və televiziya komitəsinin xorunda işləməsi təkan vermişdir. 

Beləliklə, Mustafayev-xormeyster Mustafayev-bəstəkara yardımçı oldu. 

R.Mustafayevin 9 oratoriyası, 5 kantatsı, vokal-simfonik poemaları  demək olar ki, 

əsl monumental xor “freskaları”dır. Bunların sırasında Rəsul Rzanın sözlərinə 

bəstələnmiş “Oktyabr” ,  Nəbi Xəzrinin sözlərinə “Ana” və “Salatın” oratoriyaları, 

Rafik Zəkanın sözlərinə “Füzuli” vokal-simfonik poeması, “Nizami” və  “Hüseyn 

Cavid” oratoriyaları, Hikmət Ziyanın sözlərinə  “Haqq səninlədir, Azərbaycan” 

kantatası, Nəriman Həsənzadənin sözlərinə “Nəriman Nərimanov” oratoriyası, 

Məmməd İsmayılın sözlərinə “Kür-Apşeron” kantatası və “Bu qan yerdə qalmaz” 

vokal-simfonik poeması, Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə bəstələnmiş “Məhəmməd 

və Leyla”  və bir çox başqaları durur. 

Ramiz Mustafayevin xor yaradıcılığının təhlili müəllifin istifadə etdiyi 

mövzuların  genişliyini, janr müxtəlifliyini nümayiş etdirir. Bəstəkarın xor 

yaradıcılığında obraz diapazonunun əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsini müşahidə 

edirik: burada həm haqq və şər qüvvələrin mübarizəsi, həm rəşadət qəhrəmanlığı, 

həm itkilərə üzülmə, həm ananın kədəri, həm də doğma təbiətin  gözəlliyinin və 

xalqımızın dahi şəxsiyyətlərinin tərənnümü öz əksini tapmışdır. Bu əsərlərdə canlı 

mənzərə səhnələri ilə bərabər dərin fəlsəfi obrazlar da öz yerini tutur. Bu əsərlər həm 

də yeni ifadəlilik vasitələrinin axtarışları ilə marağlıdır. Belə ki, bəstəkar müasir rus 
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(Şostakoviç, Sviridov)  və Qərb (Orf, Onegger) xor musiqisinin ənənələrinə 

əsaslanaraq özünün monumental xor əsərlərinə solist-deklamatoru daxil edir, bundan 

əlavə  orkestrin müşayiətilə ritmli nitq priyomundan geniş istifadə edir ki, bu da 

oratoriyanın pafosunu, təntənə ruhunu açıqlamağa yardım edir. Həmçinin azərbaycan 

xalq yaradıcılığına xas olan müxtəlif növ ostinatolardan (həm orkestr, həm də vokal-

xor) istifadə  bəstəkarın üslub xüsusiyyətinin əlamətlərindəndir. R.Mustafayevin xor 

yaradıcılığı, xüsusən də vətənpərvər mövzuda əsərləri Azərbaycan klassik 

musiqisinin inciləri sırasında layiqli yerini tutmuşdur.    
 

“SALATIN” oratoriyası 
“Salatın” oratoriyası ilk dəfə 1992-ci ildə yanvarın 9 Salatın Əsgərovanın anım 

günündə radio vasitəsilə səsləndirilmişdir. Bu əsər dərin aktuallığı, ciddi ideyası, 

Nəbi Xəzrinin “Rekviyem”inin incə və  səmimi  cizgilərlə  musiqidə  təcəssümü   ilə 

dinləyicilərin diqqətini cəlb etmişdir. Cəsur jurnalist Salatın Əsgərovanın qısa, lakin 

parlaq həyatı vətəndaşlıq və peşə borcuna sədaqət nümunəsi olmuşdur. Onun 

qəhrəmanlığı və eyni zamanda faciyəsi bəstəkara elə təsir etmişdi ki, o bunun 

barəsində əsər yazmağı qərara aldı. 8 hissədən ibarət olan “Salatın” oratoriyası 

bəstəkarın bir ilə yaxın işi nəticəsində yaranmışdı. Oratoriya solist, xor və böyük 

simfonik orkestr üçün yazılmışdır.     

