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G İ R İ Ş 
 

Çalğı alətləri – xalqların mədəniyyətinin mühüm göstəricilərindən biridir. 
Onların müxtəlif növlərinin geniş istifadəsi, şübhəsiz, bir çox əsrlər boyu formalaşan və 
inkişaf edən zəngin, özünəməxsus incəsənətin olmasına dəlalət edir.  

Bəşər tarixində çalğı alətləri insanın mə`nəvi aləminin təşəkkülündə əhəmiyyətli 
rol oynamışdır. Əsrlər boyu musiqi inkişaf etdikcə müxtəlif me-lodiyaların ifası və rit-
mik müşayiəti üçün yeni alətlər yaradılır, ya da artıq mövcud olan alətlər 
təkmilləşdirilirdi. Bu məqsədlə çox vaxt onlar qonşu xalqlardan iqtibas edilirdi. Buna 
görə də, təsadüfi deyil ki, müasir xalq çalğı alətlərinin quruluşlarında və adlarında çoxlu 
ümumi cəhətlər vardır. 

Çalğı alətlərinin müxtəlif məsələləri tədqiq edilərkən mənbələrdə göstərilmiş 
mə`lumatların tutuşdurulması, əsrlər boyu sıx mədəni və maddi əlaqələri olan müxtəlif 
xalqların musiqi alətlərinin müqayisəli şəkildə öyrə-nilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu zaman həmçinin tarixi, ədəbi, etnoqrafik, arxeoloji və linqvistik mə`lumatlardan 
da istifadə etmək la-zımdır. Məhz belə hərtərəfli yanaşma tərzi hazırkı dövrdə çalğı 
alətlərinin müzakirə edilən məsələlərini obyektiv şəkildə nəzərdən keçirməyə imkan 
verir.  

Musiqi alətlərinin inkişaf tarixi, quruluş və akustik xüsusiyyətləri, bədii-ifa 
imkanları, istifadə sahəsi, miqrasiya, terminologiya və etimologi-yası, eləcə də onların 
təkmilləşdirilməsi və bərpası – müasir musiqişünaslı-ğın aktual məsələlərindəndir. 

Son illər musiqi elminin korifeyləri – Səfiyəddin Urməvi, Əbdülqa-dir Maraği və 
Üzeyir Hacıbəyovun adları ilə bağlı olan Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin öyrənilməsi 
(müxtəlif alətlərin inkişaf tarixi, təsnifatı, quruluş xüsusiyyətləri, ölçüləri, texniki və 
bədii imkanları və s.) üzrə mü-hüm tədqiqatlar aparılmışdır. Çalğı alətlərinin məişətdə, 
xalq musiqisində, muğam operalarında, orkestr və ansambllarda tutduğu yeri nəzərdən 
keçi-rilmişdir. Xüsusən daha geniş yayılmış alətlər – tar, kamança, saz, balaban, zurna, 
qaval, nağara, habelə görkəmli musiqiçilərin ifaçılıq yaradıcılıqları müfəssəl 
öyrənilmişdir. Xalq çalğı alətləri üçün orkestrləmənin spesifik xü-susiyyətləri 
araşdırılmış, tədris metodikası işlənilmiş, zərb alətləri üçün yeni not sistemləri təklif 
olunmuşdur.  

Mədəni-tarixi əlaqələrdə musiqi alətlərinin mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 
onların terminologiya və etimologiyasına xüsusi diqqət yeti-rilmişdir. Sıradan çıxmış 
bərbət, santur, çəng, tənbur, rud, rübab, çəğanə, ço-ğur və qopuz kimi simli alətlər bərpa 
edilmişdir. Simli, zərb və nəfəs alətlərində səslənən çoxlu sayda muğam, mahnı, rəqs və 
pyeslərin yazıya alınması həyata keçirilmişdir. 
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Tədqiqatların səviyyəsi bu gün Azərbaycan xalq musiqi alətşünaslı-ğının uğurlu 
inkişafından danışmağa əsas verir. 

Unudulmuş xalq çalğı alətlərinin bərpası, onların inkişaf və quruluş 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, məişətdə, ansambl və orkestlərdə geniş tətbi-qi, təhsil 
müəssisələrində tədrisi müasir musiqişünaslığın vacib vəzifələrin-dəndir. 

Bu məsələlərin həlli üçün aşağıdaki araşdırmaların aparılması məqsədəuyğundur: 
- Azərbaycan xalq çalğı alətləri üzrə musiqişünaslıq, ədəbi, tarixi, et-noqrafik, 

arxeoloji, dilçilik materiallarının təhlili və ümumiləşdirilməsi, on-ların təsviri olan 
miniatür rəngkarlıq nümunələrinin və muzey kolleksiyala-rının öyrənilməsi; 

- ən`ənəvi musiqi alətlərinin morfoloji-orqanoloji tədqiqi; 
- musiqi alətlərinin istifadə olunma xüsusiyyətləri; 
- alətlərin onlarda ifa olunan musiqi melodiyaları ilə bilavasitə əla-qədə 

öyrənilməsi; 
- eyni tipli musiqi alətlərinin müqayisəli tədqiqi; 
- Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün orkestrləmə əsasla-rının 

işlənilməsi; 
- Azərbaycan xalq çalğı alətləri üzrə elmi-praktiki tədqiqatların əsas 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 
Qeyd edilən məsələlər üzrə aparılan işlər xalq çalğı alətlərinin sis-temli tədqiqatı, 

oxşar alətlərin müqayisəli öyrənilməsi, onların miqrasiyası-nın müəyyənləşdirilməsi, 
eləcə də bir sıra elmi və əməli məsələlərin həlli üçün əsas ola bilər. 

Bu kitab alətşünaslıqda qəbul edilmiş mövcud iki üsul ilə – yə`ni musiqişünaslıq 
və orqanoloji (orqanoqrafik) üsullarla tədqiq edilmiş Azər-baycan xalq çalğı alətlərinə 
həsr olunmuşdur. 

Kitabda antik dövrlərdən bizim günlərədək Azərbaycan ərazisində istifadə 
olunan xalq çalğı alətlərinin yaranma tarixi və təkamülünün bərpası üçün mühüm 
mə`xəzlər olan Azərbaycanın maddi-mədəniyyət abidələri, ədəbi-poetik irs, 
musiqişünasların əsərləri, miniatür rəsm və muzey kollek-siyaları, eləcə də Azər-
baycanda alətşünaslığın yaranması və inkişafında müasir tədqiqatçıların rolu nəzərdən 
keçirilir. 

Musiqi yaradıcılığında və ifaçılıqda alətlərin texniki-ifa imkanları, tembr və 
akustik xüsusiyyətləri və tətbiqi spesifikliyi tədqiq edilir. Musiqi alətlərinin təsnifatı 
verilir, morfologiyası (quruluşu) və hazırlanma xüsu-siyyətləri təsvir edilir, ayrı-ayrı 
konstruktiv elementlərinin xalq dilində ter-minləri göstərilir. 

Tədqiqatların nəticələri Azərbaycan və digər xalqların oxşar musiqi alətləri 
arasında müəyyən paralellər aparmağa, o cümlədən Azərbaycanda xalq çalğı alətlərinin 
gələcək inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən et-məyə imkan vermişdir.  
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Müəllif bir daha kitabın azərbaycan və rus dillərində nəşrinə yardım-çı olduğuna 
görə “Azərbaycan mədəniyyətinin dostları” Fondunun sədri Mehriban xanım Əliyevaya 
minnətdarlığını bildirir. 

Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru professor F.Ş.Bədəlbəyliyə təşəbbüsünə, 
ayrı-ayrı məsələlər üzrə mə`lumatlar vermiş elmi redaktora, rəyçilərə, musiqiçilərə və 
incəsənətin müxtəlif sahələrində çalışan şəxslərə (onlar haqqında mə`lumat əlavədə 
göstərilir), musiqi alətləri kolleksiyası ilə tanış olmaq üçün yaratdığı imkana görə 
muzeylərin rəhbərliyinə təşəkkür edir. 
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I.1. Azərbaycan çalğı alətləri tarixşünaslığ irsi 
 

Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin inkişaf tarixi və təkamülünün, tex-niki-bədii 
ifadə imkanlarının və tətbiqi sahələrinin öyrənilməsinin əsas mən-bələri aşağıdakılardır: 
1) musiqişunaslıq əsərləri; 2) klassik poeziya nümu-nələri; 3) şifahi xalq yaradıcılığı 
(dastanlar, müxtəlif janrlara aid mahnılar və oyun havaları, atalar sözləri, zərb-məsəllər, 
tapmacalar, xalq tamaşa və mərasimləri); 4) maddi-mədəniyyət abidələri; 5) kitab 
miniatürləri, rəs-samların çəkdiyi şəkillər və divar rəngkarlığı; 6) muzey kolleksiyaları 
və ta-nınmış musiqiçilərə məxsus çalğı alətləri; 7) tarixi salnamələr, inzibati-hü-quqi 
sənədlər, arxiv materialları; 8) səyyahların qeydləri; 9) musiqi ensiklo-pediyaları, izahlı 
və etimoloji lüğətlər; 10) qocaman musiqiçilərin, müxtəlif incəsənət sahələrində çalışan 
şəxslərinin və musiqi həvəskarlarının şifahi mə`lumatları. 

Bunların sırasında Orta əsr musiqişünaslarının (əksəriyyəti böyük 
ensiklopediyaçı alim idi) əsərləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu əsərlərdə çalğı 
alətlərinin quruluş xüsusiyyətləri, onların səslənməsi və akustikası haqqında səhih 
mə`lumatlar vardır. 

Azərbaycanda mövcud olmuş çalğı alətlərinin növləri müəyyənləşdi-rilərkən 
klassik poeziyadan əxz olunmuş şe`r misraları da çox qiymətli mə`xəzdir. Aydındır ki, 
şairlər musiqi alətlərinin təkcə adlarını çəkməklə kifayətlənməmişlər. Öz 
qəhrəmanlarının daxili aləmini, istəklərini şərh edərkən, habelə təntənəli görüşlərin, 
dəbdəbəli qəbulların və döyüş səhnə-lərinin təsvirini verərkən onlar bu və ya digər çalğı 
alətin xarici görünüşünü, quruluşunu və səslənmə xüsusiyyətlərini çox bacarıqla 
göstərmişlər.  

Bu cəhətdən başqa mənbələrlə müqayisədə Azərbaycan rəssamlarının miniatür 
rəngkarlıq nümunələrinin üstünlüyü şübhəsizdir. Qədim əl-yazmalarının səhifələrində 
musiqi həyatı səhnələrini təsvir edən çoxsaylı miniatürlər vardır. Bu miniatürlər əsasında 
qədim çalğı alətlərinin xarici gö-rünüşü, onların quruluş xüsusiyyətləri (məsələn, 
gövdəsi, dekası, qolu, sim-lərin və pərdələrin sayı), çalma tərzi, instrumental 
ansamblların tərkibi haq-qında konkret fikir söyləmək olar. Çalğı alətlərinin muzey 
eksponatları isə vizual əşya olaraq, müxtəlif istiqamətli tədqiqatlar aparılması üçün ən 
dəqiq mənbə sayıla bilər.  

AZƏRBAYCAN  XALQ  ÇALĞI     

ALƏTLƏRİNİN  TARİXŞÜNASLIĞI 
 

I. 
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Göstərilən mə`xəzlərin təhlili və ümumiləşdirilməsi Azərbaycan çal-ğı alətlərinin 
inkişaf tarixini aşağıdakı xronoloji hüdudlar çərçivəsində aydınlaşdırmağa imkan 
vermişdir: 1) antik, qədim və orta əsrlər dövrü; 2) yeni dövr. 
 

I.1.1. Antik, qədim və orta əsrlər dövrü xalq çalğı alətləri 
 

Füzuli şəhəri yaxınlığındakı Azıx1∗ mağarasında 250-300 min il əv-vəl, erkən 
Paleolitin Aşöl dövründə yaşamış və qazıntı halında tapılan ən qədim insanın – 
neandertalın (azıxantropun) alt çənə sümüyü fraqmenti sü-but edir ki, Azərbaycan ən 
qədim insan məskənlərindən biri olmuşdur [1] **.  

Öz daxili vəziyyətini əks etdirmək və ətraf aləmə münasibətini bil-dirmək üçün 
musiqinin zəruriliyini insanlar çox erkən vaxtlardan dərk et-mişlər. Ən əvvəl təbii 
vasitələrdən – səs və əl çalmaqdan istifadə olunurdu.  

Ümumilikdə belə qəbul olunmuşdur ki, ilk musiqi alətləri daha asan 
hazırlandıqları üçün özüsəslənən və zərb alətləri olmuşdur. Bu məqsəd üçün çox vaxt 
daşlardan istifadə edilirdi. Məsələn, Qobustanda2, Cingirdağın3 şimal qurtaracağının 
şimal-şərq ətəyində ölçüləri 270x200x70 sm olan, yerli əhali tərəfindən “qaval çalan 
daş” və ya sadəcə “qaval-daş” adlandırılan bir daş qayması yerləşir. O təxminən 1-1,5 
milyon il əvvəl, dəniz şəraitində əmələ gəlmiş üzvi əhəngdaşından ibarətdir və 
yaxınlıqdakı yüksəlikdən qopub düşmüş daş qaymaları yığınından biridir. Qaval-daş iki 
daş dayaqla yerə söykənmiş təbii litofondur. Müxtəlif ölçülü kiçik daşlarla onun qırağına 
vurduqda metal cingiltisini xatırladan səslər çıxır4. Zərbənin qaymanın hansı hissəsinə 
vurulmasından asılı olaraq, ən azı üç müxtəlif ucalıqda səs alınır. 

Tanınmış arxeoloq İ.M.Cəfərzadənin (1895-1982) fikrincə, bu daş primitiv 
musiqi aləti kimi istifadə olunurdu. Belə daş Cingirdağdan 7 km cə-nub-qərbdə yerləşən 
Böyükdaşın alt terrasında da aşkar edilmişdir [2]. Bu daş qavallarda çalınan ritmlərin 
sədaları altında Azərbaycan ərazisində məs-kunlaşmış qədim türk tayfaları tərəfindən 
ayin rəqsləri ifa olunurdu. Böyük-daş dağının alt terrasında aşkar edilmiş məşhur 
Qobustan qayaüstü rəsmlə-rində məhz belə rəqslər təsvir olunmuşdur. Qayaüstü 
təsvirləri arxeoloqlar mezolit – daş əsri dövründən (e.ə. X-VIII minilliklərdən) orta 
əsrlərə qədər zaman kəsiyinə aid edirlər [3].  

Belə bir faktı göstərmək maraqlı olardı. Azərbaycanda bütün musiqi alətləri 
“çalğı alətləri” adlanır. “Çalğı” – sözünün kökü, “çal” - “zərbə en-dir” mə`nası verir. Bu, 
zərblə çalınan musiqi alətlərinin qədimliyini bir daha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Burada və sonra indeks şəklində göstərilən rəqəm kitabın sonuna əlavə olunmuş izahat və şərhlər 
siyahısındakı nömrəyə uyğun gəlir. 
** Burada və sonra kvadrat mö`tərizədəki rəqəm sitat olunan mənbənin kitabın sonunda verilmiş ədəbiyyat 
siyahısında uyğun nömrəsini göstərir. 
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  Kitaba daxil edilmiş şəkillər müəllifin fotoşəkilləri əsasındadır (iqtibas olunmuş 
şəkillər qeyd olunur). 
 

Qaval-daş. 
 

Ayin rəqsləri. 
Qobustan, Böyükdaş (alt terrasa). 
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təsdiq edir.  
Azərbaycan  şəhəri  Cığamışda (qədim  Akbatan-Həmədanın cənub-  

şərgində yerləşirdi) şəkilli saxsı qab tapılmışdır. Arxeoloji tapıntının yaşı təxminən 6 
min il hesab edilir [4]. Şəkillərin birində nəfəs alətini səs-ləndirən musiqiçi, rəqqaslar və 
əl çalan tamaşaçılarla əhatə olunmuş əlində simli alət olan adam5 təsvir olunmuşdur. 
Digər şəkildə əlini qulağının ardın-da tutan müğənni (bu xanəndəyə xas olan duruşdur) 
simli (çəng), nəfəs (buğ) və membranlı (qoşanağara, təbil) alətlərdə çalan musiqiçilər 
həkk edilmişdir.  

Ziviyədə (Cənubi Azərbaycanın Urmiya vilayəti) tapılmış, bizim əc-dadlarımızın 
– mannalıların maddi-mədəniyyət abidəsi olan və təxminən eramızdan əvvəl IV əsrə aid 
edilən tunc camın üzərində xarici görünüşündən saza oxşayan simli alətdə çalan [5] 
atəşpərəst, muğ kahini [6] təsvir olun-muşdur.  

Bərdə şəhəri yaxınlığında Şatırlar kəndi ətrafında arxeoloji qazıntılar zamanı 
bizim eramızdan əvvəl IV-III əsrlərdə hazırlanmış, üzərində çəng çalan qadın təsviri 
olan saxsı qab qırığı tapılmışdır [7].  

Ucar rayonunda Qaratəpə adlanan yerdə aşkar edilmiş gümüş üzü-yün üzərində 
nəfəs aləti tütək çalan insan fiquru nəqş edilmişdir. Üzüyün ya-şı iki min ildən artıqdır 
[8]. 

Arxeoloq Q.M.Aslanov 1947-ci ildə Kürün sağ sahilində, Mingəçe-vir 
yaxınlığında torpaq qəbir açılarkən 2,65 m dərinlikdə tapılmış və sümük-dən 
düzəldilmiş çalğı alətlərinin qalıqlarını təsvir etmişdir. Bunların hamısı maral buynuzu 
çıxıntılarından hazırlanmışdır. Alətlərdən birinin (maral buy-nuzunun üçüncü 
çıxıntısından hazırlanıb) uzunluğu 148 mm olub, yan tərəf-dən diametri 7-9 mm olan 6 
dəlik açılmışdır. Alətin aşağı ucunda diametri 52 mm və qalınlığı 4,3 mm olan 
dairəşəkilli sümük lövhəsi vardır. Ona sü-mük mil bərkidilmişdir. İkinci alət də belə 
quruluşa malikdir: o 153 mm uzunluğunda maral buynuzunun ikinci çıxıntısından 
düzəldilmişdir. Üçüncü alətin (bu alətin aşağı hissəsini tapmaq mümkün olmayıb) iki 
yan və ortada bir böyük ovalşəkilli dəliyi vardır. Həmçinin dördüncü alətin də fraqment-
ləri tapılmışdır. Onların hamısı qoşa fleytalara6, qəbirin özünün yaşı isə tunc dövrünün 
sonuna (təxminən eramızdan əvvəl IV minillikdən I minilliyin başlanğıcına qədər) aid 
edilmişdir [9]. Buna əsaslanaraq, bir çox dərc olun-muş əsərlərdə Azərbaycan ərazisində 
nəfəs aləti zurnanın prototipinin yayıl-ması haqqında qənaətə gəlinmişdir [10].  

Gədəbəy rayonu ərazisində Böyük Qaramurad kəndinin dağ yama-cında 
Zəngqala yerləşir. Rəvayətə görə, bu qalada zəng səsi ilə düşmənin yaxınlaşması barədə 
xəbərdarlıq edilərmiş [11].  

Ağstafa rayonunun ölkəşünaslıq muzeyində Gümbəz adlanan yerdə tapılmış 
fıştırıq – burbuğ saxlanılır. Mütəxəssislər onu eramızdan əvvəl IV əsrə  aid  edirlər.  
Xarici  görünüşünə  görə o uzunluğu 47 mm və diametri 24 mm olan, gildən hazırlanmış 
və sonradan bişirilmiş, alt hissəsinə doğru  
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Saxsı qab üzərində musiqi səhnəsinin təsviri. 
Cığamış şəhəri. 

(H.Kantur və P.Delokazın YUNESKO-nun  “Peyam” jurnalındakı məqaləsindən) 
 

Tunc piyalə (situla). 
Ziviyə. Urmiya. 

(İ.M.Dyakonovun kitabından, 1956) 
 

Saxsı qab qırığı. 
Bərdə şəhəri yaxınlığında  

Şatırlar kəndi. 
(İ.Mirzəbəylinini məqaləsindən, 1993) 

 

Gümüş üzük. 
Qaratəpə, Ucar rayonu. 

(T.Bünyadovun kitabından, 1975) 
 

Sümük çalğı alətinin  
qalıqlarından biri. 

Mingəçevir, Kürün sağ sahili.  
Küp qəbir. 

(Q.M.Aslanovun məqaləsindən, 1961) 
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daralan miniatür səhəngi xatırladır. Üst hissədə nisbətən böyük, düzbucaqlı şəklində 
dəlik vardır, alt hissədə isə bir xətt üzərində iki kiçik dəlik yerləşir.  
Yastı tərəfdə üfürmək üçün dəlik açılmışdır. Bütün dəliklər daxili boşluğa çıxır.  

Quba rayonunun Sırtçiçi kəndində tapılmış çinidən düzəldilmiş, uzunluğu 60 
mm, eni 30 mm və hündürlüyü 30 mm olan fıştırıq bülbülə ox-şayır. Bu fiqurun 
“quyruq” hissəsinin yarısı yoxdur, “qanadlarında” isə iki çalğı dəliyi açılmışdır. Bu 
tapıntı arxeoloq R.Göyüşovun fikrincə, bürünc dövrünə aid yaşayış yerində aşkar 
olunmuşdur.  

Qədim Mingəçevirdə, Gədəbəy rayonu və Xocavənd rayonunun Do-lanlar kəndi 
ərazilərində aparılan arxeoloji qazıntılar vaxtı zınqırovlu bürünc asma bəzəklər 
tapılmışdır. Bunların kəsik divarları və içərilərində sərbəst hərəkət edən kiçik daşlar 
vardır. Asma bəzəklər təkcə qadınlar üçün bəzək əşyası kimi yox, həm də özüsəslənən 
çalğı aləti kimi istifadə olunurdu. On-ların yaşı eramızdan əvvəl II minilliyin sonu – I 
minilliyin əvvəli sayılır [12]. 

1972-ci ildə Füzuli rayonunda Yedditəpə adlanan yerdə arxeoloji qa-zıntılar 
zamanı iki daş məzarda boşqaba oxşar bürüncdən hazırlanmış iki sinc tapılmışdır. Bu 
sinclər I minilliyin ortaları – V əsrə aid edilir [13]. 

Ermitajda (Sankt-Peterburq şəhəri) saxlanılan gümüş qabın üzərində rəqqasələrin 
şəkilləri həkk olunmuşdur. Rəqqasələrdən biri əlində dəsmal, o biri isə şaxşax (çalpara) 
tutmuşdur. Qab Sasanilər dövrünə (3-7-ci əsrlər) aid edilmişdir [14]. 

Masallı rayonunda qədim zərb alətləri tapılmışdır. Bu alətlər Hişkə-dərə kənd 
məktəbinin muzeyində nümayiş etdirilir [15]. Təbil adlandırılan alətlərdən biri 
hündürlüyü 270 mm və diametri 210-220 mm olan palıd kö-tüyündən düzəldilmişdir. 
Kötüyün içi bir tərəfdən oyulmuş, yan tərəfdən isə kiçik (25 mm) dəlik açılmışdır. Səs 
kötüyün bütöv üst kəsiyinə çubuqları vurmaqla alınır. 

Digər alətin – dəfin armudşəkilli, 360x240x90 mm ölçüdə üzərinə dəri keçirilmiş 
taxta gövdəsi vardır.  

Üçüncü alət – sinc diametri 290 mm olan qabarıq dairəvi lövhə şək-lindədir və 
tuncdan hazırlanmışdır. Alət əldə tutub saxlanılması üçün löv-hənin ortasına bərkidilmiş 
iplə təchiz edilmişdir.  

Təəssüf ki, alətlərin hazırlanma vaxtını dəqiq təyin etmək mümkün olmamışdır. 
Lakin formasına, materialına və quruluşunun sadəliyinə görə onları kifayət qədər qədim 
dövrə aid etmək olar [16].  

Qəhrəmanlıq dastanı “Kitabi-Dədə Qorqud”un VI-VII əsrlərdə baş vermiş real 
hadisələrlə üst-üstə düşən boylarında qopuz (simli), zurna, boru, düdük (nəfəs), nağara, 
davul və kus (membranlı) kimi alətlərin adlarına rast gəlirik: 

Qolça qopız götürüb eldən-elə, bəgdən-bəgə ozan gəzər, 
Ər comərdin, ər nakəsin ozan bilür [17]. 
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Burbuğlar. 
Ağstafa rayonu, Gümbəz adlanan yerdə aşkar olunmuşdur. 

 

а 

b
 

Təbil (a), dəf (b), sinc (с). 
Masallı rayonu, Hişkədərə kəndi. Məktəb muzeyi.  

 
(Ə.İsazadə və N.Məmmədovun kitabından, 1975) 

 

Burbuğlar. 
Quba rayonunun Sırtçiçi (soldakı)  

və İsmayıllı rayonunun Müdürsə kəndlərində tapılmışdır. 
 

с
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Gumbır-gumbır nəqarələr dögüldi. Burması altun tuc borular  
çalındı [18]. 

 
Böyrək qalqdı, qızlar yanına vardı. Surnaçıları qovdı,  

nəqaraçuları qovdı [19]. 
 

Burnından qanı düdük kibi şorladı [20]. 
Gumbır-gumbır davullar çalındı. Altun-tuc borılar ağrıldı [21]. 

 
Borı çalındı, kos uruldı [22]. 

 
Dastanın dəyərli sətirlərindən aydın olur ki, insan əli uzunluğunda olan qolça 

qopuz7 [23], onu bellərində gəzdirən ozanların ayrılmaz aləti idi. Qopuza ümumxalq 
rəğbəti olmuşdur. Onun müşayiəti ilə mahnılar bəstələ-nər, rəqslər ifa edilərdi. Altun 
qotazlı boru tuncdan düzəldilirdi. Nağara və davulun dəri üzlərinə çubuqlarla zərbələr 
endirilirdi. Hər iki alət çox güclü səsi ilə seçilirdi. Zurna nağara ilə birgə səslənirdi, boru 
isə, nağaradan baş-qa, davul8 və kusla çalınırdı. Nağara solo aləti kimi də istifadə 
olunurdu. Çox vaxt o davulla birgə səsləndirilirdi. 

Antik, qədim və ilkin orta əsrlər dövrünə aid olan Azərbaycan çalğı alətləri 
haqqında bizə mə`lum olan mə`xəzlər bu qədərdir. Həmin mə`lumat-lar Azərbaycan 
xalqının çox zəngin mədəniyyətə malik olmasına dəlalət edir. Bu fikri təsdiqləyən dəlil 
kimi Cığamışda tapılmış qabın üzərində təs-vir olunan musiqi səhnəsini və türk 
dünyasının məşhur dastanı “Kitabi-Dədə Qorqud”u göstərmək olar.  

Alban tarixçisi Musa Qağanqatlının (VII əsr) mə`lumatına görə, qı-lınc və bıçaq 
yaralarından həlak olmuş döyüşçülərin dəfn mərasimlərində təbil və zurna çalınarmış 
[24]. 

Görkəmli Azərbaycan filosofu Əbülhəsən Bəhmənyarın (?-1066) hə-lə də 
tapılmamış “Musiqi” risaləsi XI əsrin zəngin musiqi mədəniyyətinin mövcudluğuna 
dəlalət edir. 

Məşhur şair, qəsidə ustadı Qətran Təbrizi (1010-1080) simli alətlər-dən – bərbət, 
çəng, rübab, rud, ud, tar, tənbur, saz, çəğanənin; nəfəs alət-lərindən – ney, sur, ərğan, 
nayın, zərb alətlərindən – nağara, kusun; özüsəs-lənənlərdən – cərəs, xəlxalın adlarını 
çəkir [25]. 

Bu alətlərin əksəriyyəti müxtəlif ansamblların tərkibində birləşirdi-lər: çəng, tar 
və rübab; rud və saz; rud və çəng. Qətran Təbrizi həmçinin mizrabın adını da çəkir. 

Tarixi mə`lumatlara görə, məşhur şairə Məhsəti Gəncəvi (XII əsr) çəng çalmaqda 
ad çıxarmışdı. Heç də təsadüfi deyildir ki, bu alət onun rübailərində vəsf olunur [26]. 

Xaqani Şirvaninin (1120-1199) zəngin irsində rübab, rud, bərbət, çəng, saz, 
setar, kamança (simli alətlər), kərənay, nay, ney, surna, musigar, mizmar, ərğan (nəfəs 
alətləri), kus, dəf, davul (zərb alətləri), çərəs və kasə-nin (özüsəslənənlər) adları çəkilir. 
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Şe`rlərinin birində şair sazdan bəhs edir: 
 

Sazda nəva çalsan mənə, bir, ya iki pərdə götür, 
Üş pərdə alsan, bil, məni şəksiz, qaçırdar bu nəva! [27]. 

 
Bərbət haqqında da qiymətli mə`lumat verilir: 

 
Bərbət düşüb cansız qalar, bir ölçüdə dörd rükn var, 

Bir boydadır səkkiz damar, Zöhrəylə Mizan onda gör [28]. 
 
Xaqaninin poeziyasından belə qənaətə gəlmək olur ki, bərbətin sək-kiz simi, 

düzbucaqlı kəlləsi və dörd ulduzabənzər (Zöhrə-Venera, Mizan – üç ulduzdan ibarət 
bürc) rezonans dəliyi olmuşdur.  

Xaqani irsində aşağıdakı sətirlər də vardır: 
 

Ağlar rübab hey zərbdən, çömçə başı, kasə bədən, 
Taxta ulaq, zərdən rəsən, əl boyda meydan onda gör! [29]. 

 
Mey aşiqi nalan rübab, salmış qola dar qolbağı, 

Qolbağ sıxan qoldan, odur, çıxmış üzə çoxlu damar. [30]. 
 
Yuxarıdakı sətirlərdən göründüyü kimi, rübabın çox da böyük olma-yan yumru 

gövdəsi, arxaya əyilmiş kəlləsi və qolun kənarlarında buynuzvari çıxıntıları, həmçinin 
çoxsaylı pərdələri və simləri olmuşdur. Simlər mizra-bın köməyilə səsləndirilirdi. 

Xaqani yazır: 
 

Çəngin başı çılpaq qalıb çiyninə atlas şal salıb, 
Palaz fitə belə çalıb, dizləri pünhan gör! [31]. 

 
Bu sətirlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, çəng yuxarı və yan his-sələri 

qövsvari, aşağı hissəsi düz şəkildə, bir tərəfi isə açıq olmuşdur. Düz və qövsvari 
hissələrə çoxsaylı simlər bağlanırdı.  

 
Bir körpə zəncidir tütək (nay)∗, on dayəsi var ağ, qəşəng, 

Doqquz gözüysə şux-şəng, yüz gözsə heyran onda gör! [32]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Burada və sonra şe`r nümunələrində mö`tərizədə musiqi terminləri orijinalda olduğu kimi verilir. 
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Deməli, nayın kiçik gövdəsinə 10 gümüş halqa dolanırdı və onun 9 çalğı dəliyi 
olmuşdur. Alətin qara rəngindən danışarkən şair onun ağac ma-terialından hazırlandığını 
nəzərdə tuturdu. 

Xaqani  qara buynuz adlandırdığı nəfəslə çalınan aləti qarnı deşilmiş gürzəyə 
oxşadır [33]. Dəfin dairəsini “Çovgan” oyunu vaxtı topu ötürmək üçün istifadə olunan 
çovganın çömçəyəbənzər aşağı hissəsinə bənzədir, onun sağanağındakı bəzəkləri isə şah 
sarayının artırmasınının naxışları ilə müqayisə edir. Şair çalğı vaxtı dəfin barmaqlar 
arasında fırlanmasını ov za-manı qaçışa, dəri üzündə çəkilmiş heyvan təsvirlərini isə 
ovlağa oxşadır [34]. 

Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin (1141-1209) irsi təsdiq edir ki, o, 
xalq müsiqisinin bütün incəliklərinə, o cümlədən, xalq çalğı alət-lərinə çox yaxşı bələd 
olmuşdur. Şairin “Xəmsə”si Orta əsr Azərbaycanında musiqinin cəmiyyətdə oynadığı 
rolu dərk etmək üçün çox qiymətli mənbə-dir. 

Nizaminin əsərlərində 40-a qədər çalğı alətinin – 14 simli, 10 nəfəs, 7 membranlı 
və 8 özüsəslənən alətin adları çəkilir. 

Nizami çəngin qövsvari formasını, rübabın qolun aşağı tərəfindəki çıxıntılarını, 
bərbətin kəlləsinin əyriliyini, rudun pərdələrini, çəng və bər-bətin ipək tellərini, cərəsin 
dilçəyini, dütarın iki ipək telini, sazın növü olan cürəni xüsusi qeyd edir: 

Nəğmə iki düzlə düz gəlməz, 
Bərbət əyridirsə, mizrab (zəhmə) düz olmalıdır [35]. 

 
Müğənni, könül oxşayan cürəni götür, 

Bizim halımıza uyğun yeni bir hava çal [36]. 
 
İstisna etmək olmaz ki, Nizami dəri üzlü cüfti-saz, yə`ni qoşa-saz haqqında 

danışarkən tarın ikiləşmiş gövdəsini nəzərə çatdırmışdır. 
Nizaminin poemalarından belə nəticəyə gəlmək olar ki, onun döv-ründə simli-

mizrablı ərğənun, güclü və zərif səsə malik nəfəs aləti nay möv-cud olmuşdur. Şairin 
irsindən çalğı alətlərinin hazırlandığı materiallar, onla-rın səsləndirilmə üsulları 
haqqında çox qiymətli mə`lumatlar əldə etmək olar. Belə ki, ney qamışdan, sadə rudun 
gövdəsi boranıdan, kus bürüncdən, xəlxal qızıldan hazırlanardı, təbil, dühulun və 
davulun membranı üçün cana-var dərisi istifadə olunurdu. 

 
Qurd dərisi çəkilmiş nağaraların (dühulların) gurultusu 

Cahanın beynini cuşa gətirdi [37]. 
 

Nağaraların (kusların) bürünc qəl`əsindən çıxan gurultudan 
Yenilməz qalalar sanki titrədi [38]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Təbirənin, təbilin, kusun membranlarına qayışla, dühulun üzünə tox-maqla 
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vururdular. Rud və ərğənun isə mizrabla – zəhmə ilə səsləndirilirdi.  
Nizami neyin yaranması haqqında əfsanə söyləyir, qədim yunan filo-sofu 

Əflatunun (Platonun) rud və ərğənuna bənzər çalğı alətləri düzəltmə-sindən danışır. O, 
rudu Orta Asiya antik dövr dövlətlərinin əsas musiqi mə-dəniyyəti mərkəzi - Soğdadan 
gəlmiş quşa bənzədir. Çox vaxt bərbət və çəng və ya çəng, rug və rübab bir yerdə 
səslənirdi. Ansambla rud əvəzinə bərbət də qoşulurdu: 

 
Bərbət, rübab, çəng çalanlar 

İki fərsənglik cərgəyə düzülmüşdilər [39]. 
 

Simli ərğənun və çəngdən ibarət duet də mövcud olmuşdur.  
Nizami Bağdad müğənnilərinin qanununun, türk nayının və rus zən-ginin 

səslənməsini xüsusi qeyd edir. 
Şairin təsvirinə görə, savaş meydanlarında döyüşçülərin ruhlandırıl-ması və 

düşmənlərin qorxudulması üçün, eləcə də əmin-amanlıq vaxtı nəfəs (kərənay, ney, 
gavdum, şeypur, mizmar, surnay, musigar, buğ), membranlı (kus, təbil, dühul, təbirə) və 
özüsəslənən alətlərin (sinc, cərəs, zəng, kasə, kaman, dəray) səsləri həmişə eşidilirdi.  

 
Təbil (təbirə) gurultusu zəng (dəray) səsinə qatışdı, 

Boruları qiyamət suru kimi çaldılar. 
Dağ yaran təbil (kus) fəryad etdikcə, 
Simurğ Qaf dağında qanad salırdı. 

Uzun şeypurların, öküzquyruq boruların (gavdumun) fəryadından 
Bürünc təbillərdən inilti qalxdı [40]. 

 
Təbilin bir neçə növündən (köç, döyüş və danışıq) istifadə olunurdu. Şah 

saraylarının önündə təbillər 3-5 növbə səslənirdi. Təbil həm şadlıq, həm də dəfn 
mərasimi tədbirlərində səslənirdi. Təblək-bazın səsi ilə ovda şahin-ləri əldən 
buraxardılar.  

Nizami müğənni və musiqiçilər Barbəd və Nəkisanın ustalığını xü-susi olaraq 
vəsf edir. Xosrov Pərvizin (628-ci ldə vəfat edib) yanında qulluq edən Barbəd – bərbət, 
ud və rudda, Nəkisa isə çəng, ərğənun və rudda  çox mükəmməl çalırdı.  

Nizami setay, tənbur (simli-mizrablı), kamança (simli-kamanlı), dəf, nağara və 
dairənin (membranlı) xarici görünüşlərini, səslənmələrini də bö-yük məharətlə təsvir 
edir.  

Səfiəddin Urməvi (tam adı Səfiəddin Əbdülmömin ibn Yusif ibn Fa-hir əl-
Urməvi, 1216/1217-1294) təkcə görkəmli musiqi nəzəriyyəçisi, tabu-latura – cədvəl 
şəklində mükəmməl not yazısının yaradıcısı deyil, həm də çox mahir udçalan olmuşdur. 
Onun 15 fəsildən ibarət məşhur “Kitab əl- Ədvar” (“Dairələr kitabı”) əsərində 7-ci fəsil  
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(“Ud və onun kökləri”) bütöv-lükdə beşsimli uda həsr olunmuşdur və bu fəsildə udun 
sim və pərdələrinin yerləşməsi nümunəsində musiqinin nəzəri və praktiki məsələləri, 
səsin tə-biəti, pərdələr və səsdüzümü sistemi, intervallar, ritmlər, kompozisiyalar, 
ifaçılıq məharəti nəzərdən keçirilir [41]. Bu risalənin 1333-1334 illərə aid əlyazmasında 
(Oksford, Bodlean kitabxanası,) 5 qoşa simi, qısa qolu və 7 pərdəsi olan udun şəkli 
verilir [42]. 

Səfiəddin Urməvinin “Şərəfiyyə” risaləsində ud ən mükəmməl musi-qi aləti 
sayılır. Qeyd olunur ki, ən aşağı sim bəm, ən yuxarı sim hədd adla-nır. Onların arasında 
aşağıdan yuxarı üç sim - məsləs, məsna və zir9 yerləşir-di. Simlərin köklənməsi kvarta 
nisbətində idi. Daha sonra bu simlərdə pozi-siyaları nəzərdən keçirilir [43]. 

“Kitab əl-Ədvar”ın başqa əlyazmasında (Qahirə, Milli kitabxana) 34 simli çəngin 
təsviri verilir [44]. “At boynu” kimi əyilmiş gövdəsinin hazır-lanması üçün şam və 
gavalı ağacları seçilirdi. Əgər daha qədim mənbələrə müraciət etsək, alətin mə`ruz 
qaldığı dəyişiklikləri görmək çox da çətin ol-maz. IX-X əsrlərdə 11, 12 və 15 simli 
çənglər mövcud olmuşdur. Udu mü-şayiət edəndə, onun səsdüzümündə müvafiq səslər 
çatmırdı. Buna görə də Şərq filosofu və musiqişunası Əbi Nəsr Fərabi (870-950) çəngin 
simlərinin sayını 25-ə qədər artırmağı tövsiyə etmişdi [45]. Sonrakı əsrlərdə çəngin 
simlərinin artırma cəhdini məhz bununla izah etmək olar.  

Sitraya oxşar alətlər sırasında Səfiəddin Urməvi qanunu və nüzhəti qeyd edir.  
Nüzhət əvvəlki əsrlərdə də mövcud olmuşdur. Bunu X əsrdə yaşamış İran şairi 

Fərrux Sistaninin irsi dəlalət edir [46].  
XVI əsrin ortalarına aid “Kənz əl-Tühaf” (“Əntiqlər xəzinəsi”, Lon-don, 

Britaniya muzeyi) anonim risaləsində qanun və nüzhətin təsviri və sxe-mi verilir.  
Bu qiymətli mənbədə göstərilir ki, qanunun trapesiyaşəkilli gövdəsi gavalı 

ağacından hazırlanır. Onun aşağı tərəfinin uzunluğu 810 mm, qısa tərəfinin isə 405 mm 
idi. Aşağı tərəflə bucaq əmələ gətirən tərəfin uzunluğu 742,5 mm-ə çatırdı. Alətin 64 
metal simi olmuşdur və hər üç və ya iki simi (orta hissədə) unison köklənirdi. Gövdənin 
yuxarı hissəsində tək simlər yer-ləşirdi. Xərək çəpəki tərəfə paralel və ona yaxın 
yerləşirdi. Buradaca sim-lərin dartılması üçün aşıxlar yerləşirdi.  

Nüzhətin gövdəsi düzbucaqlı şəklində idi. Dekanın üstündə hər üçü eyni vaxtda 
köklənən 64 sim çəkilmişdi.  

Səfiəddin Urməvinin adı ilə Orta əsr müəllifləri onun yaratdığı iki aləti – nüzhə 
(əyləncə mə`nasını verir) və müğənnəni (müğnini – sövt verən) bağlayırlar. 

Lakin dərc olunmuş işlərdə Səfiəddin Urməvinin icad etdiyi musiqi alətlərilə 
bağlı qeyri-dəqiqliklər vardır. Bu müəyyən dərəcədə Urməvinin dövründə quruluşuna və 
adına görə nüzhəyə oxşayan, nüzhətin mövcud ol-ması ilə əlaqədardır. Bu faktın nəzərə 
alınmaması onun dövrundə istifadə olunan nüzhətin Səfiəddin Urməvinin adı ilə 
bağlanmasına gətirib çıxart-mışdır [47]. 
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“Kənz əl-Tühaf” risaləsi ilə tanışlıq belə bir qənaətin səbəbini aydın-laşdırmağa 
imkan vermişdir. Bu qiymətli risalə haqqında mə`lumatlar ingilis musiqişünası, Şərq 
(xüsusilə Ərəb) musiqisinə aid çoxsaylı kitabların müəl-lifi Henri Corc Farmerin (1882-
1965) tədqiqatlarında və türk musiqişünası Şükrullah Əhmədoğlunun 1402-1404-cü 
illərdə yazılmış “Musiqi alətlərinin təsviri” əsərində (V.Fridrixin 1944-cü ildə alman 
dilində dərc olunmuş dis-sertasiyasına əlavə olunmuşdur və alimlərin fikrincə “Kənz əl-
Tühaf”ın türk dilinə tərcüməsidir) verilir.  

H.C.Farmerin “İslam” (Musiqi tarixi incəsənətdə, 3-cü cild, 1966) kitabında 
Beyrut kitabxanasında qorunan Muristusun əlyazmasına, Əbu Nəsr Fərabinin “Kitab əl-
Musiqi əl-Kəbir” və Səfiəddin Urməvinin “Kitab əl-Ədvar” əsərlərinə, eləcə də “Kənz 
əl-Tühaf”ın üçüncü fəslinə əsaslanaraq orta əsrlərdə istifadə olunan musiqi alətləri 
haqqında çox maraqlı mə`lu-matlar verilir [48]. Adları çəkilən işlərdən götürülmüş 
rəsmlərin surətlərinə əsaslanaraq o dövrün musiqi alətləri haqqında əyani təsəvvür 
yaratmaq mümkündür.  

Ərğan və ya ərğənunun iki müxtəlif – pnevmatik və hidravlik növlə-ri mövcud 
idi. Onlar quraşdırılarkən ərəb mexaniklərinin o vaxt mə`lum olan ideyalarından istifadə 
olunmuşdu. Pnevmatik ərğanın iki üfürmə bo-rusu, üç hava kamerası var idi. Bunların 
da hər biri 4 orqan borusu ilə təchiz olunurdu. Sonuncular ventilləri açdıqda səslənirdi. 
Hidravlik ərğanın su çəni olurdu. Çəndə təzyiq borularla daxil olan havanın bərabər 
basqısı nəticə-sində tə`min olunurdu.  