      Dərin kədər hissi ilə dolu  bu əsər bizi sanki o faciyəvi günlərə qaytarır. Burada 

müəlliflər qadının qəhrəmani obrazını, onun doğma torpağa sevgisini, azərbaycan 

xalqının azadlığı uğrunda mübarizəsini göstərmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Nəbi 

Xəzrinin poetikası, onun şer üslubu üzvü şəkildə Ramiz Mustafayevin musiqisi ilə 

birləşərək mükəmməl bir sintez yaratmışlar. Oratoriya dramatik bütövlüyü və üslub 

baxımdan özünəməxsusluğu ilə səciyyələnir. 

     Oratoriyanın I hissəsi “Ata, Qarabağa gedirəm” adlanır, mürəkkəb üçhissəli 

formada yazılmışdır. Oratoriyanın I hissəsi əsərin əsas məzmunundan bəhs edən 

ekspozisiya funksiyasını daşıyır. Burada ata və qız arasında dialoq gedir, qızın səsinə 

qadın xoru da birləşir. Salatının partiyasında həyacan, narahatlıq hiss olunur, sanki o, 
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başına gələcək faciyəni qabaqcadan hiss edir. Ata kişi xoru ilə birgə qızının 

replikalarına cavab verir, ondan bəd fikirlərdən uzaq olmasını xahiş edir. Atanın 

partiyası reçitativ-deklamasiya üslubundadır, onu tenor və basların partiyası müşayiət 

edir, qadın səsləri isə bu zaman “a” saitinə vokaliz oxuyurlar. Sonra yenədə Salatın 

qadın xoru ilə birgə atasına cavab verir. Ata çox məyyusdur, onu Qarabağa buraxmaq 

istəmir. Salatın isə etiraz edərək cavablayır: sən məni igid kimi tərbiyə emisən buna 

görə də mənə Salatın adını vermisən.      

II hissə “Yaralı dağlar” – böyük opera xor səhnəsini xatırladır. Bu hissə 

mürəkkəb üçhissəli formada yazılıb və gərgin dramatik xarakter daşıyır. Səhnənin 1-

ci hissəsi giriş rolunu oynayır. Melodiyası “Şur” və “Humayun” ladlarının əsasında 

qurulmuşdur. Müşayiətdə səslənən iti dissonansların gərginliyi sanki qorxulu 

hadisələrin abu-havasını  yaradır. Orta hissə xalq mahnılarına bənzərdir, daha oynaq 

xarakter daşıyır. Reprizada isə mövzu ostinato ritmi üzərində keçirilir. 

      III hissə  “Qırmızı buludların qara kölgəsi” adlanır. Burada həyacan, gərginlik 

hissləri bir qədər də artır. IV hissə “Ceyhunun yuxusu” –  burada Salatının 6 yaşlı 

oğlunun həyacanlı yuxusunun mənzərələri parlaq şəkildə əks olunur. Bu hissə 

mürəkkəb ikihissəli formada yazılmışdır və kiçik orkestr girişindən başlayır. On 

altılıqlarla və xromatizmlərlə hərəkət həyacan, gərginlik hisslərini göstərir. Əsas 

mövzunun reçitativ-deklamasiya  üslubu çox həqiqi şəkildə dəhşətli yuxu görən 

uşağın qorxusunu əks etdirir. 

      Oratoriyanın V hissəsi “Qaranlıq dünyadan günəşə sarı” adlanır. Bu hissə məna 

etibarilə matəm marşı rolunu oynayır. Hissə “Şüştər” ladında improvizasiya 

xarakterli girişdən başlayır, bəzən  ən gəmgin “Humayun” ladının intonasiyaları ilə 

növbələnir. Sonra əsas mövzu səslənir – vətənpərvər ruhda kütləvi mahnı elementləri 

ilə reçitativ-deklamasiya üslubunda basların solosu. Daha sonra xor mövzunu davam 

etdirir. Bu hissə də mürəkkəb ikihissəli formada yazılmışdır. 

     VI hissə “Şəhidlər xiyabanında ana harayı” adlanır. Bu hissə ən faciyəvidir. O, 

əyani şəkildə qızının qəbri üzərində ağlayan, gah küləklə, gah ağacla, gah da torpağla 

danışan ananın üzüntüsünü göstərir. Bu hissənin xarakterinə uyğun olaraq bəstəkar 

“mərsiyyə” tipli musiqi bəstələyir, yəni burada matəm reçitativi ana laylayı 
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intonasiyaları ilə birləşir. Nəbi Xəzrinin poetik dilini dəqiq uyğunluqla təqib edərək 

bəstəkar onu zərif mahnıvari intonasiyaları ilə birləşdirir. 