Rübabın gövdəsi ərik və ya gavalı ağacından hazırlanırdı. Ağacın ra-hat e`mal 
olunması üçün onu əvvəlcədən islatmaq və süddə qaynatmaq, da-ha yaxşı səslənməsi 
üçün isə ağaca xırdalanmış şüşə və yapışqan qarışığını çəkmək tövsiyə olunurdu. 
Gövdənin aşağı yarısı dəri, yuxarı yarısı isə taxta deka ilə örtülürdü. Alətin 6 ipək, yə`ni 
3 qoşalaşmış – hədd, zir, məsna simi var idi. “Kənz əl-Tühaf”da rübabın sxemi 
verilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, şair və musiqişünasların əsərlərinin tərcü-məsi zamanı 
müxtəlif alətlər olan rübab və rəbab (bu alətlərin adları ərəb hərflərilə eyni cür yazılır) 
eyniləşdirilir. Çox qədim musiqi aləti rəbabdan ərəb ölkələrində indi də istifadə edilir. 
Bu alətin bir-iki simi olur və kamanla səsləndirilir. Rəbab şairlərin ən çox sevdikləri 
alətdir.  

Şahrud udun və çəngin quruluş xüsusiyyətlərini özündə birləşdirirdi. Onun 
səsdüzümü 4 oktavaya çatırdı. Fərabinin “Böyük musiqi kitabı”nın Qahirədə saxlanılan 
əlyazmasında verilmiş sxemdə şahrud üzərində çoxlu simlərin çəkildiyi dördkünc 
rezonator qutusu kimi göstərilmişdir.  

İkisimli ğıjəkin (Ə.Şükrullahın təsvirinə görə iklikin) yarımkürə şək-lində 
gövdəsi bürüncdən hazırlanırdı və üzərinə dəri çəkilirdi. Alətin metal  
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Hidravlik (yuxarıda) və pnevmatik ərqanlar. 
Muristusun əlyazması, Beyrut kitabxanası. 

Müğni (yuxarıda) və nüzhə. 
Səfiəddin Urməvi. Kitab əl-Ədvar.  

Qahirə Milli kitabxanası. 

Rəbab. 
(Jerar de Nervalın kitabında (1986) 
verilmiş P.Marilanın “Musiqiçilər” 
litoqrafiyasına əsasən çəkilmişdir) 

(H.Farmerin kitabından, 1966) 
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Ud (solda) və nüzhət. Səfiəddin Urməvi. Kitab əl-Ədvar. 
Oksford, Bodlean kitabxanası. 

 

 
 
 

Çəнg. 
Səfiəddin Urməvi. Kitab əl-Ədvar. 

Qahirə, Milli Kitabxana. 
 

 

Şahrud. 
Əбу Няср Фяраби. 

Кitab əl-Мusiqi əл-Kəбир. 
Q a hi r ə ,  Mi l l i  k i t a bxan a . 

H.Farmerin kitabından, 1966 
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mili, badam, qoz və onlardan da yaxşı abnus adlanan qara hind ağacından 
düzəldilən qolu, at tüklərindən (9-dan 14-ə qədər) hazırlanmış kamanı var 
idi. Simləri (zir və hədd) kvinta nisbətində köklənirdi.  

Mizmarın 7 çalğı dəliyi olan gövdəsinə qamış sümsü taxılırdı (sxem-
də göstərilməmişdir). Mizmarın gövdəsi müasir qoboyla müqayisədə daha 
uzun idi. Alət dodaqlara dayaq rolunu oynayan dairəvi lövhəcik ilə təchiz 
olunurdu.  

Bişenin tam və ya çox yetişməmiş qamışdan (adətən Nişapurdan və 
Bağdaddan gətirilirdi) düzəldilmiş uzun gövdəsi var idi. Onun iki – zil (240-
280 mm uzunluqda) və bəm (560 mm-dən artıq uzunluqda) səslənən növləri 
mövcud olmuşdur. Əsasən 7 səs dəliyi olurdu. 9 səs dəliyi olan alətlərə də 
rast gəlmək olardı. Yuxarıda adları çəkilən mənbələrdə verilən faktiki 
materiallar Sə-fiəddin Urməvinin icad etdiyi musiqi alətləri barədə də 
nəticələr çıxarmağa imkan verir. 

Onun “Kitab əl-Ədvar” əsərində icad etdiyi, quruluş cəhətdən o 
dövrlərdə istifadə olunan nüzhətdən fərqlənən musiqi alətinin şəkli veril-
mişdir. Qeyd etmək maraqlı olardı ki, “əl-Mizan fi elm əl-Ədvar və əl- Av-
zən” (“Nəğmələr və vəznlərdə ölçü”) əlyazmasında bu alətin yaradılmasının 
səbəbləri göstərilir [49]. Alim musiqiçilərin öz alətlərini təkmilləşdirməyə 
can atdıqlarını müşahidə etmişdi. Onun qənaitinə əsasən, simlərin çoxluğu-
na və güclü səslənməsinə görə onlar uddan çox çəngə üstünlük verirdilər. 
Bu səbəbdən də Səfiəddin Urməvi, özünəməxsus bir alət yaradır və ona nüz-
hə (ənnüzhət) adı verir.  

Nüzhə şümşaddan, sərvdən və qızıl söyüddən hazırlanırdı. Nüzhənin 
ölçüləri təxminən belə idi: uzunluğu – 600 mm, eni – 450 mm, hündürlüyü – 
160 mm. Alətin çox nazik taxta üzü var idi. Bütün uzunluğu boyu 27 qoşa 
sim çəkilirdi. Onların arasında gövdənin sağ və sol hissələrində müxtəlif 
uzunluqda tək simlər yerləşirdi. Simlərin ümumi sayı 108-ə çatırdı. Aşıxlar 
alətin sol kənarında yerləşirdi. Qanunda olduğu kimi, nüzhədə də çalarkən 
hər iki əlin barmaqlarından istifadə olunurdu. “Kənz əl-Tühaf”da verilmiş 
şəklə görə bu alətin ikinci, daha sadələşdirilmiş 81 simli növü də olmuşdur.  

Müğni (əlmüğənnə) rübabın və nüzhətin quruluşlarını özündə birləş-
dirirdi. Onun gövdəsinin ölçüləri 330x310x170 mm idi. Alətin qol hissəsi-
nin uzunluğu 600 mm-ə, hündürlüyü isə 40 mm-ə çatırdı. Qol üst tərəfdən 
üçkünc şəkildə düzəldilirdi. 9 aşıx qolun sol yuxarı hissəsində yerləşirdi. 
Enli dekanın və qolun üzərilə 39 sim çəkilirdi. Alət ərik ağacından hazır-
lanırdı.  

“Kənz əl-Tühaf”da bu alətin yuxarıda təsvir olunandan prinsipial 
fərqli olmayan şəkili verilmişdir. Şəkildə nisbətən uzun qolda sol tərəfdə 
bütün boy uzunu 6, qolun sağ aşağı tərəfində isə birinci halda olduğu kimi 3 
aşıx göstərilmişdir.  

Orta  əsrlər  Şərqinin  böyük  ensiklopediyaçı  alimlərindən  biri olan  
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Мüəllifi naməlum “Kənz əl-Тühaf” risaləsində verilən musiqi alətləri. London, 
Britaniya Müzeyi. (H.Farmerin kitabından, 1966) 

Mizmar və bişe. 
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Nəsirəddin Tusi (1201-1274) musiqi haqqında risalə yazmışdır. Amma təəs-
süf ki, bu əsərin ancaq birinci, musiqidə intervallar və onların növləri məsə-
ləsinə riyazi cəhətdən baxılan hissəsi, bizə çatmışdır [50]. 

Müqəddəs sayılan quş şəklində burbuğlar İsmayıllı və Qəbələ ra-
yonları ərazisində, həmçinin Bakıda müəyyən edilmişdir.  

İsmayıllı rayonu Müdürsə kənd sakini Mürşüd Babayev ölçüləri 
57x28x45 mm olan çəpərdibi quşu şəklində burbuğ tapmışdır. 

Lakin ən maraqlı “musiqili” arxeoloji kəşf Qəbələ rayonunda qazıntı 
işləri aparılarkən edilmişdir. Sahələrin birində eyni vaxtda zəng, qumro, 
burbuğ və üzərində rəqqasələrin təsviri olan şəxsi möhür tapılmışdır10. Zəng 
misdən hazırlanmışdır. Onun uzunluğu 110 mm-dir, diametri alt hissədə 67 
mm, üst hissədə 48 mm (torpaqın ağırlığından zəng aşağı yan tərəfdən 
əyilmiş və bir hissəsi qopmuşdur), qalınlığı isə 3 mm-dir. Dilçəyi (zərbə 
çəkici) eroziyaya uğramış və ondan yalnız kiçik bir hissə qalmışdır. Zəngin 
asılqan halqasının hündürlüyü 23 mm, deşiyinin diametri isə 15 mm-dir. 

Kürəşəkilli özüsəslənən çalğı alətini qumronun qədim növlərindən 
biri saymaq olar. Gövdəsi gildən hazırlanmış, çəkisi 370 q, diametri           
80,5 mm və qalınlığı 15 mm-dir. Gövdədə diametri 4,5 mm olan bir dəlik 
açılmışdır. Rentgenoqramın göstərdiyinə görə, gövdənin içinə bişmiş gildən 
hazırlanmış 10 mm diametrli üç yumru daş salınmışdır. 

Belə bir fikir var ki, bu aləti qabaqcadan aşağı ucu kiçik taxta parça-
sının köməyi ilə gövdənin içinə salınan iplə rəqqasın boynundan asardılar. 
Səs daşların bir-birinə və gövdəyə dəyməsi nəticəsində alınırdı. 

Alabaxta quşu şəklində 70x25x45 mm ölçülərində düzəldilən burbu-
ğun (baş hissəsi sınmışdır) “qanad” hissələrində diametri 1,5 mm olan iki 
çalğı dəliyi vardır. “Quyruq” hissəsində yerləşən və üfürmək üçün açılmış 
dəliyin diametri 2 mm-dir. Aşağıda isə havanın çıxması üçün uzunluğu 10 
mm və eni 7 mm olan düzbucaqlı şəklində dəlik yerləşir. Nəfəs alətlərində 
mahir ifaçı Əlicavad Cavadov bu alətdə çalğını əyani nümayiş etdirmişdir.  

Yuxarıda təsvir olunmuş alətlərin yanında çörək və ya lavaş bişir-
mək üçün istifadə olunan təndirlərin hazırlandığı gildən olan şəxsi möhür də 
tapılmışdır. Möhürün ölçüləri 40x35x15 mm-dir. Maraqlıdır ki, onun üz tə-
rəfində dörd rəqqasə fiquru oyulmuşdur.  

Bu tapıntıların yaşı XII əsrə aid edilir.  
1977 və 1989-cu illərdə Bakıda, İçərişəhərin qala hissəsində aparılan 

arxeoloji qazıntılar zamanı içərisi boş şanapipik və göyərçin şəklində, uzun-
luqları 55 mm olan gil burbuğlar tapılmışdır. Bişirildikdən sonra onların 
rəngi qırmızımtıl çalar alıb. Fiqurun yuxarı hissəsində iki boya-boy böyük 
dəlik açılmışdır, uçunda isə uzunsov dəliklər vardır. Onlardan biri üfürmək, 
digəri isə əlin baş barmağı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu alətlərdə altı səs 
çıxarmaq və hətta bə`zi xalq mahnı (“Muleyli”, “A yordu, yordu”) və rəqs 
(“Yallı”, “Gözəlləmə”)  havalarını,  “Bayatı-Kürd”  muğamından  bir  parça  



24 
 

 

а 

c
 d b 

Zəng (a) qumro (b), burbuğ (c) və şəxsi möhür (d). 
Qəbələ rayonu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun fondu (inv. № 101, 98, 32, 212). 
 

Əlicavad Cavadov burduğda çalğını nümayiş etdirir. 
 

Göyərçin və şanapipik şəklində burduğlar. 
Bakı, İçəri şəhər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun fondu, inv. № 49.  

 
(F.İbrahimovun məqaləsindən, 1990) 
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çalmaq mümkün olmuşdur. Hər iki fiqur XII-XIII əsrlərə aid olan başqa 
maddi və mədəni əşya nümunələrinin yanında tapılmışdır [51]. 

Namə`lum müəllif  tərəfindən  Azərbaycan  dilində yazılmış “Dasta-
ni – Əhməd Hərami” poemasında simli alətlərdən tənbur, çəng, qopuz, dam-
bur, şeştay, saz, nəfəs alətlərindən ney, nəfir, nay, membranlı alətlərdən na-
ğara, davul və özüsəslənənlərdən çanın, yə`ni böyük ölçüdə zəngin adları 
çəkilir [52]. Bunların əksəriyyəti aşağıdakı ansambl və duetlərdə birləşirdi: 
tənbur, dambur və ney; qopuz və şeştay; nay və nəfir; ud və tənbur. 

XIII əsrin 20-ci illərində yazılmış anonim farsdilli “Əcaib əd-Dün-
ya” (“Dünyanın möcüzələri”) coğrafi əsərə görə, Azərbaycanın Ərdəbil şə-
hərində çox incə sazlar düzəldilərdi [53]. 

Epik “Mehr və Müştəri” poemasının müəllifi Əssar Təbrizi (1325-
1390) çəng, saz, tar, ud, bərbət, qanun, ney, dəf, təbil və cərəsin səslənmə-
lərəni çox böyük məharətlə göstərir [54]. 

Yusif Məddahın XIV əsrin yazılı abidəsi - “Vərqa və Gülşah” poe-
masında nəfir, kərənay, kus; nəfir, təbil, nağara və nəfir, kus, nağara an-
sabllarını, kus, nağara duetini təşkil edən alətlərin səslənməsi təsvir olunur 
[55]. 

Məşhur şair və filosof İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) əsərlərində 
çoxlu musiqi terminləri ilə yanaşı çalğı alətlərinin də adlarına rast gəlirik. 
Humanist şairin zəngin irsi sübut edir ki, o, Azərbaycan xalq musiqisinin in-
cəliklərinə yaxşı bələd imiş.  

Nəsimi 15 çalğı alətinin – rübab, ərğənun, çəng, tənbur, ud, saz, çə-
ğanə, qanun, nay, sur, ney, nəfir, burğu, dəf və cərəsin adlarını çəkir [56]. 

 
Xoşdur əgər çi, cümləsi bir yerdə cəm ola, 

Avazi-çəngü nəğməvü tənbur ilən rübab [57]. 
Dəfü çəngü çəğanə nayü tənbur, 

Düzülsün daima zilü bəm olsun [58]. 
 
Nəsimiyə görə, çəng, tənbur, rübab; çəng, tənbur, çəğanə, nay və 

dəf; çəng, qanun və nay; çəng, ney və dəfdən ibarət instrumental ansambllar 
daha yaxşı səslənirdi. O, xüsusilə saz və çəngin səsinə heyran idi. Nəfirdə 
çalarkən alət “səfir” adlanan çox güclü səslər çıxarırdı.  

Görkəmli şair və dövlət xadimi Qazi Burhanəddinin rübai, qəzəl və 
tuyuğlarında ud, çəng, saz, nay, ney və dəfin adları çəkilir [59]. 

“Mənuçöhrün Tur ilə vuruşması” miniatüründə (Təbriz, 1370, İstan-
bul, Topqapı Sarayı Muzeyi, albom H.2153, v.102) 2 kərənayda, üzlərinə 
ucları əyilmiş çubuqlarla cift-kösdə (qoşakösdə) çalan süvarilər və öldürül-
müş döyüşçünun yanında toxmaq şəklində çubuqları və qayışı olan davul 
təsvir olunmuşdur [60]. 

Görkəmli Azərbaycan musiqişünası Əbdülqadir Maraği (tam adı Əb-
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dülqadir ibn Qeybi əl-Hafiz əl-Maraği, 1353-1434/35) həm də iste`dadlı 
bəstəkar, şair, müğənni və çalğıçı olmuşdur [61]. Buna görə də onun yaradı-
cılığında əvvəlki müəlliflərdən fərqli olaraq, çalğı alətlərində müşayiətin 
forma və növləri, köklənmə və mizrabla səs çıxarma üsulları, ifaçılıq texni-
kası daha hərtərəfli nəzərdən keçirilmişdir. O, “Məqasid-əl-Əlxan” (“Nəğ-
mələrin məqsədləri”) və “Fəvaid-əşərə” (“On fayda”) risalələrində çalğı 
alətlərinə (bunların sayı 40-a yaxındır) ayrıca fəsil həsr etmişdir [62]. So-
nuncu əsərin səhifələrində bə`zi nəfəs alətlərinin şəkilləri də verilir.  

Əbdülqadir Maraği musiqi alətlərini dörd qrupa bölür: 1 – insan bo-
ğazı; 2 – nəfəs; 3 – simli; 4 – kasa, tas və lövhə (yə`ni membranlı və özüsəs-
lənən) formalı alətlər. Ə.Marağinin nəticəsinə görə, insan boğazı ən mükəm-
məl musiqi alətidir.  

Simli alətləri o, iki yarımqrupa ayırır: müqəyyədat və mütləqat. Bi-
rinci yarımqrupa o alətlər aid edilir ki, onları çalarkən simləri barmaqlarla 
sıxılır; ikinci yarımqrupa aid edilən alətlər isə çalınarkən barmaqlar iştirak 
etmir, hər bir sim özlüyündə səs mənbəyi olur. Həmin bu adlar altında da 
nəfəs alətləri qruplaşdırılır. Birinci qrupa aid alətlərdə müəyyən yüksəklikdə 
səs dəliklərin bağlanması yolu ilə alınır, ikinci yarımqrup alətlərdə isə buna 
üfürmənin köməyi ilə nail olunur.  

Simli alətlər – müqəyyədat. Bunların arasında udu Əbdülqadir Ma-
raği ən mükəmməl sayır. O dövrdə ud iki müxtəlif növdə mövcud idi: qədim 
və kamil. Biricinin 4, ikincinin isə 5 qoşa simi var idi.  

Tərəbül-fəthə 6 sim bağlanırdı. Onlardan 5-i udun simlərinə uyğun 
gəlirdi, əlavə sim isə çalınan havaların rövnəqləndirilməsi üçün idi.  

Böyük armudvari gövdəsi olan şeştayın 3 müxtəlif növü var idi. 
Bunlar qolun uzunluğu və dekanın yuxarı hissəsində qısa rezonans sim-
lərinin olması ilə fərqlənirdilər. Alətin əsas növündə 6 sim olurdu ki, bunla-
rın da hər cütü unison köklənirdi. Şeştaydan fərqli olaraq, tərəbrudun üzünə 
hər tərəfdən qısa rezonans simlər bağlanırdı.  

Armudvari gövdəsi və uzun qolu olan Şirvan tənburu 2 simli idi, 
qolunda isə sarınmış pərdələr olurdu. 2 sim bir-birinə rəğmən 9/8 nisbətin-
də, yə`ni böyük sekunda intervalında köklənirdi. Əbdülqadir Marağiyə görə, 
bu alət Təbrizdə geniş yayılmışdı.  

Türk tənburunun gövdəsi, Şirvan tənburundan fərqli olaraq, kiçik öl-
çüdə idi (demək olar ki, iki dəfə), ancaq qolu uzun olurdu. Alətin 2 simi 
kvarta nisbətində köklənirdi. Ona 3-cü - rezonans sim də çəkilirdi. 

Ruhəfzanın 6 simi olmuşdur: 4 ipək və 2 metal. Sonuncular melodi-
yaların ifası üçün idi.  

Ozan və ya ozan qopuzu digər simli alətlərlə müqayisədə daha uzun-
sov gövdəyə malik idi, onun da çox hissəsi (üçdə ikisi) dəri ilə örtülürdü. 
Ozanın dekası və qolu üstündən kvarta (aşağı ortadakı ilə) və böyük sekun-
da  (orta yuxardakı ilə)  intervalında  köklənmiş  3  sim keçirdi. Bə`zən qısa,                         
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Əbdülqadir Marağinin “Fəvaid-əşərə” risaləsinin əlyazmasında 
Nəfəs çalğı alətlərinin şəkilləri olan səhifə 

(yuxarıdan aşağı surna, nay-i çavur, nəfir, kərənay, baq, musiqar, çapçaq). 
 

(S.Ağayevanın məqaləsindən, 1980) 
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burdon sim də bağlanırdı.  
Rum qopuzu çox da böyük olmayan ud şəklində içi oyulmuş ağacdan 

hazırlanırdı. Gövdənin üz tərəfinin yarısına dəri çəkilirdi. Alətin 5 simi var 
idi. Çalma üsulu udda olduğu kimi idi.  

3-5 simli rübabın bir neçə növündən istifadə olunurdu. Birinci iki 
qoşa melodik sim unison köklənirdi. 

Rudxaninin üst səthinin yarısı dəri ilə örtülürdü və 4 qoşa sim bağ-
lanırdı. Qolda pərdələr olurdu. Çalğı qaydası qədim udda olduğu kimi idi. 

Yektay – qısa qollu və təksimli çalğı aləti idi. Ərəblər onun gövdəsini 
dördbucaqlı, zahirən kərpicə oxşar şəkildə düzəldirdilər. Hər iki tərəfdən də-
ri ilə örtülürdü. Simi at quyruğu tükünün dəstəsindən idi. 

Tarantay altıbucaqlı şəklində gövdəyə, uzun qola və bir simə malik 
idi. Yektay və tarantaydan əsasən Rumda (Kiçik Asiya) yaşayan xalqlar 
istifadə edirdilər.  

Tühfətül-ud – çox da böyük olmayan uddur. Onun eni və uzunu udun 
eni və uzununun yarısına bərabər idi. Simlərin sayı 12-yə çatırdı.  

Şıdırğunun böyük gövdəsi, uzun qolu, arxaya əyilmiş kəlləsi və 4 
simi var idi. Gövdəsinin yarısına açıq tərəfdən dəri çəkilirdi. Alət əsasən 
Şərqi Türküstanda (Şimal-Qərbi Çin) yayılmışdı.  

Pipa – taxta dekasına pərdə rolunu oynayan uzun nazik taxta tama-
salar bərkidilmiş Çin aləti idi. Dekasının üstündən 4 sim çəkilirdi. Aşağı sim 
yuxarı simə görə daha zil səslənirdi və kvarta nisbətində köklənirdi.  

Şahrud – xarici görünüşünə görə qanuna oxşayırdı və uddan iki dəfə 
uzun idi. 10 ikixorlu simi olurdu. Hər uzun və onun yanında yerləşən qısa 
simlər qoşa bağlanırdı. Maraqlıdır ki, Əbdülqadir Marağinin dövründə bu 
alətdən istifadə olunmurdu O, şahrudu bərpa edərək “həyata” qaytarmışdı. 
Onun sözlərinə görə, şahrudu İlyas ibn Əxvəs icad etmişdi. Bunu Əbu Nəsr 
Fərabi də qeyd etmişdi [63]. 

Simli alətlər – mütləqat – Əbdülqadir Marağinin yazdığına görə, Sə-
fiəddin Urməvi tərəfindən icad olunmuş nüzhə (orijinalda – müğənni) 24 
simlə təchiz edilmiş qutu şəklində idi. Hər bir əsas simin yanında onun ya-
rısı boyda sim çəkilirdi.  

Çəng – populyar musiqi alətlərindən biri idi. 24 simi və dəri dekası 
var idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu santur tipli alətin “çəng” adı ilə ilk təs-
viridir. 

İkri çəngə oxşayırdı, amma ondan fərqli olaraq, onun dekası ağacdan 
düzəldilirdi.  

Qanunun gövdəsi üçbucaq şəklində idi. Onun üstünə 8 üçqat (üçxor-
lu) sim çəkilirdi ki, onlar da melodiyadan asılı olaraq köklənirdi.  

Qədim çalğı alətlərindən olan saz-i dulab (fırlanan saz)11 zahirən tə-
bilə oxşayırdı. Müəyyən yerdə bağlanmış mizrab fırlanaraq simlərə toxunur 
və beləliklə, alətdən müxtəlif səslər çıxırdı.  
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Yatuğan uzunsov taxta şəklində idi və üzərinə 17 sim çəkilirdi. Onla-
rın altında yeri dəyişdirilə bilən xərəklər yerləşirdi. Xərəkləri gövdənin kə-
narına tərəf çəkdikdə bəm, mərkəzinə tərəf çəkdikdə isə zil səslər alınırdı. 
Çalğı zamanı simlər sağ əlin barmaqları vasitəsilə səsləndirilirdi, sol əlin 
dırnaqları ilə isə onlar yuxarıdan sıxılırdı. Təsvirdən göründüyü kimi, bu 
alət qazaxların jetıqenına, kalmıkların yataqanına, tuvalıların çadaqanına, 
xa-kasların çatxanına və tofalarların çattıqanına oxşar idi [64]. 

Əbdülqadir Maraği daha bir özünəməxsus alət – iki qabaq rezona-
tordan ibarət kunkərə haqqında da mə`lumat verir. Rezonatorların açıq tərə-
finə pərdələr bağlanmış ağac borucuq bərkidilirdi. Qola bir sim çəkilirdi. 
Çalğı zamanı alət sol əldə saxlanılır, sağ əlin barmaqları ilə sim səsləndiri-
lirdi. Əbdülqadir Marağinin göstərdiyi kimi, kunkərəni hamıdan çox hindli-
lər istifadə edirdilər. Təsvirə görə, alət Hindistan sitrasının əsas növü – bin 
və ya qədimdə kinnari kimi tanınan vina ilə eyni olmuşdur [65]. 

Sonra Əbdülqadir Maraği kamanlı alətləri – məcrurratı təsvir edir. 
Kamança hindqozunun (kokos) qabığından və ya içi oyulmuş ağacdan ha-
zırlanırdı. Alətin 2 simi at quyruğu tüklərindən və ya yaxşı səslənməni 
tə`min edən ipək saplardan düzəldilirdi. Gövdənin üstünə öküz ürəyinin 
pərdəsi çəkilirdi. Simlər adətən kvarta nisbətində köklənirdi. İfa olunan me-
lodiyadan asılı olaraq, digər köklərdən də istifadə olunurdu. Kamançanın 
başqa növü – əhsən-vəlləz də mövcud idi.  

Ğıjəkin gövdəsi dəri ilə örtülürdü və kamançadan fərqli olaraq dəf 
kimi yastı dairəvi şəklində idi. Alətə 10 sim çəkilirdi. Onlardan ancaq o biri-
lərindən nisbətən hündürdə yerləşən kənar 2 sim melodiya çalmaq üçün idi. 
Rezonans simlərə, adətən, adsız barmağı vururdular.  

Nay-i tənbur zahirən şirvan və ya türk tənburuna oxşayırdı, lakin 
onlardan fərqli olaraq kamanın vasitəsilə səsləndirilirdi. Alət ney səsini xa-
tırladan səs çıxarırdı.  

Nəfəs alətləri – müqəyyədat.  Nay-i səfid (ağ nay) içi boş düz boru 
şəklində olub,  uzunluğu  təxminən yeddi yumruq yarıma (təxminən 750-
800 mm) çatırdı. Borunun üz tərəfində 8, arxa tərəfində isə 1 dəlik açılırdı. 
Axırıncı dəlik sol əlin baş barmaq, üstəkilər isə hər iki əlin barmaqları üçün 
idi. Dəlikləri barmaqlarla örtüb açmaqla bütün havaları çalmaq olurdu. 
Üfürmək yolu ilə daha zil səslər alınırdı. 

Zəmr-nay-i siyah (qara nay, “Kənz əl-Tuxafaq” risaləsinə görə – 
mizmar) ağ nayla müqayisədə daha mükəmməl idi. Onun uzunluğu nay-i 
səfidin uzunluğunun yarısı qədər idi. Əbdülqadir Maraği nay növlərindən 
olan nay-i çavurun da adını çə-kir. 

Zurnanın (orijinalda surna) uzunluğu ağ və qara naya nisbətən daha 
qısa idi. Buna görə də onda daha zil səslər alınırdı. 

Zərif və incə səslənən nay-i balabanın gövdəsi, zurnadan fərqli ola-
raq, aşağı hissədə genişlənmirdi. 
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Nəfir bürüncdən düzəldilirdi və zurnaya görə üç dəfə və daha çox 
uzun idi. Onda cəmi üç səs - yegah, dügah və nəva alınırdı. 

Daha uzun nəfirlərə burğu deyilirdi. Əgər onun gövdəsi əyilirdisə, 
bu alət artıq kərənay adlandırılırdı.  

Baqın üz tərəfində 7 çalğı dəlik açılırdı və qamış dili olurdu.  
Nay-i xiyk (tuluq nayı) kəsilmiş dilli sümsüsü olan iki borucuq bağ-

lanmış tuluqdan ibarət idi. Çalğı zamanı tuluğa hava doldurulurdu. Musiqiçi 
borucuqları ağzı aşağı vəziyyətdə tuturdu və eyni vaxtda borucuqlardaki də-
likləri örtüb açmaqla səsləndirirdi. 

Nəfəs alətləri – mütləqat. Musiqar – çoxgövdəli fleyta olub, müxtə-
lif uzunluqda bir-birinə bağlanmış borucuqlardan ibarət idi (verilmiş şəkildə 
onların sayı 20-yə çatır). Daha uzun borucuqlar bəm səslər çıxarırdı. Aləti 
kökləmək üçün borucuqlara kiçik mum kürəciklər salırdılar. Musiqar güclü 
fitvari səsilə fərqlənirdi. Onu misqaal da adlandırırdılar.  

Çapçaq həm də Çin musiqarı adlandırılırdı. O aşağı hissəsində hər 
birinin dəliyi olan borucuqlardan ibarət idi. Onlar havanın üfürülməsi üçün 
qolborusu olan kasa şəkilli bürünc gövdəyə salınırdı. Müxtəlif səslər ifa-
çının barmaqları vasitəsilə borucuqların açılması ilə alınırdı. Bu alət hazırda 
Çin, Myanma (Birmada), Laos və Cənub-Şərqi Asiyanın başqa ölkələrində 
(şen adı altında) yayılmışdır [66].  

Əbdülqadir Marağinin sözlərinə görə, ərğandan (orijinalda ərğənun) 
ən çox avropalılar istifadə edirdilər. Onun bürünc borucuqları cərgə ilə yer-
ləşirdi, onlardan yuxarıda isə bəm səs çıxaran uzun borucuqlar bərkidilirdi. 
Borucuqların arxasında havanın üfürülməsi üçün körük qoyulurdu. Körük 
sol əllə sıxılırdı, sağ əllə isə borucuqların yanında yerləşər iri düymələr bası-
lırdı. Bu vaxt havanın yolu açılır və nəticədə müxtəlif yüksəlikdə səslər alı-
nırdı.  

Əbdülqadir Maraği kasa, tas və lövhə formalı musiqi alətləri 
haqqında aşağıdakı mə`lumatı verir: kasa və lövhələr dəmirdən hazırlanırdı 
və boğuq səslərin alınması üçün onlar böyük və dar olmalı idilər. 

Əbdülqadir Marağinin əsərlərində onun özünün icad etdiyi musiqi 
alətləri də təsvir olunur [67]. Bu alətlərdən biri çini sazı kasat adlanırdı və 
76 çini kasadan ibarət idi. Onların hündürlüyü bir tərəfə azalırdı. Kasalara 
su doldurulurdu və üç sırada düzürdülər. Kasalara zərbə endirilərkən müxtə-
lif yüksəkli səslər alınırdı. Ilk dəfə 1378-ci ildə çalınmışdır. 

Digər alət sazi elvah adlanırdı və zahirən müasir ksilofonu xatırladır-
dı. O üç cərgədə düzülmüş 46 mis lövhədən ibarət idi. Birinci cərgədə onla-
rın sayı 10, ikinci və üçüncü cərgələrdə isə 18 idi. 

Üçüncü alət kanuni-mürəssəi müdəvvər adlanırdı. Əbdülqadir Mara-
ğinin qeyd etdiyi kimi, bu alət qabaqlar da musiqişünasların əsərlərində xa-
tırlanırdı. Amma onun vaxtında bu alət unudulmuşdu. Alətin bərpası üçün o, 
içi oyulmuş ağac gövdəsindən istifadə etmişdir. Açıq tərəfinə isə 36 sim 



31 
 

çəkmişdir. Alətə bağlanan iki dartılan ipin köməyilə gövdə hərəkətə gəti-
rilərkən ling simlərə toxunurdu və bununla da səs yaranırdı. 

Əbdülqadir Marağinin təsivr etdiyi bütün musiqi alətlərinin Azər-
baycan ərazisində istifadə olunmasını inamla söyləmək çətindir. Lakin onla-
rın adlarını (məsələn, Şirvan tənburu), zəngin poetik irsi və digər mənbələri 
nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, onun dövründə Azərbaycanda ud, şeştay, tən-
bur, rübab, nüzhə, çəng, qopuz, qanun, kamança, nay, ney, zurna, balaban, 
nəfir, kərənay, nay-i xiyk, musiqar və ərğan geniş yayılmışdı. 

Cahanşah Həqiqinin (1405-1467) qəzəllərindən belə bir nəticə çıxar-
maq olar ki, instrumental ansamblları ud, rübab, çəng, sur, ney və dəf təşkil 
edirdi [68]. 

XV əsrin ikinci yarısı və XVI əsrin əvvəllərində mövcud olmuş çalğı 
alətlər haqqında Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan 
Həbibi və Kişvərinin ədəbi irsinə əsasən fikir yürütmək olar. Onlar aşa-
ğıdakı alətlərin adlarını çəkirlər: ud, çəng, bərbət, şeştay, saz, rübab, setar, 
rud, qanun, surnay, ney, dəf və təbil [69]. 

Belə bir fakt da diqqəti cəlb edir: Həbibinin qəsidələrindən birində 
udun adı dəf, ney, şeştay, çəng və bərbətlə yanaşı çəkilir. Bu onu göstərir ki, 
XV əsrin sonunda artıq “ud” və “bərbət” adları altında iki müxtəlif alət 
mövcud olmuşdur. Biz bunu xüsusi olaraq ona görə qeyd edirik ki, müasir 
tədqiqatçılar orta əsr mənbələrinə istinad edərək bərbət, ud və rudun eyni bir 
alətin müxtəlif adları olduğu haqqında fikri xüsusi vurğulayırlar [70]. Digər 
tərəfdən, elmi ədəbiyyatda belə fikir kök salıb ki, bərbət udun sələfidir [71] 
və ya “lyutna tipli, uda yaxın alətin növlərindən biridir” [72].  

Doğrudan da “bərbət” terminini (bər – döş, bət – ördək; bu ad alətin 
yan tərəfdən “ördək döşünə” oxşar olduğu üçün verilib) “ud” sözü sinonimi 
olduğu haqda görkəmli Orta Asiya alimi əl- Xarəzmi hələ X əsrdə yazmışdı 
[73]. Bu, 1328-ci ildə Məhəmməd Hinduşah Naçxıvaninin tərtib etdiyi “Si-
hah əl-fars” (“Fars dilinin kamilliyi”) lüğətində də qeyd olunur [74]. 

Nizami “Xosrov və Şirin” poemasında Barbədin səsləndirdiyi bər-
bəti “rud”, “ud” və “seta” adlandırır. 

Barbədin rudu bu pərdəni çalıb qurtaran kimi, 
Nəkisa tez öz çəngini çaldı. 

Nəkisa bu əfsanəni sazda çaldıqdan sonra, 
Barbədin setarı (setayı) səsləndi [75]. 

 
Burada seta alətin özünün adını bildirmir, ancaq bərbətdə olan qo-

şalaşmış simlərin sayını göstərir və şair də buna işarə edir [76]. 
Bu məsələnin aydınlaşdırılmasında aşağıdakı faktların əhəmiyyəti də 

az deyil. Görkəmli Orta Asiya alimi və filosofu Əbu Əli ibn Sina (980-
1037) ensiklopedik əsəri olan “Kitab əş-Şəfa”ya daxil edilmiş musiqi haq-
qında risaləsində [77] ud tipli aləti təsvir edərkən əsərin ərəb dilində yazıl-
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masına baxmayaraq, ”bərbət” terminini işlədir. Azərbaycanda yaşamış Fəx-
rəddin Razi (1148-1209) də bərbətin udun simlərilə uyğun gələn eyni adlı 
dörd simindən yazır [78]. Heratlı nəzəriyyəçi əl-Hüseynin (XV) qeyd etdiyi 
kimi [79], bərbət tipli alətə beşinci sim əlavə etdikdən sonra ona artıq ud 
deməyə (ağacın adı ilə) başladılar. İstisna etmək olmaz ki, bu həm də bər-
bətin dəri üzünün taxta deka ilə əvəz olunması ilə də bağlı olmuşdur. Niza-
minin xələfləri Xaqani də, Firdovsinin (940-1020/1030) “Şahnamə” epope-
yasındakı kimi, bir dəfə belə olsun “ud” adını çəkmir, baxmayaraq ki, bər-
bətin ərəbcə adı onun dövründə, əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi, çox məşhur 
idi. Xaqani, yuxarıda göstərildiyi kimi, bərbətin 8 (4 ikixorlu) simini qeyd 
edir. Deməli, Xaqani və Nizaminin dövrlərində 3 və 4 simli bərbətlər çox 
populyar idilər.  

Görünür,  Əbdülqadir Maraği udun iki növünü – udi-qədim (4 simli) 
və udi-kamil (5 simli) qeyd edərək, birnci ad altında bərbəti nəzərdə tuturdu. 

Venesiyanın 1471-1473-cü illərdə Ağqoyunlu dövlətində nümayən-
dəsi olmuş səyyah-diplomat Katerino Zenonun qeydləri də diqqətə layiqdir. 
O, Uzun Həsənin Təbrizdəki sarayında həmişə musiqiçilər və xanəndələr 
dəstəsi olmasını göstərir.  

Venesiyanın sonrakı (1474-1478) nümayəndəsi diplomat və səyyah 
İosafat Barbaro çəng, ud, kamança, ney və sinc alətlərində məharətli çalğı-
nın şahidi olmuşdur. O, qeyd edir ki, çəngin uzunluğu bir yard (0,9 m) idi. 
Uzun Həsənin oğlunun toyunda çəng, zurna, təbil və nağaradan istifadə 
edilmişdi. “Qurd oyunu” xalq tamaşasında çəng, ud, bərbət, ney və sinc səs-
lənirdi [80]. 

Əbdülqadir Marağinin oğlu Nürəddin musiqişünaslıq elmini yeni 
pilləyə qaldırmış, nəvəsi Əbdüləziz isə “Məqasid əl-Əlxan” əsərini təkmil-
ləşdirmiş və genişləndirmişdir. Hər ikisi musiqişunaslığa dair yeni əsərlər 
yazmışlar. 

Əbdülmö`minin “Behcətül-ruh” (“Ruhun şadlığı”)12 əlyazmasında, 
xüsusi fəsildə (səh. 31b-38a) ərğənun, bərbət, qanun, kamança və tənburun 
“üstünlükləri” və quruluş xüsusiyyətləri səciyyələndirilir, eləcə də musiqi 
alətlərinin yaradıcılarının adları sadalanır. Belə ki, müəllifin mə`lumatına 
görə, ərğənun  Əflatun (Platon), şıdırğu Ərəstu (Aristotel), tənbur Calinus, 
ud Əbu Əli ibn Sina, tütək (və yaxud 7 çalğı dəlikli ney) İsxaq əl-Mousili, 
ney-balaban İbn Tan, zurna Məhəmməd Əmin Tavus, santur Əbu Nəsr Fə-
rabi tərəfindən icad olunmuşdur. Şe`r vasitəsilə musiqi dairələrinin izah 
edildiyi bölmədə çəng və çəğanənin adları çəkilir. 

Görkəmli dövlət xadimi və şair Şah İsmayıl Xətainin (1486-1524) 
şe`rlərində saz, ərğənun, çəng, rübab, nay, ney, nağara və cərəsin adlarına 
rast gəlinir [81]. 

H.Farmerin mə`lumatına görə, çartarı Səfəvilər sülaləsindən olan 
Şeyx Heydər düzəltmişdir. Şah İsmayıl Xətainin “Yeddi cənnət” (Təbriz) 
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sarayında keçirdiyi ziyafətlərdə tez-tez xanəndələr çıxış edər, ud və ney 
səslənərdi. Qanun və zurnada Mövlanə Qasım Qanuni, Ustad Əsəd Surnayi, 
Şah Məhəmməd Surnayi (sonuncu adlar çalğı alətlərinin adlarından götürül-
müş təxəllüslərdir) məharətlə ifa edirdilər.  

II Şah İsmayılın (1533-1577) hakimiyyəti dövründə kamança, çəng, 
tənbur və çartara böyük marağ var idi [82].  

Əbdi bəy Şirazinin (1515-1580) “Aine-Eskəndəri” (“İsgəndər qanu-
nu”) əsərində musiqi səhnələri təsvir edilərkən çəng, tənbur, ərğənun, ney 
və dəf  xatırlanır [83]. 

Saz, ərğənun, ney, çəğanə və nağaranın adları Məhəmməd Amani-
nin (təxm. 1535/36-?) “Divan”ında çəkilir [84].  

XVI əsr musiqi mədəniyyətinin, o cümlədən çalğı alətlərinin öyrənil-
məsində ən qiymətli mənbə görkəmli şair və mütəfəkkir Məhəmməd Füzuli-
nin (1498-1552) irsidir. Onun müxtəlif janrlara aid əsərlərində simli (çəng, 
ud, qopuz, qanun, saz, tənbur, tar, rübab), nəfəs (musiqar, ney, nəfir) 
membranlı (dəf, dairə, təbil, kus) və özüsəslənən (zəng, cərəs, xəlxal) alətlə-
rin adları çəkilir. 

Füzuli çalğı alətlərinin səslənməsindən, zahiri görünüşündən, səciy-
yəvi xüsusiyyətlərindən, onlarda çalma qaydalarından məharətlə istifadə 
edir: 

Sinəmi ney oxların dəldi dəm urduqca könül, 
Ün verir hər bir dəlikdən nalə musiqar tək [85]. 

 
Meyli-vəsl əgmiş qədimi çəngi-bəzmi-yar tək, 

Rəglərim sızlar əl ursam çəng üzrə tar tək,  
Çəngü ney mümkün kəm edə zarlıq mən zar tək,  

Bəs ki, məmluyəm həvayi-eşqə musiqar tək, 
Min fəğan hərdəm çıxar hər üstüxanimdən mənim[86]. 

 
Dəf kimi köküsdə ləhv qoyma! 

Ney kimi həvayi-nəfsə uyma! [87] 
 

Fəğanı ərşə çıxan bir elə rübabəm ki, 
Cahanı güldürərəm bircə sən məni ansan [88]. 

 
Şairin Yaxın Şərqdə “Saqinamə” kimi məşhur olan “Həft-cam” 

(“Yeddi cam”) poeması daha çox maraq doğurur. O, növbəylə – ney, dəf, 
çəng, ud, setar (tənbur), qanun və mütribin - müğənni-rəqqasın alleqorik su-
rətləri ilə cam qaldırır və onlara müxtəlif suallarla müraciət edir. Onların hər 
biri öz taleyi haqqında danışır. Bu “söhbətlərdə” təkcə Füzulinin fəlsəfi fik-
rinin böyüklüyü, dərin düşüncə və bilikləri açıqlanmır, həm də hər bir musi-
qi alətinin canlı təsviri verilir:  
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- Ey qəm elinin, taci-qüruri, 
Neyçin sarısan, anlat o qəlbindəki şuri?! 

Söylə, de görüm, ah, nə yanıq nalələrin var, 
Solğun yanağından tökülən jalələrin var! [89]. 

 
sualına Ney cavab verir ki, o qamış olarkən qəm-qüssədən azad idi. Tor-
paqda boy atırdı, suyla qidalanır, gündə qızınır, küləkdən yellənir, odla dil 
tapırdı. Lakin sonradan dostlar ondan üz döndərdilər, ona düşmən kəsildilər; 
külək əks tərəfə əsdi və qamışı sındırdı, su çəkildi, torpaq borclarını geri 
istədi. Ona görə də, onun ürəyi bütün bu dərdlərə dözmədi və bədəni saraldı. 