       VII hissə “Dədə Qorqudun səsini eşitdim” – oratoriyanın məna etibarilə sonuncu 

hissəsidir, özü də iki hissəyə bölünür: 1-ci hissə marşvari səlis ritm üzərində reçitativ-

deklamasiya üslubunda Dədə Qorqudun solo-monoloqudur. Burada Dədə Qorqud 

bəyan edir ki, Salatın Azərbaycan tarixinə öz xalqının azadlığı uğrunda canından 

keçmiş qəhrəman kimi daxil olmuşdu. 2-ci hissədə xor Azərbaycan xalqının 

qəhrəman qızını tərənnüm edir. 

     Oratoriya təntənəli marş ilə (VIII hissə) sona yetir. 

 

R.MUSTAFAYEV. 

“SALATIN”, V hissə 
“Qaranlıq dünyadan günəşə sarı” 
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12.V.ADIGÖZƏLOVUN ORATORIYALARI 

Müasir Azərbaycan musiqisində görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlov da öz 

parlaq yaradıcılığı ilə seçilir. O, müxtəlif janrlarda yazan bəstəkarlardandır. 

V.Adıgözəlov  2 opera, 3 simfoniya, bir neçə simfonik poemalar, 5 musiqili kome-

diya, 3 oratoriya, 2 kantata, 22 teatr tamaşasına və kinofilmlərə musiqi, bir çox mahnı 

və romansların müəllifidir. Bəstəkarın dəsti xəttini müəyyənləşdirən, musiqisinə xas 

olan millilik onun əsərlərinin məzmununda (milli vətənpərvərlik ideyası) və dil 

xüsusiyyətlərində (aşıq musiqisi və muğamdan  ustalıqla istifadə) öz əksini tapmışdır. 

     Vasif Adıgözəlov yaradıcılığının əsas sahələrindən birini onun vokal-instrumental 

əsərləri təşkil edir: buna misal kimi “Səbuhi”, “Eşq olsun” vokal-simfonik poemaları, 

“Novruzum”, “Təntənəli”  kantataları,  “Odlar yurdu”, “Qarabağ şikəstəsi”, 

“Çanaqqala” oratoriyalarını göstərmək olar. Müxtəlif illərdə yazılan və özünəməxsus 

məzmunu ilə seçilən bu əsərlər bəstəkar musiqisinin ən önəmli və təqdirə layiq 

nailiyyətlərindən sayılır. 

     Bəstəkarın vokal-instrumental yaradıcılığında oratoriya janrı xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Onun yaratdığı vətənin, torpağın müqəddəsliyini tərənnüm edən  “Odlar 

yurdu” (1988), “Qarabağ şikəstəsi”(1990), “Çanaqqala”(2008) oratoriyaları 

vətənpərvərlik ideyası ilə bağlı olan monumental triptix təşkil edirlər. Bu əsərlərdə 

bəstəkarın poetik mətnə olan həssaslığı qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Musiqi 

dilinin  xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, burada milli musiqi ənənələrilə Avropa 

musiqi ənənələrinin sıx birləşməsi baş verir. V.Adıgözəlovun melodikası milli 

musiqimizin ənənələrinə söykənib  onun təsiri altında formalaşmışdır. 

      V.Adıgözəlov öz oratoriyalarında ciddi və dərin məzmunlu tarixi mövzulara 

müraciət edir. Onun oratoriyalarında əks olunan qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik 

ideyası öz aktuallığını, mənasını və əhəmiyyətini açıq-aşkar göstərmiş olur. Orato-

riyaların ideya-məzmun və musiqi-dramaturji inkişafı bir vəhdət təşkil edərək çox 

aydın və məntiqlidir. Hər üç əsərə miqyaslılıq, teatrallıq, möhtəşəmlilik xasdır. Hər 

bir əsərin qəhrəmanı xalqdır, buna görə də məzmunun açıqlanmasında və dramaturji 

inkişafında xor əsas rol oynayır. Bəstəkar öz əsərlərində xalq musiqi-sindən sitatlara 



215 
 
da müraciət edir. Məsələn, “Çanaqqala” oratoriyasında o, Türkiyədə çox tanınmış və 

sevilən “Ordum” marşından və “Çanaqkale içində vurdular beni” mahnısından 

istifadə edir.   

 

V.ADIGÖZƏLOV. 

“ÇANAQQALA” 
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V.ADIGÖZƏLOV 

“QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ”, III hissə 
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