“Dəflə söhbət”də Füzuli bu alətin düzəldilməsini və çalınma qay-
dasını çox yaxşı təsvir edir:  

 
Meyvə gətirən bir ağacı kəsdilər onlar, 
Bir dairə kəsdi bu ağacdan iti minşar 
Atəşlər içində əridib daşları, yeksər 

Hazırladılar, boynum üçün dürlü pərəklər, 
Dilsiz başı onlar ayırıb öz bədənindən, 

Soydu dərisin taki bu gün hasil olum mən. 
Olduqca şərafətli, nəcabətli üç həmdəm, 

Bir ərrə, bir od, bir də qılıncdan yedilər ğəm. 
Dəf şəklinə düşdüm qurtarıb taki bir axşam, 

Surətlə, gözəlliklə üzüm aldı bir itmam. 
İndisə yetən hər avara, hər bir ədəbsiz, 

Silləylə vurur şamü səhər, həm də səbəbsiz [90]. 
 

Şairin sözlərinə görə, Çəng bir çox əzab və əziyyətlərə qatlaşmış və 
buna görə də qaməti əyilmişdir. Onun çox uzun yol keçməsinə baxmayaraq, 
son nəticədə ilkin görünüşünü yenidən almışdır.  

Füzuli udu “sir xəzinəsinin xəzindarı” adlandırır və onun səsindən il-
hama gələrək Uddan “atəşli nəvanı” kimin öyrətməsini soruşur, onun “təzə 
havalara çox dilibaş” olmasının səbəbini bilmək istəyir. 

Ud cavabında deyir:  
 

Əzzəl günü ki, hazır olub çıxdım arayə, 
Ondan bəridir düşdü canım zövqü-səfayə. 

Bu nəş`ə, bu zövq aldı təmamən məni məndən, 
Məstik qapısın sındıraraq çıxdım o gündən. 
Heç bilmədim onlar mənə axır nələr etdi, 

Onlar məni neyçün və nədən ötrü düzəltdi. 
Məndən deyil, əlbət, bu qoğan xəstə fəğanlar, 

Ustadıma sor şadlığımı eyləsin izhar [91]. 
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Bununla Ud nəzərə çatdırır ki, onun fəğanları özündən yox, insan-
lardan asılıdır. Şair demək istəyir ki, insan musiqi alətindən öz istəyinə uy-
ğun istifadə edə bilər; onda konkret şəraitdən asılı olaraq şən və qəmli melo-
diyalar çalmaq olar. Şairin Udla “söhbətinin” gedişindən görünür ki, o əv-
vəlki kimi yenə də ən mükəmməl alətlərdən biri idi. 

Tənburla söhbətini şair “Setarla söhbət” başlığı ilə başlayır. Görünür 
ki, Füzuli tənburun simlərinin sayını göstərmək (farsca se - üç, tar – sim de-
məkdir) istəyir və ya bu alətin sinonimini verir:  

 
Bir tordu sənin qolların üstündəki saplar, 

Bir tor ki, ömür bağçasının mürğünü ovlar. 
Yüz yerdən azı öz belini bağlamısan sən 

Taət izini ta qapasan dildən, ürəkdən [92]. 
 
Bundan belə bir nəticə çıxır ki, alətin çoxsaylı pərdələri və uzun qolu 

(müasir Orta Asiya tənburlarında onların sayı 16-dək olur) var idi. 
Altıncı camı Füzuli qadının dizi üstündə səslənən qanunla içir. Bu-

nunla şair göstərir ki, bu alətdə əsasən qadın müğənnilər çalırdılar. Çoxsimli 
qanun “sirlər sandığı” ilə müqayisə  edilir, ondan “dərdli, həzin nəğmə” eşi-
dilir.  

Sonuncu cam çalğı alətlərinin “qusurlarını” açıqlayan mütriblə içi-
lir:  

Dost sirrini dostun ürəyindən eşit hər an, 
Öz sirrini açma neyə, saxla onu pünhan. 

Çün ağzı açıqdır, danışır hərzəvü hədyan. 
Dəfdən uzaq ol ki, işi ah ilə fəğandır. 
Bir sillə ilə hər şeyi dünyayə açandır. 

Öz sirrin ilə çəngi dəxi eyləmə məhrəm, 
Çün kim qulağın bursa açıb söyləyəcək, həm. 

Öz sirrini tənbura da gəl açma ki, səndən, 
Gizli işini öyrənəcəkdir sənə düşmən. 

Qanundan uzaq gəz, ona sirr açma, kənar dur, 
İzhar eləməkçin çun onun yüz dili vardır [93]. 

 
Göründüyü kimi, alətlərin “qüsurları” onların quruluş xüsusiyyətlə-

rindədir. 
Beləliklə, böyük söz ustası dərin bilik və məharətlə  dövrünün ən ge-

niş yayılan çalğı alətlərini təsvir edir.  
Füzulinin fikrincə, “saz nəğməsi və xoş səsin şərəfinə bu bəsdir ki, 

halsız və ürəyi sönmüş adamların canına ürək yandıran eşq odu salır, qafil-
ləri eşq dərdinin nəş`əsindən xəbərdar edir [94].  

Eşq şairi tez-tez zərif səsli alətlərə müraciət edir, çünki, onun taleyi 
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bu alətlərin taleyinə oxşayır. Yer üzündə ədalətsizliklə qarşılaşanda, o da 
onlar kimi əzab çəkir, ağlayır:  

Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd, 
Nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bənd-bənd [95]. 

 
Şairin dövründə də sazın simləri indiki kimi qoşa köklənirdi:  
 

Bir saza düzüldü ol iki tar, 
Gərm oldu rəvaci-naleyi-zar [96]. 

 
Qopuz Füzulinin qəzəllərində mütriblərin aləti kimi xatırlanır:  
 

Bildi mütrib ki, nədir hal götürdü qopuzun, 
Bəzmdən çəkdi ayağini sürahiyyü səbu [97]. 

 
Buradan göründüyü kimi, əsasən köçəri heyvandarların aləti olan 

qopuz XVI əsrdə şəhərlərdə də məşhur idi.  
XVI əsrdə Təbrizdə hazırlanmış sujetli bədii tikmə (Budapeşt Deko-

rativ Sənətlər Muzeyi) diqqətəlayiqdir. Bu tikmədə ud, çəng, kamança, ney 
və dəfin müşayiətilə rəqsetmə və nəğməoxuma səhnələri təsvir edilmişdir. 
Həmçinin mina çəkilmiş çini nimçənin (XVI-XVII əsrlər) üzərindəki rəsm 
də maraqlıdır; mərkəzdə üçsimli tənburda çalan musiqiçinin müşayiəti ilə 
qaşığeklə ritm tutan rəqqasənin şəkli çəkilmişdir [98]. 

Çalğı alətlərinin yayılma məkanını və inkişafının öyrənilməsində 
Mərkəzi Asiyanın, Yaxın və Orta Şərqin, Hindistanın müxtəlif şəhərlərində 
məşhur şairlərin üzü köçürülmüş əsərlərinə çəkilmiş miniatür rəngkarlıq nü-
munələri mühüm mənbə rolunu oynayırlar. Hər bir şəhərdə özünəməxsus, 
lakin digər xalqların ən`ənələrilə sıx bağlı olan miniatür məktəbləri (Təbriz, 
Şiraz, Herat, Buxara və s.) yaranmışdı. 

Orta əsr əlyazmalarında musiqi həyatı təsvir olunmuş çoxsaylı mi-
niatürlər vardır: musiqiçilər kiçik ansambllarda birləşərək, saray ziyafətlə-
rində, təntənəli görüş və səfərlərdə, musiqili-ədəbi məclislərdə, müxtəlif 
alətlərdə havalar ifa olunur, xanəndə və rəqqasələri müşayiət edirlər. Nəfəs 
və zərb çalğı alətləri hərbi döyüş meydanlarında çalınır. Miniatür rəngkarlıq 
böyük estetik əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, mütəxəssislər üçün ona görə 
qiymətlidir ki, onlara əsasən çalğı alətlərinin zahiri görünüşü, quruluş xüsu-
siyyətləri, çalınma qaydası, ansamblların tərkibi haqqında əyani fikir yürüt-
mək olur. Miniatürlərə görə müəyyən zaman hüdudunda alətlərin xarici 
görnüşünün dəyişməsini və qismən də olsa, cəmiyyətin geniş kütlələrinin 
həyatında musiqinin yerini dərk etmək mümkündür. Bundan başqa çalğı 
alətlərini və ifaçıları, ya da miniatürlərdə əks olunmuş başqa əşyaları bir-
birilə  müqayisə  edərək  çalğı  alətləri  və  onların  müxtəlif  hissələrinin öl- 
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Süjetli tikmədən fraqment. XVI əsr, Təbriz. 
Dekorativ Sənətlər Muzeyi. Budapeşt 

 

Bədii nimçə. XVI-XVII əsrlər, Təbriz. 
Cənab E.Debenhamın şəxsi kolleksiyası, Nyu-York. 

 
(R.Əfəndinin kitabından, 1976) 



38 
 

çüləri haqqında fikir yürütmək olar. Bu cəhətdən Azərbaycan rəssamları – 
Soltan Məhəmməd (1470-1555), Mir Müssəvir (XVII əsr), Mirzə Əli (XVI 
əsr), Mir Seyid Əli (?-1570), Məhəmmədi (?-1580) və başqalarının sənət 
əsərləri böyük maraq do-ğurur. 

Təbriz məktəbinə mənsub olan rəssamların Əhvədinin 1523-ci il 
“İsgəndərnamə”, Rəşidəddinin 1528-1529-ci illər “Cami ət-təvarix”, Ə.Ca-
minin 1549-ci il “Silsilət əz-zəxəb”, Maninin 1554-ci il “Divan”, Ə.Caminin 
1570-1571-ci illər “Ləvaex”, X.Dəhləvinin 1603-1604-ci illər “Pənc-pənc” 
(Sankt-Peterburq, M.Y.Saltıkov-Şedrin adına Dövlət Kütləvi Kitabxanası), 
Firdovsinin 1524-ci il “Şahnamə” (Sankt-Peterburq, Asiya Xalqları İnstitu-
tu), Nizaminin 1525-ci il “Xəmsə”, Firdovsinin 1537-ci il “Şahnamə” (Nyu-
York, Metropoliten Muzeyi), Hafizin 1530-ci il “Divan” (Paris, L.Kartyenin 
kolleksiyası), Nizaminin 1539-1543-cü illər “Xəmsə” (London, Britaniya 
Muzeyi) əlyazmalarını bəzəyən və ya ayrı vərəqlər üzərindəki (Sankt-Peter-
burq Kütləvi Kitabxanası, Paris Milli Kitabxanası, Luvr Muzeyi, Horvard 
Universitetinin Muzeyi) miniatürlərdə kiçik ansambllar təşkil edən və ya so-
lo çalğısında səslənən musiqi alətlərinin təsvirləri vardır. 

Azərbaycan ədəbiyyatının korifeyi Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə 
çəkilmiş, London, Sankt-Peterburq, Paris, Bakı, Moskva, İstanbul, Nyu-
York, Tehran, Daşkənd və başqa şəhərlərin muzeylərində və fərdi kollek-
siyalarda saxlanılan əlyazmalara çəkilmiş şəkillərə əsasən tərtib olunmuş al-
bomlarda, monoqrafiya və məcmuələrdə verilmiş miniatürlərin Azərbaycan 
çalğı alətlərinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır [99]. K.Kərimov 
və F.Süleymanovanın tərtib etdikləri yalnız iki albomla tanışlıq orta əsrlərdə 
Azərbaycanda 15-ə qədər instrumental ansamblın olmasını söyləməyə im-
kan verir. Bu albomlarda sürəti çıxardılmış miniatürlərdə 20-yə yaxın alətin 
təsviri vardır.  

Müxtəlif ölkələrdə rəssamlar tərəfindən çəkilmiş və “Xəmsə”ni təş-
kil edən poemaların yaradıldığı dövrün real həyatını əks etdirən XV-XVII 
əsr miniatürlərində bu və digər çalğı alətlərinin, musiqi səhnələrinin eyniliyi 
nəinki xalqlar arasında sıx əlaqələrin olduğunu, həm də çalğı alətlərinin mə-
dəniyyətin ən davamlı növünə aid olması haqqında tədqiqatçıların fikirləri-
nin doğruluğunu təsdiqləyir. 

Miniatürlərə görə, aşağıdakı alətləri birləşdirən ansambllar mövcud 
olmuşdur: 1) ud, rud, dəf və qaval; 2) ud, kamança və dəf; 3) rəbab, ney 
(iki), dəf (iki) və dairə; 4) çəng, dəf (xanəndənin əlində); 5) ud və dəf (xa-
nəndənin əlində); 6) tənbur və dəf (xanəndənin əlində); 7) setar və dəf (xa-
nəndənin əlində); 8) rud və dəf (xanəndənin əlində); 9) musiqar, dəf, dühul, 
təbirə; 10) musiqar, dəf və qaval; 11) musiqar, qaval, təbirə; 12) ney və dəf 
(xanəndənin əlində); 13) kərənay, gavdum, zurna və qoşanağara; 14) kə-
rənay və gavdum.  

Solo ifada saz, rübab, çəng, ney, dühul və təbil-basdan istifadə edi-
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lirdi. 
Şəkillərdən aydın göründüyü kimi, udun gövdəsi armudvari və ya 

dairəvidir. Geriyə tərəf əyilmiş kəllədə simlərin sayına uyğun, 4-10-11 aşıx 
və ya kəllənin bir tərəfində 3 aşıx aydın görünür. Dekada kəsmə güllərlə 
bəzədilən rezonator dəliklər yerləşir. Ud, dekorativ cəhətdən, xüsusilə də 
qolu, zəngin bəzədilmişdir. Çalğı vaxtı baş hissəsini bir qədər aşağı əyərək, 
diz üstündə saxlayırdılar. Alətdə ehtimal ki, qartal lələyindən düzəldilmiş 
mizrabla çalırdılar. Bütün şəkillərdə rəssamlar onun qolundakı pərdələri 
göstərməmişlər. Bu pərdələrin müasir ərəb ölkələrində, Cənubi Qafqazda və 
Türkiyədə yayılan müasir udlarda, həmçinin monqol istilasına qədərki Sə-
mərqənddə tapılan Əfrasiyab terrakotlarında13 və VII-IX əsrlərə aid edilən 
İran gümüş qablarının üzərindəki təsvirlərdə olmaması tədqiqatçıları [100] 
belə fikrə sövq edir ki, Fərabi, Urməvi və b. əsərlərindəki sxem və şəkillərdə 
udda göstərilən pərdələr, yə`qin ki, musiqinin nəzəri məsələlərinin və müx-
təlif ucalıqda səslərin əyani izah edilməsinə xidmət edirdi. Belə fakt da 
diqqətə layiqdir: bir qayda olaraq qolu qısa olan simli alətlərin heç birində 
pərdə olmur. Uzun qollu alətlərdə isə pərdələr olmadığı halda, müvafiq 
səslərin düzgün səsləndirilməsi çətinləşdiyinə görə, onlar qolda yerləşdirilir.  

Uddan fərqli olaraq, bərbət daha uzun və iri gövdəli çəkilmişdir.  
Çəngin kifayət qədər böyük qövsvari və aşağı tərəfə genişlənən reza-

nator rolunu oynayan ağac gövdəsi vardır. Onun üst hissəsi kəskin əyilmiş 
və bəzək rolunu oynayır, aşağı hissəsinə isə, gövdəyə çalğı vaxtı alətin döşə-
məyə dirənməsi üçün uzun geriyə əyilmiş taxta mil pərçim edilib. Milə də 
öz növbəsində düz bucaq altında tamasa-qol pərçim edilib. Çoxsaylı simlər 
(30-dan çox) bir ucları ilə rezonatora, digər ucları isə qol üzərindəki aşıxlara 
bağlanır. Simlər başını alətin gövdəsinə doğru əyən musiqiçinin hər iki əli-
nin barmaqları ilə səsləndirilir. Bu zaman alət özü sağ tərəfdən tutulurdu.  

Tənburun çox da böyük olmayan armudvari gövdəsi və uzun qolu 
vardır. Onun yuxarı hissəsində 3 aşıx bərkidilmişdir. Saz isə daha uzun ça-
nağa və eyni sayda aşıxlara malikdir. Hər iki alətə bəzək vurulmuşdur. 

Məhəmmədinin “Şahzadə və musiqiçilər” miniatüründə təsvir olu-
nan çalğı aləti xarici görünüşünə görə müəyyən qədər şuqnan rübabına oxşa-
yır [101]. Amma, bununla belə, onun gövdəsinin forması rübabın bu növün-
dən fərqlənir; aşağı hissədə yumrudur və dəri membranla örtülmüşdür, bö-
yük üst hissənin yarısı isə bir qədər uzunsovdur və orta hissədə azca ge-
nişlənir. Daha sonra gövdə bir bərabərdə daralır və tədricən uzun qola keçir. 
Kəllə, şuqnan rübabında olduğu kimi, qarmaq şəklində əyilib. Təsvir olunan 
alətin müasir rübab14 növlərindən zahiri cəhətcə fərqlənməsini nəzərə ala-
raq, bu alətin rud olmasını mümkün sayırıq. 

Kamançanın nisbətən balaca gövdəsi, müasir nümunələrinə görə da-
ha uzun girdə qolu, alət üçün dayaq rolunu oynayan fiqurlu “ayağı” vardır. 
Səslər tük topasından düzəldilmiş kamanla çıxarılır. 
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Digər kamanlı alətin – çaqanağın uzun qolu və dairəvi gövdəsi var. 
Miniatürlərdə musiqarın borucuqlarının sayını ayırd etmək çətindir. 

Lakin miniatürlərə görə musiqarın xarici görünüşü, borucuqların yerləşmə 
qaydası və çalğı üsulu haqqında fikir yürütmək olur. Musiqarın borucuqları 
müxtəlif uzunluqdadir və artan ardıcıllıqla – ən qısa borucuqdan ən uzun bo-
rucuğa doğru yerləşdirilimişdir. Yuxarı, düzünə kəsilmiş uclar bir bərabər-
dədir aşağı uclar isə qövsvari xətt əmələ gətirir. İfa zamanı alət borucuqla-
rın açıq ucları yuxarı şaquli tutub, bir əllə alt tərəfdən, digər əllə (sağ və ya-
xud sol) isə ensiz hissədən saxlanılır. Borucuqların açıq ucları dodaqlara to-
xunur. Hava axınını kəsiyin qırağına istiqamətləndirməklə səslər çıxarılır. 
Azərbaycanda musiqar çıncıq adı ilə də tanınırdı.  

Ney kiçik diametrli uzun borucuq formasındadır. Alətin uzunluğu 
700-800 mm-ə çatır. Aydındır ki, miniatürlərin ölçüləri rəssamlara gövdənin 
üzərindəki dəlikləri göstərməyə imkan vermirdi. Lakin barmaqların vəziyyə-
tinə görə ehtimal etmək olar ki, belə dəliklərin sayı bir neçədir və onlar alə-
tin aşağı hissəsində yerləşir. Ney çobanların və peşəkar musiqiçilərin əlində 
səslənir.  

Zurna öz ölçülərinə görə müasir növlərdən böyük və ağzı daha 
genişdir. Gövdədə barmaqların vəziyyətinə görə belə qənaətə gəlmək olar 
ki, çalğı dəliklərinin sayı 7-yə çatır. İfaçının dodaqları milə keçirilmiş girdə 
tağalağa toxunur. 

Kərənay miniatürlərdə düz boru şəklində təsvir olunmuşdur. Gav-
dum (gaudum) isə iki yerdə qövsvari əyilmiş, 4-7 halqavari yoğun yerləri 
olan və ağzı genişlənən boru şəklindədir. Yoğun yerlərin olması göstərir ki, 
alətin gövdəsi bütöv deyil. Asan gəzdirilməsi üçün o bir neçə bir-birinə gey-
dirilən hissədən düzəldilmişdir. Çalğı üslubuna görə müəyyənləşdirmək olur 
ki, kərənay və gavdumun gövdələrində çalğı dəlikləri yoxdur. Alət bir, əksər 
hallarda isə iki əllə, ağzı yuxarı vəziyyətdə tutulur, dodaqlar isə müştükə 
toxunur. Kərənayla müqayisədə nəfirin uzunluğu, demək olar ki, iki dəfə 
azdır.  

Dəf bütün miniatürlərdə bir tərəfinə dəri çəkilmiş dairəvi sağanaq 
şəklindədir. Ona bir-birindən eyni məsafədə yerləşən beş kiçik girdə 
lövhəciklər taxılmışdır. Üzünə hər iki əlin barmaqları vurulur.  

Dairənin çənbərində lövhəciklər əvəzinə kiçik halqalar bərkidilmiş-
dir, qavalda isə bunlar yoxdur.  

Hərbi döyüşlərdə səslənən cift-kös (qoşakös, dəbdəbə) dəvə və at 
üstündə daşınır (yəhərin hər iki tərəfində yerləşdirilmişdir). Alətin gövdəsi-
nin üzərində bir-birinə çal-çarpaz bağlanan kəndir görsənir. İfaçı əllərini 
mümkün qədər yuxarı qaldırıb, ucları əyilmiş çubuqlarla var gücü ilə alətin 
üzünə vurmaq istəyir.  

Dühul silindr şəkilli enli ağac sağanaq şəklindədir. Onun hər iki tə-
rəfinə  dəri  çəkilimişdir. Dühulun  hündürlüyü  onun  diametrindən artıqdır.  
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Tənbur və dəfin “İsgəndər Çin Xaqanin yanında”  
miniatüründə təsviri. Nizami “Xəmsə”, Təbriz, 1525 -ci il.  

Nyu-York, Metropoliten Muzeyi, № 132887, v. 321. 

Neyin  
Mir Seyid Əlinin “Dilənçi 
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təsviri. Nizami “Xəmsə”, 
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London, Britaniya Muzeyi,  

ОR 2265, v. 157. 
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“Key Xosrovla Əfrasiyabın 
vuruşması” miniatüründə təsviri.  

Firdovsi “Şahnamə”,  
Təbriz, 1537-ci il. Nyu-York, 
Metropoliten Muzeyi, v. 20. 

 

Təbil-basın “Şirin Fərhadı Bisütun dağında ziyarət edir” 
miniatüründə təsviri. Albom, Təbriz, XVI əsrin ortaları.  

İstanbul, Topqapı Sarayı Muzeyi, H 2161, v. 97. 
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Çalğı zamanı ucları alətin gövdəsinə bsağlanmış qayış çiyinə 
keçirilmişdir. Səs hər iki üzə ağac çubuqların vurulması ilə alınır. 
Çubuqlardan birinin ucu yumrulanmış şəkildədir. 

Təbil-bas nisbətən böyük olmayan kasavari gövdəyə malikdir, açıq 
üzünə dəri çəkilimişdir. Alət atın yəhərinə sağ tərəfdən bağlanmışdır.  

Təbirənin gövdəsi orta hissədə nazikləşir. Çalğı vaxtı o qoltuqda 
saxlanır. Dəri üzünə hər iki əlin barmaqları ilə vurulur.  

“Təkə oyunu” tamaşası göstərilərkən oyun iştirakçılarının əlində iki 
özüsəslənən alət – qaşığek bir-birinə vurularaq səslədirilir, məsxərəçinin bel 
kəmərində isə cərəs asılmışdır.  

Orta əsr Azərbaycan miniatürlərinə və Əbdülqadir Marağinin əsərlə-
rinə istinadən toplanan mə`lumatların musiqişünas, müğənni və çəngçalan 
Dərviş Əlinin XVI əsrin ikinci yarısı və XVII əsrin əvvəllərinin musiqi 
sənətini səciyyələndirən “Risaleyi musiqi”si [102] ilə müqayisəsi şalğı alət-
ləri haqqında bilgiləri buxaralı tədqiqatçının əsərindən götürülmüş aşağıdakı 
mə`lumatlarla zənginləşdirməyə imkan verir.  

Ən qədim musiqi aləti tənbur – bütün musiqi alətlərinin “müəllimi” - 
ellinizm dövrünə aid edilir.  

“Ud” musiqi alətlərinin “şahı” sayılır, çünki o səs tembrinə və 
diapazonunun həcminə görə simli alətlərdən ən mükəmməli idi. Onun qoşa 
köklənən 12 simi (hədd, zir, məsna, məsləs, bəm və müxtəlif) olmuşdur. 
Alətin diapazonu bəm səslərə doğru genişlənmişdi.  

Pifaqor tərəfindən icad olunmuş bərbət də ellinizm dünyasının mira-
sı idi. Onun 7 ipək simi var idi və bu simlər iki tərəfdən aşıxlara sarınırdı. 

Rübab beşsimli idi, onlardan dördü ipəkdən, biri isə gümüşdən hazır-
lanırdı. 

Rud haqqında iki fikir mövcud olmuşdur: bə`ziləri söyləyirdilər ki, 
rud elə həmin bərbətdir, digərləri (əksəriyyət) bunların iki müxtəlif alət 
olduğunu hesab edirdilər. Bərbətlə müqayisədə rudun qolu dörddə bir qədər 
uzun idi. Bağırsaqdan 4 simi və dəri üzü var idi. Onu kamanla çalırdılar. 
Amma Firdovsinin “Şahnamə”sində və Nizaminin “Xəmsə”sində rud 
mizrabla çalınan alət kimi təsvir olunur.  

Çəng bütün alətlərin “gəlinidir” və Zöhrə (Venera) ulduzuna ithafən 
yaradılmışdır. Onun 26 simi və 7 lingi olmuşdur. Sonunculardan müxtəlif 
muğamların ifasında istifadə olunurdu.  

Qanun da ellinizm dünyasından qalmışdır. Onun altı kökü (ahəngi) 
olmuşdur.  

Qopuz, fərziyyəyə görə, rübabın əsasında (ehtimal ki, kaşqar növü-
nün) onun qolunun və gövdəsinin uzadılması yolu ilə yaradılmışdır. Lakin, 
digər inandırıcı fərziyyəyə görə, o türk mənşəlidir. Qopuz çox me-lodik, xoş 
tembrli alət idi. 

Ğıjəkın ixtira olunmasını Sultan Mahmud Qəznəvinin hakimiyyəti 
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(998-1030)  vaxtına  aid  edilir və  məşhur  filosof, şair Nasir Xosrov (1004- 
1088) və görkəmli təbib, ensiklopediyaçı-filosof Əbu Əli ibn Sinanın (980-
1037) adları ilə bağlayırlar.  

Çəğanə zahirən udu, ruhəvza isə rübabı xatirlayırdı, Sonuncunun 6 
simi var idi və kaşqarlar arasında geniş yayılmışdı. 

Kunkərə hind mənşəli idi və 5 pərdə ilə təchiz olumuşdu. 
Şəmamənin (musiqarın sinonimi) əfsanəvi İran şahı Cəmşid tərəfin-

dən ixtira edilməsi güman olunur. Tədricən bu alət unudulmuşdu və yalnız 
Bağdad xəlifələrindən birinin baş ağrısını onunla müalicə etdikdən sonra 
yenidən istifadə olunmağa başlanmışdır.  

 
 
 

 
 

Dəf, təbirə və dühul (solda), dairə, musigar, təbirə, qaşığek və cərəs  
(sağda)  

Məhəmmədinin “Dərvişlər rəqsi” (“Təkə oyunu”)  
miniatürlərində. 

 
(K.Kərimovun məqaləsindən, 1964) 
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Nay-i ənban (digər adı – nay-i xiyk) dəri körüyü olan tütəkdir; zi-
yafətlərdə (toylarda) çalınırdı.  

Nay adətən qamışdan hazırlanırdı, amma peşəkarlar onun təzə, quru-
mamış ağacdan hazırlanan və əsl nay adlanan növünə üstünlük verirdilər. 
Onun 7 çalğı dəliyi vasitəsilə bütün havaları ifa etmək olurdu.  

Ərğənun haqqında yeni söz deyilmir, çünki Dərviş Əli “bu alətlə və 
onun çalınma qaydası ilə bağlı məsələni nə qədər tədqiq etsə də, müəyyən 
bir nəticə hasil edə” bilməmişdir.  

Dərviş Əli yatuğanın da adını çəkir. Bu alət sonradan santurla əvəz 
olunmuşdur.  

Azərbaycan tarixçisi Həsən bəy Rumlunun “Əhsənüt-təvarix” (“Ta-
rixlərin ən yaxşısı”) əsərində XV-XVI əsrlərə aid belə fakt gətirilir: əsgərlər 
döyüşə nəfir, nağara, təbil və bayraqla gedərdilər; hücum vaxtı kərənay, 
qələbə vaxtı isə nağara səslənirdi [103]. 

“Cahanarayi - Şah İsmayıl Səfəvi” tarixi salnaməsində (1524-cü ildə 
başa çatdırılıb) Şah İsmayılın yürüşlərində iştirak edən və çoğurda (çoğor, 
çukur) çalmaqları və mahnıları ilə döyüşçüləri ruhlandıran ozanların rolu 
xüsusi qeyd olunur. Adı çəkilən salnamənin miniatürlərində o dövrün real 
həyat səhnələri göstərilir, çəng (təntənəli rəsmi qəbullar vaxtı), kərənay, 
gavdum və nəfirin (hərbi döyüşlərdə) təsvirləri verilir [104]. 

Təbrizdə I Şah Abbasın şəhər sakinləri ilə görüşü zamanı (1603-cü 
il) onu aralarında müxtəlif üsullarla dəf çalan 2-3 musiqiçinin olduğu dəs-
tələr qarşılamışdı. Bu vaxtlar aşıq musiqisi çox geniş yayılmışdı və onu hər 
yerdə sazın müşayiətilə ifa edirdilər [105].  

Petro Della Vallenin “Səyahətnamə”sində qeyd edilir ki, Cənubi 
Azərbaycanın Həmədan şəhərində ziyafət vaxtı (1617-ci il) qadınlar saz ça-
lır və mahnı oxuyurdular. Orada həm də zəngin bəzədilmiş təbillər səslə-
nirdi. Şah Abbasın (1587-1629) musiqiçiləri isə səyahətçiyə tanış olmayan 
setarda, dairədə, neydə və başqa alətlərdə çalırdılar [106].  

Musiqi alətlərinin düzəldilməsində Təbriz sənətkarları geniş şöhrət 
qazanmışdılar. Təbrizdə dümbək, nağara, ney, saz və təbil hazırlanırdı. Tən-
bur üçün, adətən, tut ağacı seçilirdi. Təbrizdə və Ərdəbildə xüsusi təbil satı-
lan bazarlar vardı [107]. Ümumiyyətlə, çoxsaylı (50-dən çox) Azərbaycan 
sənətkarları arasında musiqi alətlərinin düzəldilməsi ayrıca sahə təşkil 
edirdi. Onlar zərgər zərifliyilə yuxarıda adları çəkilənlərdən əlavə çəng, san-
tur, kamança, qanun, ud, balaban, qaval, qoşanağara düzəldirdilər [108].  

Tarixçi, şair və xəttat İsgəndər Münşi (1560/61-1634) “Tarix-i aləm 
aray-i Abbasi” (Dünyanı bəzəyan Abbasın tarixi) əsərində ən geniş yayılmış 
çalğı alətlərin – sazın, kamançanın, tənburun, udun, kərənayın və dəfin adla-
rını çəkir. O, dövrünün məşhur xanəndələri ilə yanaşı, Mirzə Məhəmməd 
Kamançai və Sultan Məhəmməd Çəngi kimi çalğıçıların da adlarını xatır-
layır [109]. 
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XVI və XVII əsrlərin qovuşuğunda Azərbaycan xalqının zəngin mu-
siqi sənətinə malik olmasını Mirzə bəyin muğamlar və ritmik musiqi zərb-
lərinin alınması məsələlərinə həsr olunmuş “Musiqi risaləsi” göstərir. O, 
dəri üzlü alətlərdə çalınan əsas zərbə səğili aid edir ki, bu zərbdən də sezərb, 
bərəfşən, türkizərb, səmai, fəhtezərb, sərandaz, çaharzərb və buxari-ye 
morği alınır [110]. 

Fədainin (XVI əsrdə yaşamışdır) “Bəxtiyarnamə”, Məsihinin (təx-
minən 1580-1656) “Vərqa və Gülşa” poemalarında, Saib Təbrizinin (1601-
1679) və Qövsi Təbrizinin (XVII əsrdə yaşamışdır) şe`rlərində, “Koroğlu”, 
“Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” və b. qəhrəmanlıq və məhəbbət dastan-
larında simli (saz, ud, tar, çəng, kamança, qopuz, bərbət, tənbur, qanun, 
rübab), nəfəs (musiqar, ney, mizmar, kərənay, nəfir, zurna, nay, şeypur), 
membranlı (təbil, nağara, kus) və özüsəslənən (cərəs, zəng, xəlxal) alətlərin 
adları çəkilir [111].  

“Vərqa və Gülşa” poemasına istinad edərək belə nəticəyə gəlmək 
olur ki, o vaxtlar tənbur, ud, çəng və mizmar və yaxud ney və təbildən təşkil 
olunan ansambllar mövcud idi.  

1623-1624-cü illərdə Azərbaycana gəlmiş rus taciri F.A.Kotov bura-
da keçirilən bayramların şahidi olmuşdu. Onun yazdığına görə, bu bayram-
larda “borular (orijinalda trubı), zurnalar (surenki) çalınır, nağaralar (li-
tavrı) döyülür və zənglər (nabat) səsləndirilirdi” [112]. 

Alman alimi və səyyahı Adam Oleari (1603-1671) 1636-cı ilin so-
nunda Şlezviq-Holşteyn səfirliyinin katibi, sonralar isə müşaviri kimi Azər-
baycana gəlmişdi. Onun 1638-ci ilin əvvəlində geriyə yolu yenə də bu ölkə-
nin ərazisindən keçmişdi. O, əsasən Şamaxıda (dörd aydan çox) və Ərdəbil-
də olmuş, Azərbaycanın musiqi alətləri haqqında qiymətli mə`lumatlar ver-
mişdir [113]. 

Adam Oleari dümbəki təsvir edərək yazır ki, alət bişmiş dulusçu 
gilindən uzunsov, böyük küpə şəklində, alt tərəfdən açıq hazırlanırdı. Çalğı 
vaxtı onu qoltuq altında saxlayır və üzünə əllə vururdular. Dümbək neylə 
(orijinalda svirel) birgə səslənirdi və yazqabağı gecə-gündüzün bərabərli-
yindən əvvəl keçirilən “Çaharşənbə” bayramı vaxtı uşaqlar və gənclər tərə-
findən istifadə olunurdu. Novruz bayramı zamanı şəhər divarlarında və qül-
lələrdə, hər yerdə kərənay (truba) və nağaralar (barabanı) səslənirdi. 

Qaval və ya dəfin (buben) və kamançanın (qudok) üstünə qutan qu-
şunun dimdiyinin alt hissəsində və boğazda sallanan dəri kisədən istifadə 
olunurdu. Dəri tarıma çəkilərkən öküz qovuğu kimi şəffaf olurdu. 

Şamaxı xanının sarayında başına çalma qoyub və zolağlı xalat gey-
miş musiqiçilər sitraya bənzər alətlərdə (yə`qin ki, qanun, çəng və santur) 
çalır, rəqqasları müşayiət edirdilər. Rəqqasələr oynayanda isə onlar dəf (bu-
ben), balaban (fleyta), nağara (baraban) və uddan (lyutnya) istifadə edirdi-
lər.  
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Müxtəlif ziyafətlərdə ud, kamança və dəf səslənir və mahnılar ifa 
olunurdu. Küçə tamaşalarında (ilanın ovsunlanmasında) oxunan mahnı qa-
mış tütəklə (fleyta) müşayiət olunurdu.  

Adam Olearinin qeyd etdiyi kimi, geniş şəhər meydanında oyunbaz 
və gözbağlayıcıların çıxışı zamanı carçılardan biri qoltuğundan zurna (rö-
jok) çıxardaraq melodiya çalır. Sonra dəfin ritmik sədaları altında meydana 
boyunlarına dəmir xalta keçirilmiş canavarlar çıxarılır. 

Şamaxıya yaxınlaşarkən səfirliyin üzvləri əllərində kərənay olan 
dörd süvari tərəfindən qarşılanır. Kərənay zahirdən aşağı tərəfi genişlənən 
mis borunu xatırladırdı və uzunluğu 4 dirsək (bir dirsək 0,5 m-dir) idi. Onlar 
ardıcıllıqla alətin aşağı ucunu göyə tərəf qaldıraraq “hər hansı xoş səsdən 
daha çox qorxunc böyürtünü” xatırladan səs çıxarırdılar. Göstərilən musiqi-
çilərdən başqa adi balabançılar (orijinalda dudoçnik), uzunsov küpələrə ox-
şar barabanları atların belinin üstündən salladılmış bir neçə barabançı da 
vardı. Daha sonra əyri buynuz və əl barabanları (buben) olan bir neçə mu-
siqiçi görünürdü.  

A.Olearinin xatırladığı barabanlar yəqin ki, qoşaköslər, əl baraban-
ları dəflər, əyri buynuz isə şahnəfir olmuşdur.  

Şəhərə çatmağa dörddə bir mil qalmış onları qanun və ya santurda 
(orijinalda simbal), mis nimçələrdə (sinc), tütək (dudka) və digər “qəribə” 
alətlərdə çalan musiqiçilər dəstəsi qarşılamışdı. Səfirliyin üzvləri şəhər di-
varlarına yaxınlaşarkən divarın üstündə nağara (baraban), zurna (dudka) və 
kərənay (truba) çalanları görürlər. Belə ansambllar onları Ərdəbildə və Qəz-
vində də qarşılamışdı. 

İsfahanda, şah iqamətgahında onlar ud, kamança, ney, tütək (və ya 
balaban), dəf görmüşlər. Gözəl Dilfəribin başçılığı altında saray rəqqasələ-
rinin məharəti nümayiş etdirilərkən dəflər səslənmiş, balabanlar inildəmiş, 
böyük türk barabanı (kus) gürüldamağa başlamışdı. Onlar iki kiçik çubuqla 
yeddi müxtəlif səviyyələrdə su ilə doldurulmuş çini kasənın lyutnyanın 
(udun) müşayiəti ilə səsləndirilməsinin də şahidi olmuşlar. 

Məşhur türk səyyahı Evliya Çələbi (1611-1679) Azərbaycana ilk də-
fə 1647-ci ildə gəlmişdi. 1655-1656-cı illərdə diplomatik missiyanın tərki-
bində səyyah bir daha Cənubi Azərbaycanda olmuşdu. “Səyahətnamə”sinin 
birinci cildində o, İstanbulun sənətkar emalatxanalarını ətraflı təsvir edir. Bu 
zaman azərbayanlılardan Rzaəddin Şirvani, Əlixan Təbrizi və naxçıvanlı 
Muradağanın adları çəkilir. E.Çələbinin sözlərinə görə, Rzaəddin Şirvani ud 
kimi arxaya əyilmiş kəlləsi olan şeşxana musiqi alətini icad etmişdi. Onun 
qolu udla müqayisədə daha uzun idi, gövdəsi isə balığın döş pərdəsilə örtül-
müşdü. Əlixan Təbrizi şeştarı quraşdırmışdı. Bu altısimli alət çartar kimi 
pərdələrə malik idi. Muradağa dördsimli çartarda çalmağı ilə şöhrət qazan-
mışdı [114]. 

İsveç səfirliyinin nümayəndəsi kimi Azərbaycana gəlmiş alman tə-
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biətşünası, həkim və səyyah Engelbert Kempfer (1651-1716) əvvəl Şama-
xıda (1683-cü il dekabrın 19-da), sonra isə Bakıda (1684-cü il yanvarın 6-9-
da) olmuşdur. Onun kitab şəklində nəşr edilmiş yol qeydlərinin [115] qiy-
mətli cəhəti odur ki, “XVII əsr Şərq musiqi mədəniyyəti” fəslində o, özün-
dən əvvəlki səyyahlardan fərqli olaraq 23 musiqi alətinin rəsmini verir. Bu 
rəsmlərə əsasən onun təsvir etdiyi alətlər haqqında əyani təsəvvür yaranır. 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, o, bu alətlərin səslərinin müxtəlifliyinə heyran 
olmuşdu.  

Nəfəs alətlərindən (E.Kempferə görə fleytalardan) birinci yeri o, zur-
naya verir (orijinalda surnay, rəsmdə 1-ci nömrə altında verilib). Zurnayla 
birgə qumro (№2) və sinc (№3) səslənirdi. 

Membranlı alətlər sırasında (Kempferə görə timpan) o, 4-cü nömrə 
alında qulplu uzunsov çəllək şəklində olan dumbulu (orijinalda denbal), dü-
hulu (№5) və gəzdirmək üçün çox narahat olan iri musiqi alətini (E.Kemp-
fer onun adını çəkmir və rəsmini də vermir) qeyd edir. Səyyahın fikrincə, 
denbal Azərbaycana Hindistandan gətirilib. O və dühul hər iki tərəfdən əllə 
vurulurdu, böyük ölçülü alət isə çubuqla çalınırdı.  

Kənd yerlərində dümbək (№6) yayılmışdı. O gildən küp şəklində 
hazırlanırdı, aşağı tərəfdən bir qədər genişlənirdi və musiqiçi bu hissədən 
onu qoltuğunda saxlayırdı. Dekası nazik dəridən idi.  

E.Kempferin qeyd etdiyi kimi, membranlı alətlərdən bayramlarda, 
rəqs vaxtı istifadə edilirdi və bunlar həm də əl çalmaqla müşayiət olunurdu.  

Xoş səsli alətlər sırasına E.Kempfer dairəsinin diametri 4 qarış olan 
dəfi aid edir (№7) və onu xarici görünüşünə görə xəlbirlə müqayisə edir. 
Dəfin bir tərəfinə nazik dəri çəkilir, digər tərəfi isə açıq qalır. Ağac sağa-
nağın ətrafında üz tərəfinə görə eninə yerləşən ox üzərində dörd və ya beş 
misdən düzəldilmiş və azca əyilmiş kiçik lövhə olurdu. Onların arasındakı 
məsafə bir qarış idi. Bə`zən lövhələrin əvəzinə sağanaqda çöl və iç tərəfdən 
məftildən halqalar asılırdı. Bu halda alət dairə adlanırdı (№8). Onun səsi də-
fin səsi ilə müqayisədə zəif və daha yumşaq idi. Lakin o xalq arasında çox 
məşhur idi və şənliklərdə, mahnı və rəqslər ifa olunarkən istifadə edilirdi.  

Zahirən dəfə və dairəyə oxşar qaval xalq müğənnilərinin – xanəndə-
lərin əlində səslənilirdi. Xanəndə barmaqlarını membrana vuraraq müxtəlif 
zəif səslər alırdı, kulminasiya məqamlarında isə kəskin hərəkətlərlə sağana-
ğa iç tərəfdən bərkidilmiş halqalari cingildədirdi.  

Sonra membranlı alətlər qrupu (E.Kempferə görə təbil və ya tim-
pan) – kus (kuus)  (№9),  qoşanağara (№10) və  təbil-bas (№11)  təsvir olu- 
nur 
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Bu alətlərdən şənliklərdə, hərbi məqsədlərlə və ov vaxtı istifadə olunurdu.  
      Kus misdən hazırlanırdı və avropalıların litavrasına oxşayırdı. Lakin 
ondan fərqli olaraq daha mülayim səslərin alınması üçün gövdəsinə qayış-

 
 

XVII əsrdə Azərbaycanda yayılmış çalğı alətləri. 
 

E.Kempferə görə. 
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dan tor çəkilirdi. Membranına uclarına parça dolanmış iki çubuqla zərbələr 
endirilirdi. Xarici görünüşünə və hazırlandığı materiala görə qoşa nağaranın 
iki gövdəsi də kusa oxşayırdı. Lakin onların ölçüləri kusa nisbətən çox kiçik 
idi və bir-birinə möhkəm bağlanırdı. 

Təbil-bas – çox da böyük olmayan, uzunsov, aşağı hissəsi dar və üs-
tünə qayış tor çəklmiş misdən hazırlanmış alətdir. Ona həmçinin şahin təbili 
də deyirdilər, çünki, səsilə quşun ovlanması üçün uçurulmuş şahinləri geri 
çağırırdılar. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, alətin adı XII əsrlə müqa-
yisədə dəyişib (o vaxtlar, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, alət “təblək-baz” 
adı daşıyırdı). Təbil-basın səsləndirilməsi atlıdan böyük məharət tələb edir-
di, çünki, təbili çapar atın üstündə çalırdılar.  

E.Kempfer uzunsov oval şəkilli və böyük ölçülü başqa membranlı 
alətin şəklini (№ 12) verir. Onun membranlarına sağ və sol əllə vururdular. 
Qeyd olunur ki, ondan multanlılar istifadə edirdilər. Zahiri görünüşünə görə 
bu alət daha çox hindlilərin mridanqamına və ya kholuna bənzəyirdi [116]. 
Nəzərə alsaq ki, Multan vilayətindən (hazırda Pakistanın Pəncab vilayətinin 
tərkibinə daxildir) atəşpərəst hindlilər Suraxanıda (Abşeron yarımadası) yer-
ləşən Atəşgahı, yanar qazın yerüstü çıxışını yeri ziyarət edərdilər, səyyahın 
bu nəticəsi heç də əsassız deyil.  

Nəfəs alətləri qrupundan (E.Kempferə görə nəfir və ya buynuz) zur-
nadan başqa kərənay (№13), nəfir (№14) və şahnəfir (№15) təsvir olunur. 
Kərənay və nəfir uzunluqları müvafiq olaraq iki və bir metr olan düz boru-
dan ibarət idi. Buna görə də, kərənay nəfirdən daha güclü səslənirdi. Buynuz 
kimi əyilmiş boru şahnəfir adlanırdı. Bütün bu uç alət misdən hazırlanırdı.  

Simli-mizrablı alətlər qrupunda (E.Kempferə görə ud və ya lira) ən 
çox geniş yayılmış üçsimli, çox da böyük olmayan oval gövdəli alət idi 
(№16). O şir bağırsağından düzəldilmiş simlərlə və dəridən olan xərəklə 
(orijinalda körpücük) təchiz olunmuşdu. Dörd, beş və daha çox simli alətlər-
dən də istifadə olunurdu. E.Kempfer solo ifada və ya başqa çoxsimli alətlər-
lə birgə çalınan dörd simli alətin – çartarın adını çəkir. Buradan belə nəticə-
yə gəlmək olar ki, səyyahın təsvir etdiyi simli alətlər, məhz tənbur və onun 
növləri – çartar, pənctar, şeştar idilər. Bunlar da bir-birindən ancaq simlərin 
sayına görə fərqlənirdilər.  

Çoxsimli alətlər sırasında E.Kempferin rəyincə ən yaxşısı çexesdə 
(№17) idi. Bu alətin səkkiz və ya doqquz qoşa-qoşa unison üzrə köklənən və 
ya üçxorlu (doqquz simin olduğu halda) simi olurdu.  

Simli-kamanlı alətlər qrupunda (E.Kempferə görə skripka) gözəl 
tembrinə görə üstünlük kamançaya (№18) verilir. Onun at quyruğu tükün-
dən düzəldilmiş, kamanla səsləndirilən üç, bə`zən isə dörd simi olurdu. Alə-
tin aşağı hissəsi incə bəzədilmiş bir qarış yarım uzunluğunda dəmir ucluqla 
yerə dirənirdi. Kamançanın girdə gövdəsinin diametri bir qarış idi və ona 
üstünə “körpücük” (yə`ni xərək) qoyulan dəri pərdə çəkilirdi. Gövdəyə 
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sədəf və qızıl saplarla qəşəng naxışlar vurulurdu.  
Daha sonra E.Kempfer avropalıların pangurasına (№19) oxşar, dörd 

simi, qısa qolu, yuxarı hissədə daha uzunsov və enli, aşağı hissədə isə dar və 
yumru qoşalaşmış gövdəsi olan kamanlı musiqi alətini təsvir edir. Gövdənin 
yuxarı hissəsi açıq, aşağı hissəsində isə ağac xərək olurdu. Təsvirə görə, bu 
alət, ola bilər ki, indi Qazaxıstanda istifadə olunan kobızdır. E.Kempfer is-
tisna etmir ki, o “hətta əcnəbi aləti də ola bilər”. Belə bir fakt da diq-
qətəlayiqdir ki, Mərkəzi Asiyada yayılmış kobızın ancaq iki simi olurdu.  

Səyahətçinin verdiyi mə`lumata görə, sitra qrupuna aid alətlər, lira 
kimi, bir-birindən ancaq simlərin sayı ilə fərqlənirdi. Qeyri-adi xarici görü-
nüşünə görə o, müğniyə çox oxşayan alətlərdən birinin şəklini verir (№20). 

Sambuki (arfalar ailəsinə mənsub üçbucaq formalı simli alət) qru-
pundan E.Kempfer çəngi (№21) təsvir edir. O bərabərtərəfli üçbucaq şəklin-
də olub, altı simlə təchiz edilirdi. Kvadrat şəklində olan çənglərə (№22) da-
ha az rast gəlinirdi. Onlar ucları yumru çubuqlarla və ya lələklərlə çalınırdı.  

Kitabın musiqi alətlərinə həsr edilmiş fəslinin sonunda səkkiz boru-
cuqdan ibarət çoxlüləli nəfəs çalğı aləti – musiqar (№23) təsvir olunur. 

Təsviri uzatmamaq üçün E.Kempfer təssüf ki, yerli əhali arasında 
geniş yayılmış fleyta, violonçel, tütək və şax-şaxlar qruplarının latın dilində 
adlarını çəkməklə kifayətlənir.  

Əmirxan Kəmtarinin 1696-cı ildə bitirdiyi “Risale-i musiqi” əsərində 
mükəmməl çalğı alətlərinə ud, tənbur və rud, qeyri mükəmməllərə isə tütək, 
kunqərə aid edilir [117]. 

Metropoliten Muzeyində (Nyu-York, ABŞ) “Samur”Azərbaycan 
xalçasının üzərində (XV əsrdə toxunub) əslən Kərkükdən olan, 1707-ci ildə 
Dəməşqdə yaşayan Nurəddinə məxsus, zəngin naxışlarla bəzədilmiş kaman-
ça, saz və dümbək nümayiş olunur [118]. 

XVIII əsr me`marlığının görkəmli abidələrindən olan Şəki Xan Sara-
yının divarüstü rəsmlərində yürüş sırasına düzülmüş süvari musiqiçilər təs-
vir olmuşdur; onlar nəfəs (zurna, şeypur, kərənay, nəfir, şahnəfir) və 
membranlı (müxtəlif ölçülü kus və nağara) alətlərdə çalırlar. 

XVIII əsrin tanınmış nümayəndələri şair Molla Pənah Vaqifin, aşıq-
lardan Xəstə Qasımın, Valehin şe`rlərində, eləcə də Məhcur Şirvaninin 
“Qisseyi-Şirzad” poemasında və Məhəmmədin “Şəhriyar” dastanında saz, 
tənbur, tar, çəng, nay, zurna, tütək, balaban, təbil və dəfin adları çəkilir 
[119].  

Fransız səyyahı Korneli de Brüin 1703-cü ildə Şamaxıda şahidi ol-
duğu şənlikləri təsvir edir: “Əvvəl çoxlu atlı peyda oldu, onların arxasınca 
hər  birinin  sağ və sol böyürlərinə iki balaca bayraq bağlanmış 10 dəvə yeri- 
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yirdi. Bunların altısının üstündə təbil-bas adlandırılan litavralar var idı; li-
tavraların dördü aşağı tərəfdən kəskin daralan qeyri-adi ölçüdə idi (cift-kös 
nəzərdə tutulur – S.A.); hərdənbir dəvənin üstündə oturmuş litavraçı onları 
vururdu. Hər dəfə müəyyən vaxtdan sonra enli yolun kənarlarında dayanmış 
dörd çox uzun və ağzı geniş kərənayları çalırdılar. Onlardan bir az aralıda 
dörd qoboy (zurna nəzərdə tutulur – S.A.) görünürdü” [120]. 

Rus dövlətinin səfiri A.P.Volınski Şamaxıya gələrkən (1716-cı il 
sentyabrın 26-sı) onun kortejini qabaqda iri alman atı üstündə gedən litav-
raçı müşayiət edirdi. Litavraların üstündə “haşiyəli qırmızı bayraqlar vardı 
və üzərlərinə gümüş bafta ilə gerb və səfirlərin adları tikilmişdi. Onların ar-
xasınca İran atlarının üstündə üç boruçalan gedirdi” [121]. 

A.P.Volınskinin səfirliyinin tərkibinə daxil olan şotlandiyalı həkim 
Bel aşağıdakı maraqlı mə`lumatı verir: “Şəhərdən (Şamaxıdan – S.A.) kə-
narda hansısa bir dağın üstündə çoxlu pəncərəsi və eyvanı olan kifayət qədər 
hündür tikili ucalır. Günəş çıxanda və batanda burada qorxunc səslənən bo-
rulardan (orijinalda truba), qavallardan (buben) və tütəklərdən (sipovka) 
ibarət bir növ konsert olur. Deyirlər ki, bu adət Böyük Aleksandr kimi qə-
dimdir” [122].  

“Nağaraxana” adı ilə tanınan və Şamaxıdan 20 km aralıda yerləşən 
bu təpə haqqında məşhur şair Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) də özünün 
“Şirvanın qədim abidələri və görkəmli yerləri haqqında mə`lumatlar toplu-
sunda” rus dilində yazmışdı: “...Orada, deyilənlərə görə, Qız qalasını tikdir-
miş şahzadə qızın litavraçılardan ibarət dəstəsi olurdu. Onlar litavra səsləri 
ilə (yə`ni birtərəfli nağara – nağarazən ilə – S.A) ətraf əhalini xəbərdar edir-
dilər. Şahdazə qız öz köşkündən çıxıb başqa yaylaqlara (köç yerlərinə) səfər 
edərkən və eləcə də oradan sağ-salamat qayıdarkən litavranın gövdəsinə iplə 
dartılıb çəkilmiş dəri membrana iki çubuqla zərbələr endirirdilər. Orada da 
hicri-tarixlə IX əsrdə (milad tarixilə XIV əsr) yaşamış Şirvan hakimi Sultan 
Xəlil şahın litavraçıları düşərgə toplanışı vaxtı yerləşdirilirdi” [123].  

1736-cı il fevralın 2-də Muğan çölündə keçirilən Novruz bayramı 
ərəfəsində Nadir şahın saray musiqiçiləri də çıxış etmişdi. Çıxış iki saata 
yaxın çəkmişdi. Onlar şahın və tamaşaçıların önündə rəqs etmiş və eyni 
zamanda oxumuşlar. Musiqiçilər santur, tənbur, kamança, qanun və başqa 
çalğı alətlərində çalırmışlar [124]. 

XVIII əsr əlyazmasında bizə gəlib çatmış “Şərq musiqisi üzrə dərs-
lik”də qanun, çəng, volınka (mətndə onun yerli adı çəkilmir), ərğan, kaman-
ça, tənbur, ney səciyyələndirilir, onları icad etmiş müdriklərin adları çəkilir. 
Daha ətraflı tənbur və ney təsvir olunur. Göstərilir ki, tənburun beş simi və 
29 pərdəsi olur. Bu pərdələrin adları çəkilir və həmçinin neyin müxtəlif növ-
ləri (batdal, davud, şah-mənsur, balaahəng, usta-həsən, həfti-bənd, süpürdə) 
və registrləri (bəm – taxt, orta – asıl, fövq və zil – səfir) şərh olunur [125]. 
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XVIII əsrin ikinci yarısında musiqi nəzəriyyəsinin səviyyəsini səciy-
yələndirən na`məlum azərbaycanlı müəllifin “Ədvar” (“Dairələr”) risaləsi-
nin beşinci bölməsində [126] ud, çəng, nay alətlərinin kökləri nəzərdən keçi-
rilir. Belə ki, udun simlərini bu ladlara kökləmək məsləhət görülür: birinci – 
çahargah, ikinci – rast, üçüncü – isfahan, dördüncü – dügah, beşinci – hü-
seyni; çəngin simlərinin isə yuxarıdan aşağı belə köklənməsi təklif edilir: 
doqquzuncu – rast, səkkizinci - dügah, yeddinci - segah, altıncı - çahargah, 
beşinci – pəncgah, dördüncü – hüseyni, üçüncü – hisar, ikinci – gərdəniyyə, 
birinci – mühəyyər. 

Göstərilir ki, nayın çalğı dəlikləri (pərdələri) aşağıdakı ladlara uyğun 
gəlir: yeddinci pərdə açılarkən – rasta, daha iki pərdə açılarkən dügaha, son-
ra isə müvafiq olaraq segaha, çahargaha, pəncgaha və hüseyniyə. 

 
I.1.2. Yeni dövr çalğı alətləri 

 
Görkəmli Azərbaycan alimi, şairi, ədəbiyyatşünası, rəssamı, psixolo-

qu, xəttatı və musiqişünası Mir Möhsün Nəvvabın (tam adı – Mir Möhsün 
Hacı Seyid Əhməd oğlu Ağamirzadə Nəvvab Qarabaği – 1822-1918) “Vü-
zuhül-ərqam” (“Rəqəmlərin izahı”) [127] risaləsində Pifaqorun bərbəti icad 
etmək əfsanəsi, Aristotelin ahıl yaşında alətdə çalmağı öyrənmək cəhdi qeyd 
olunur, musiqi alətlərinin təsnifatı və onların dinləyicilərə emosional tə`siri 
məsələsi nəzərdən keçirilir. O, çalğı alətlərini əsasən iki qrupa bölür: simli 
və nəfəs. Simli alətlərə ud, çəng, qanun, rübab, tənbur aid edilir. Nəfəs 
alətlərini o, öz növbəsində, iki yarımqrupa ayırır. Birinci yarımqrupa (həlq – 
boğaz) insan nəfəsi vasitəsilə səsləndirilən ney və nay daxil edilir. İkinci ya-
rımqrupu ərğənun tipli alətlər təşkil edir. Onun fikrincə, musiqi alətlərindən 
ən çox tə`sirlisi ney, tənbur və kamançadır.  

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Mirzə Fətəli 
Axundov (1812-1878), Abbasqulu Ağa Bakıxanov (1794-1847), Mirzə Şəfi 
Vazeh (1792-1852), Qasım bəy Zakir (1784-1857), Seyid Əbdülqasım Nə-
bati (1812-1873), Seyid Əzim Şirvani, Abbas Səhhət (1874-1918), məşhur 
aşıqlardan Musa (təxminən 1795-1840), Alı (1800/1801-1911), Hüseyn 
Şəmkirli (1811-1891), Ələsgər (1821-1926), Molla Cümə (1845-1920) və 
Ağdabanlı Qurbanının (1895-1925) əsərlərində müxtəlif çalğı alətlərinin 
(saz, ud, bərbət, çəng, rübab, qanun, tar, setar, çəğanə, ərğənun, santur, 
kamança, tənbur, nay, musiqar, ney, tü-tək, balaban, zurna, kərənay, nəfir, 
şahnəfir, şeypur, dəf, dairə, qaval, təbil, kus, nağara, zəng, cərəs, xəlxal, 
qumro) adları çəkilir [128]. 

Seyid Əzim Şirvaninin “Bahariyyə” şe`rində Nizaminin “Xəmsə”-
sində olduğu kimi bir sətirdə “nay” və “ney” sözləri işlədilir. Bu fakt bir-
mə`nalı olaraq sübut edir ki, Azərbaycanda bu adlar altında müstəqil çalğı 
alətləri mövcud olmuşdur.  
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Bunlardan çoxu öz tərkiblərində müxtəlif çalğı alətlərini birləşdirən 
instrumental ansambl və duetlər təşkil edirdilər: 1) tar, çəng, dəf; 2) çəng, 
ney; 3) ney, dəf; 4) bərbət, nay, dəf; 5) rübab, çəng, nay; 6) tar, çəng, ney, 
dəf; 7) tar, bərbət, çəng, nay, dəf; 8) ərğənun, saz; 9) bərbət, çəng; 10) nay, 
təbil; 11) çəng, dəf; 12) çəng, rübab; 13) ud, çəng, dəf; 14) çəng, çəğanə; 
15) tar, rübab, çəng; 16) ud, bərbət, çəng, dəf; 17) musiqar, dəf. 

Nayın çəng və bərbətlə bir yerdə səslənməsi göstərir ki, qulaqbatırıcı 
kəskin səsə malik və hərbi orkestrlərin tərkibinə daxil olan naydan başqa 
Azərbaycanda elə bu ad altında daha yumşaq səslənən nəfəs aləti də mövcud 
olmuşdur.  

Rus rəssamı Q.Q.Qaqarin (1810-1893) Qafqazda hərbi xidmətdə 
olarkən (fasilələrlə 1840-1850-ci illərdə) çəkdiyi etnoqrafik rəsmlərində 
azərbaycanlıların həyatına aid çoxlu sayda məişət səhnələrini məharətlə əks 
etdirmişdir. Onların arasında “Şamaxı rəqqasələri” tablosu (Sankt-Peter-
burqda Rus Dövlət Muzeyində saxlanılır) daha məşhurdur15. Tablonun mər-
kəzində o vaxt ad çıxarmış rəqqasə Sonanın oynaması təsvir edilir. Ətrafda 
gənc rəqqas Hikmət, Sonaya əl çalan rəqqasələr Rə`na və Nisə, daha sonra 
Səkinə, İzzət və Məleykə oturublar. Musiqiçilərin arasında çırtma ilə rəqsin 
ritmini nəzərə çatdıran Qəndixanımdır. Musiqiçilər donqarda, sümsü-bala-
banın (dodaqlara dayaq üçün dairəvi lövhəciyi və aşağıya doğru genişlənən 
gövdəsi var) müxtəlif növlərində, dəfdə (bu, sağanag dövrəsində dairəvi löv-
hələrin və alətin daxili tərəfində dəri boyu iki cərgə ipdən asılmış zingirov-
ların olması ilə təsdiqlənir) və qoşanağarada çalırlar. Sonuncunun yanında 
döşəmənin üstündə ucluğu və qayışı olan təbil-bas, həmçinin uzun ucluqları 
olan iki kaman aləti – çəğanə görsənir. 

Çoğur və dəf Q.Q.Qaqarin Dövlət Rus Muzeyində saxlanılan “Nisə” 
və “Rəqs” etüdülərində təsvir olunub. Çoğur, daha doğrusu, böyük olmayan 
növünün (cürə çoğur) məhz çoğura aid edilməsi, onun gövdə və kəlləsinin 
xarici görünüşü ilə təsdiqlənir. Belə alət hazırda Gürcüstanda “çonquri”adı 
altında istifadə olunur [129].  

1842-ci il sentyabrın əvvəlində Abşeron yarımadasının kəndlərindən 
birində olmuş rus şərqşünası İ.N.Berezin (1818-1896) dördsimli saz, bala-
ban, qoşanağara və qavaldan ibarət ansambl görmüşdür [130]. 

Məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma-Atanın (1802-1870) ver-
diyi mə`lumata görə, Şamaxıda Mahmudağanın təşkil etdiyi qəbul vaxtı 
(1858-ci il noyabrın 24-də) tar, kamança, tütək, nağara və dəmir ayaqcıqlar 
üstündə qoyulan təbildə çalan beş musiqiçi iki rəqqasəni və bir rəqqası mü-
şayiət edirdi. Rəqqas barmaqları arasında mis kastanyet – zil tutmuşdu 
[131]. 

Azərbaycan rəssamı Mirzə Qədim İrəvaninin (1825-1875) R.Musta-
fayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanan rəsmində 
rəqqasə dümbəklə təsvir olunmuçdur.  
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XIX əsrin ikinci yarısında iste`dadlı musiqiçi Mirzə Sadıq Əsəd oğlu 
(1846-1902) tarı əsaslı surətdə yenidən qurmuşdur. Ondan əvvəl tarın qolu-
na 27-28 pərdə bağlanır, simlərin sayı isə 7-yə çatırdı. Mirzə Sadıq alətin 
uzunluğu  uzunluğunu  qısaltmış, dəri  üzünü genişləndirmiş, uzunluğunu və  
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qolun kiçik çanağa birləşdiyi yerdə gövdənin və böyük çanağın arxa his-
səsinin içini şaquli (ondan əvvəl çəpinə) oymaqla alətin çəkisini xeyli azalt-
dı. Bununla da tarı sinə üstündə, demək olar ki, üfqi vəziyyətdə saxlamaq 
mümkün olmuşdur. Simlər dartılarkən qolun vəziyyətinin dəyişməməsi 
üçün o, alətin gövdəsinə iç tərəfdən ucları ilə gövdənin və qolun aşağı hissə-
sinə dirənən ağac dayaq bərkidir. Bu ona alətin səslənməsini kəskin güclən-
dirən iki cüt yeni sim - “cingənə” əlavə etməyə imkan verdi. Azərbaycan 
xalq musiqisinin lad-funksional xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, Mirzə Sadıq 
qolun uzunluğunu qısaldaraq, pərdələrin sayını 22-yə qədər azaltmışdı. Bun-
dan başqa o, “Zabil pərdə”nin bağlandığı yeri dəqiq tə`yin etmişdir. İs-
te`dadlı novator-musiqiçi ilk dəfə olaraq tarın qolunu sədəflə bəzəmişdi. Bü-
tün bu yeniliklərə görə Mirzə Sadıq Əsəd oğlu haqlı olaraq “Azərbaycan ta-
rının atası” sayılır [132]. 

P.Vostrikovun “Azərbaycan tatarlarının musiqisi və mahnıları” mə-
qaləsinin “Musiqi alətləri” fəslində tar, kamança, saz, zurna, balaban, qa-
val, nağara və qoşanağara haqqında mə`lumatlar rəsmləri ilə bərabər verilir 
[133]. İndiki dövrdə tulum kimi tanınan nəfəs aləti də qısa təsvir olunur.  

Onun gördüyü tara 5-8 (çox vaxt 8) sim çəkilmişdi. Albalı ağacının 
qabığından və ya buynuzdan hazırlanmış mizrabla yanaşı, mis və ya qızıl 
mizrabdan da istifadə olunurdu. Məqalə müəllifinin sözlərinə görə, tar incə 
alətdir və “onun melodik və ahəngdar səsləri qulağa xoş tə`sir edir, musiqi 
valehedici tə`əssürat yaradır” (s. 3). 

Kamançanın üç, sazın isə beş simi var idi.  
Tarla müqayisədə sazın ölçüsü kiçik olmasına baxmayaraq, P.Vostri-

kovun sözlərinə görə “bu əldəqayırma mandolina çox xoş və incə səslər çı-
xarır. Nə qədər burada qeyri-adi pianissimo! Səslərin necə harmoniyası! Ne-
cə akkordlar! Melodiya zövqverici, cəzbedici alınır və bu çalğıçının ustalığı 
yox, alətin öz xüsusiyyətidir” (s. 5). 

P.Vostrikovun gördüyü zurnanın 9 dəliyindən 8-i üz tərəfdə, biri isə 
arxa tərəfdə yerləşirdi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, “balaban” adı Azərbaycan ədəbiyyatı klas-
siklərinin əsərlərində başqa nəfəs alətləri ilə müqayisədə daha az çəkilir. Bu-
nu nəzərə alaraq balabanın orta əsrlərdə Azərbaycanda məhdud yayılması 
haqqında nəticə çıxarmaq düzgün olmazdı. Mövcud nəfəs musiqi alətləri 
indinin özündə də respublikanın ayrı-ayrı zonalarında müxtəlif cür adlanır: 
ney - çoban tütəyi və ya yan tütəyi, balaban – düdük, tütək kimi də tanınır. 
Təsadüfi deyil ki, P.Vostrikov yuxarıda adı çəkilən məqaləsində müvafiq 
olaraq 8 və ya 7 çalğı dəliyi olan balabanların şəklini (daha doğrusu si-
lindrik kanalı və aşağıya doğru genişlənən gövdəsi, qamışa taxılan dairəvi 
lövhəciyi olan sümsü-balabanın) verərək, onları ney adı altında təsvir edir.  
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Səslənmə üçün qavalın sağanağına iç tərəfdən gümüş və ya mis löv-
həciklər, ya da nazik metal pullar asılırdı. Nağara uclarına  keçə  sarınmış  
çubuqla və ya hər iki əllə dəri üzünə vurmaq yolu ilə səsləndirilirdi. 

P.Vostrikovun mə`lumatına görə, qoşanağara (o, bu aləti “dəf” ad-
landırır) Asiya mənşəlidir; ağacdan və ya gildən hazırlanırdı. Gövdələrə keçi 
dərisi çəkilirdi. Onların arasında cingiltili səs almaq üçün bə`zən zəng və ya 
polad üçbucaq şəklində, yaxud da hər hansı bir metal lövhə yerləşdirilirdi. 
Çal-ğı zamanı aləti yerə qoyur və ya boyundan asırdılar. 

XIX əsrin ikinci yarısında Rusiya ilə əlaqələrin genişlənməsi səbə-
bindən Azərbaycan şəhərlərində tədricən sağ və sol əl üçün nəzərdə tutul-
muş dil və düymələri olan şərq qarmonu yayılmağa başlayır.  

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu özünəməxsus melodiyalar və müxtəlif 
musiqi alətləri ilə müşayiət olunan el-oba oyunlarını, mərasimlərini, xalq ta-
maşalarını qoruyub saxlamışdır. Belə ki, aşıq-ozan sənətinin ən qədim sə-
ləflərindən olan el sənətkarı - şamanın əlində qaval cingildəyərdi, özlərində 
şair, müğənni, musiqiçi, rəqqas, dastançı sənətlərini birləşdirən ozanlar həm 
əmin-amanlıq, həm də müharibə vaxtı qopuz və ya çoğur səsləndirərdi. Qə-
dim “Sayaçı” mərasimdə tulum və ya tütəklə müşayiət olunan mahnılarda ev 
heyvanları təriflənərdi. “Şəbih” tamaşasında zurna və dəfdən istifadə edi-
lərdi. “Xərarə” məzhəkə oyununda təbil, qaval və nağara çalan oyunçu -
mütriblər dəstəsi iştirak edərdi. Rəqqasələr qaval və çəngin müşayiəti altın-
da öz məharətlərini nümayiş etdirərdilər [134].  

Xalq mərasimləri, oyunları və şənlikləri nəzərdən keçirilən dövrdə 
də geniş yayılmışdı [135]. “Zorxana” idman oyununda nəzarətçi əlində 
qumro (qumrov) – bo-ğazı içəriyə tərəf əyilmiş balaca yumru zəngi tutaraq 
camaatı tamaşaya çağı-rardı. Alət zəngin içindəki xırda metal kürəciklər 
sayəsındə səs çıxarırdı. Bu oyunda qoşanağara və təbildə (”Sino oyunu”) 
vurulan və ritmin tempini tədricən sürətləndirən çalğıçı da iştirak edərdi.  

“Lotu toyu”nda xanəndə, mütrib və rəqqasə ilə birgə zurnaçılar an-
samblı da iştirak edirdi.“Laloyunu” və “Maraloyunu” pantomima tamaşaları 
aşıq və zurna-çıların müşayiəti ilə göstərilirdi. Toyun axırında ifa olunan 
“Doldurma” oyununda zurnaçılar an-samblı çıxış edirdi.  

Mərasim şənliklərində nağaranın, dəfin (“Kosa-kosa”) və qavalın 
(“Yellənti”), “Əlhal” mahnısı ifa olunarkən isə bir tərəfinə keçi, o biri tərə-
finə isə canavar dərisi çəkilmiş nağaranın səsi eşidilirdi.  

“Qaravəlli” oyununun iştirakçısının atributuna təbil daxil idi.  
Dəf “Ayı oyunu”nda istifadə olunurdu. 
Zəng – misdən, bürüncdən və başqa metallardan hazırlanırdı və təx-

minən yumruq boyda, kəsik konus şəklində olurdu. Onun daxili tərəfinə səs 
hasil etmək üçün dəstəkli dil pərcim edilirdi. Xalq oyunları və tamaşalarında 
səslənirdi.  

Kiçik ölçülü zəng  zınqırov adlanırdı. Qavalın sağanağından, “Cıdır”  
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oyununda atın yüyənindən və həm də “Əyyar”, “Keçəpapaq”, “Kosa-kosa”, 
“Zorxana”, “Gözbağlıci” və “Atəşəfruz” xalq oyunlarında çıxış edərkən 
oyunbazların, mütriblərin boynundan, əllərindən və bel kəmərlərində cingil-
dəyən əşya kimi asılırdı.  

Xəlxal qızıl və ya gümüş bilərzik şəklində olurdu və onun üst tərə-
finə qumrolar bərkidilirdi. Xəlxal ayağa (topuqa yaxın) taxılırdı və cingiltili 
səsi ritmi nəzərə çatdırmaq üçün istifadə olunurdu.  

Kiçik zəng şəklində olan cərəs çox xoş və incə səsə malik idi, rəq-
qaslar və təlxəklər istifadə edirdilər.  

Mütriblərin rəqsində həm də miniatür sinc şəklində olan zildən isti-
fadə edilirdi. Mis kastanyetlər baş və orta barmaqlara qeydirilirdi və rəqs 
vaxtı bir-birinə vurularaq ritmi vurğulayırdılar.  

“Qaşıqoyunu”nu silkələnən özüsəslənən qaşığek müşayiət edirdi. 
Bu, iç tərəfləri üz-üzə iplə bağlanmış iki qaşıq idi və arada qalan boşluğda 
müxtəlif xırda metal əşyalar salınırdı. Çox vaxt ifaçı o biri əlində tutduğu 
mili qaşığekə vururdu və bu yolla yeni səs tembrlərini əldə edilirdi. 

Teşt – məişətdə işlənən adi misdən düzəldilmiş və geniş açıq tərəfi 
olan dayaz tasdır. Qadınlar “a teşti, teşti...” sözləri ilə müşayiət olunan qız-
gəlin oyununda ritmi çalmaq üçün istifadə edirdi. 

“Halay” xalq oyununda iki qavalı səsləndirirdilər. “Tuqay Məlik” 
oyununda isə qavalda çalınan ritmlər altında mahnı oxuyur və rəqs edirdilər. 

Dərvişlərin ovsunlu tamaşalarında səfail – uzunluğu 500 mm olan iki 
ağac çubuqdan ibarət alət işlədilirdi. Dəmir ilğəklərin köməyilə bu çubuq-
lara dəmir halqalar və zingırovlar keçirilmiş iki metal çənbər bərkidilirdi. 
Çubuqlar çənbərin daxilində yerləşdirilirdi. Cingiltili səslər aləti titrətməklə 
alınırdı.  

Dərviş tamaşalarında, çox vaxt isə kollektiv mərasim və “Zikir” oyu-
nunda halqa və zıngırovları olmayan, ancaq bir üzünə dəri dəfə nisbətən enli 
sağanağı olan çəkilmiş məzhər, “Səma” və “Dövran” oyunlarında nəfəs alət-
ləri – şahnəfir və neydən istifadə edilirdi.  

“Toyçalan qız” tamaşasında qız tar, qaval və başqa alətlərdə çalaraq, 
məhsul bayramında və ya xalq şənliklərində çıxış edirdi.   

Zurnanın səsi “Cıdır”, “Kəndirbaz”, qavalınkı - “Üç bacı”, nağara, 
zurna və sazınkı isə “Kosa ilə gəlin” tamaşalarında eşidilərdi. Tütəyin müşa-
yiətilə ovçu mahnıları ifa edilirdi.  

Meydan tamaşalarını (“Sim pəlvan”, “Kilimarası”) aşığın sazla çıxı-
şı müşayiət edirdi. Məsxərə tamaşalarında zurna, balaban və qavalın səsi 
eşidilirdi.  

İlk dövrlərdə qaraçıların tamaşaları dəfin ritmləri altında keçirdi. 
Sonralar qaraçı qruplarına balaban və zurnada çalan ifaçılar da daxil oldu-
lar. Keçən əsrin birinci yarısında onları artıq qarmonçu əvəz etmişdi.  

Çalğı alətlərinin xüsusiyyətləri, onların səslənmə vaxtı və yeri, bu və 
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yaxud digər şəraitləri izah edərkən və ya insanların vəziyyətlərini açıq-
lanmasında adamların kəlamlarında məharətlə istifadə olunurdu. Onlar, yüz-
illiklər boyu nəsildən-nəslə ötürülərək müəyyən vaxtdan sonra, xalq poezi-
yasının – bayatıların:  

Əzizim təzənəm var 
Sazım var, təzənəm var 

Ağlayıbsan dilbərim 
Gözündə təzənəm var. 

 
Əzizim neynən alım 

Əlifi beynən alım 
Küsdürüb yola saldım? 
Könlünü neynən alım? 

 
əfsanə və əsatirlərin (“Süleyman və saz”, “Bülbül”, “Harunun qisası”, “Də-
də Qorqudun qopuzu”, “Zəngi şütür”, “Tütək qaya” və s.), zərb-məsəllərin 
(toydan sonra nağara; zurnanın səsi uzaqdan xoş gələr; qız özbaşına qalsa, 
ya nağaraçıya, ya zurnaçıya gedər; dumbulla gələn zurna ilə gedər; aşığın 
sazını aldın, ya canını; 

 
Yazı duymayana güldən danışma, 
Sazı duymayana eldən danışma), 

 
atalar sözlərinin (əlində üçtelli saz; sazı Piri baba, özü Nuru baba; zınqırovlu 
dəvə itməz; dumbul görər oynar, mehrab görər ağlar; düdüyə qoydular, çal-
dılar), tapmacaların: 

O nədi ki, yetmiş iki dil bilir?  
                                       [Saz] 

 
Ələ alsan ağlayar, 

Yerə qoysan kiriyər.  
                               [Kamança] 

 
İki küpə, iki ağac, 

Biri göydə, biri yerdə,  
                           [Qoşanağara] 

 
sanamaların (vur nağara, çıx qırağa) və xalq deyimlərinin (qarğıda oxuyur -
tarın qamış pərdələrində alınan səs diapazonuna uyğun tessiturada oxuyan 
xanəndə haqqında belə deyilir; qarğı bizim yerdə bitər – sümsünü kəngərli 
çalar) ayrılmaz hissəsini təşkil etmişlər.  

Saz, dambur, zurna, balaban, nağara, dəf, dumbul Azərbaycan xal-
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qının folklor irsində ən çox işlədilən çalğı aləti adlarıdır [136]. Bu cəhətdən 
xalqın gündəlik həyatında təmsil olunan saz və zurna xüsusilə seçilir. Buna 
görə də çoxlu zərb-məsəllər, atalar sözləri, mahnılar, kəlamlar, əfsanələr və 
lətifələr məhz bu alətlərə həsr olunmuşdur.  

Azərbaycan MEA-nın Me`marlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivin-
də mühafizə olunan C.Baqdadbəyovun “Xatirələri”, Məhəmməd Füzuli adı-
na Əlyazmaları İnstitutunda saxlanılan Ağalar bəy Əliverdibəyovun “Rəsmli 
musiqi tarixi” və Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəlli”si diqqətəlayiqdir 
[137].  

C.Baqdadbəyovun yazdığına görə Qarabağ toylarında qadınlar kişi-
lərlə birlikdə “Yallı” rəqs edəndə onları zurnaçılar (biri dəmkeş idi) və 
nağaraçı müşayiət edirdi. Bə`zi anlarda çubuqla çalınan nağaradan istifadə 
olunurdu. 

Məhərrəmlik ayına bir neçə gün qalmış məscid tərəfindən təşkil 
olunmuş nağaraçı, sincçalan və yaxşı səsi olan ifaçıdan ibarət dəstə qapı-
qa-pı gəzərək gecə mə`şəlini yandırmaq üçün əski-üskü və piy yığırdılar.  

Islam dinində mistik tə`lim tərəfdarları olan sufilərin şeyxi əvvəlcə 
zərb alətində vurulan asta ritmlərin müşayiətilə çiyinlərini arabir oyndırdı 
sonra isə sufi rəqsinə keçirdilər. 

Dərvişlər muğam əsasında təsniflər oxuyurdular. Şahnəfir, nay, dəf 
və başqa zərb alətlərində, bə`zən isə simli alətlərdə çalırdılar. Uzaq səfərə 
çıxdıqda, dəriyə bürünərək bir yerdə gecələyəndə, heyvanları ürkütmək 
üçün gur səslənən şahnəfiri üfləyirdilər. 

A.Əliverdibəyovun yarıməsrlik dövrü əhatə edən (1896-1944-cü il-
lər) əlyazmasında qədim mədəni millətlərin musiqi tarixi, o cümlədən çalğı 
alətləri, məşhur musiqiçilərin və sazəndə ansambllarının ifaçılıq fəaliyyəti 
təsvir olunur. Qeyd edilir ki, at çapışmasında – “Cıdıra çıxma”da zurnada 
“Koroğlu” mahnısı çalınırdı. Kubar və ə`yan məclislərində çalınan musiqini 
tar, kamança, dəf, dairə və qoşanağara (qoşadümbələk) müşayiət edirdi. 
Orta səviyyəli məc-lislərdə aşıqlar çıxış edirdilər. Musiqiçilər dəstəsinə saz, 
zurna, ney və dəf daxil idi. 

Ayrı qrup təşkil edən qaraçı musiqisi kamança və dairə ilə ifa olu-
nurdu. Çobanlar isə qamış düdükdə (tütəkdə) qoyun sürüsünü idarə edir-
dilər. Onlar bir yerdə durub “Yaylımı” mahnısını çaldıqda qoyunlar çəmən-
lərə dağılıb otlayırdılar. Günorta vaxtı “Yığımı” adlanan nəğməni çaldıqda, 
qoyunlar bir yerə cəm olub, su içməyə gedirdilər. Axşamçağı isə “Qayıtma” 
nəğməsini çalanda qoyunlar öz “evlərinə” qayıdırdılar. 

Ə.Dağlının 1924-1958-ci illərdə qələmə aldığı şəxsi qeydlərini əks 
etdirən əlyazmasında tar, kamança, saz, balaban, ney, zurna, kələnay, dəf, 
qaval, nağara, dümbək, qarmon, dambur, çaqanaq, ağız-qopuzu və burbuğ 
(fıştırıq) haqqında qiymətli mə`lumatlar verilir.  

Sazda tarda olduğu kimi, hələ qədim vaxtlardan xüsusi saz bazarının 
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mövcud olduğu Tiflisdən gətirilən sarı simin istifadəsi faktı göstərilir. Bu 
şəhərə sarı simləri Dəməşq və Romadan gətirirdilər. Bunlar tapılmadığı 
halda, Təbriz ustalarından polad simlər alınırdı. 

Qeyd edilir ki, əvvəlki dəyirmi balaban müştüyü sonralar daha incə 
səs almaq üçün yastılandırılmışdı və təkmilləşdirilmiş alət artıq “yastı ba-
laban” adlandırılırdı. Əlyazmada verilən sxemdən göründüyü kimi ağız-
qopuzun bir qa-rışdan (220 mm) az uzunluğu olurdu və ucları çəngəl kimi 
irəli çıxmış nal şəklində dəmir çubuqları var idi. Ucların arasında polad 
dilçək yerləşirdi. Onun bir ucu nala qaynaq edilirdi, o biri ucu isə qarmaq 
şəklində qatlanırdı. Çalğı vaxtı alət ağıza alınırdı və çəngəlin ucları dişlərlə 
sıxılırdı. Dilcəyin qırağa çıxan hissəsi – qarmaq – şəhadət barmağı ilə 
dartılaraq titrədilirdi. Nəticədə sakit, vibrasiya edən səs alınırdı. Ağızın 
artikulyasiyasını dəyiş-məklə bir neçə səs – obertonlar hasil olunurdu, əsas 
ton isə fasiləsiz səslənir-di. Beləliklə, iki və üçsəsli havaların ifası həmişə 
burdonla müşayiət olu-nurdu. Bu alət, bir qayda olaraq, bıçaq düzəldən 
ustalar tərəfindən hazırla-nırdı.  

Kələnayın (kələzurna da adlanırdı) 700 mm uzunluğu və yeddi çalğı 
dəliyi olurdu. Onun müştüyü tütəkdəki kimi idi və kökün tənzimlənməsi 
üçün ona halqa geydirilirdi. Kələnay bir vaxtlar zurnaçı Abbasqulunun əlin-
də səslənərdi. 1908-1913-cü illərdə onunla toylarda çıxış edən məzhəkəçi 
Lotu Cabbar camaatı güldürmək naminə bu aləti bir-iki dəfə üfürürdü.  

Ölçülərinə görə qaval dəfdən böyük idi. Onun membranı üçün balıq 
dərisi və ya qoyun qarnının üst pərdəsi istifadə olunurdu.  

Göstərilir ki, əvvəllər nağaranı çubuqla çalardılar, sonradan rəqsləri 
müşayiət edərkən artıq hər iki əldən istifadə olunurdu.  

Qeyd edilir ki, axırıncı dəfə dümbəyi Lotu Cabbar gəzdirib. Alət 
uzunsov nağaraya oxşayırdı, bir tərəfinə dəri çəkilirdi. Bə`zən Lotu Cabbar 
səhnəyə iki dümbəklə çıxırdı. O, dümbəkdən “Ərəb” mahnısını oxuyarkən 
də istifadə edirdi.  

Qarmonun Bakıda yayılmasının ehtimal olunan yolu kimi Volqabo-
yu əyalətlərdə olmuş dənizçilərin Xəzər dənizi ilə gətirlməsi göstərilir. 

Ə.Dağlının gördüyü çaqanağın ceyran dərisindən dekası var idi. 
Simlər (əlyazmada verilmiş şəklə əsasən onların sayı üçə çatırdı) heyvanla-
rın nazik bağırsağından hazırlanırdı, kaman üçün isə at quyruğu işlədilirdi.  

Fıştırıq (burbuğ) uşaqlar arasında yayılmışdı.  
XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş musiqi alətləri 

haqqında Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti, Azərbaycan Tarixi, Ni-
zami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı, R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət, C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr, Hüseyn Bozalqanlı 
adına Aşıq Sənəti, M.İ.Qlinka adına Mərkəzi Musiqi Mədəniyyəti (Mos-
kva), Xalqların Etnoqrafiyası (Sankt-Peterburq) muzeylərində, Sankt-Peter-
burq  Dövlət Elmi-Tədqiqat  Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutunun 



66 
 

 
 

 

Zınqırov. 

Zəng. 
Qumro. 

Zil. 

Səfail. 
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(Ə.Dağlının “Ozan Qaravəlli” əlyazmasından) 
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nəzdində Daimi Musiqi alətləri sərgisində, həmçinin Azərbaycan MEA 
Me`marlıq və İncəsənət İnstitutunun Xalq  Musiqisinin Tarixi və Nəzəriyyə 
şö`bəsi və Bakı Musiqi Akademiyasının Azərbaycan Xalq Musiqisi Kabine-
tində saxlanılan qiymətli kolleksiyalar əsasında fikir yürütmək olar.  

Muzey eksponatları arasında XVIII-XIX əsrlərdə hazırlanmış müxtə-
lif xalq çalğı alətləri vardır. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin etnoqrafiya fon-
dunda uzunluğu 390 mm və orta hissədə diametri 30 mm-ə çatan tütək diq-
qəti cəlb edir. Onun yuxarı hissəsi tut ağacından, aşağı hissəsi isə qamışdan 
hazırlanmışdır. 11x3,5 mm ölçüdə fit dəliyi gövdənin üfürmə dəliyi (ölçüsü 
11x3 mm-dir) yerləşən yuxarı ucundan 50 mm məsafədə açılmışdır. Səs ka-
nalının diametri 20 mm-dir. Diametri 7,5-8 mm olan 7 çalğı dəliyindən biri 
arxa tərəfdə yerləşir. Onların arasındakı məsafə 25-29 mm-dir.  

Gövdələri müxtəlif formada olan və dulusçu gilindən, dəmirdən və 
ağacdan hazırlanan dümbəklər böyük maraq doğururlar. Onların üst tərəfinə 
çəpiş dərisi çəkilmiş, alt tərəfi isə açıqdır. Alətlər çiyinə keçirilməsi üçün 
qayışla  təchiz  edilib. Dümbəklərin hündürlüyü: dəmir – 405 mm,  gil –  
460 mm, ağac – 590 mm-dir. Dekaların diametri – 250 mm, oturacağlarının 
diametri isə müvafiq olaraq 145, 165 və 240 mm-dir.  

Qələmkarlarda (süfrələrdə) müasir növlərindən fərqli olaraq, təsvir 
olunan kamançaların gövdələri arxadan yastıdır.  

Muzeylərdə 3, 4 və hətta 5 simli kamançalar da saxlanılır. 115x110 
mm ölçülərində dəri üzlü üçsimli kamançanın 250 mm uzunluğunda 
piramidaşəkilli ucluğu vardır. Dərinliyi və diametri 190 mm olan gövdə 
ucları aşağı hissədə birləşən çatma tağlar və dekaya yaxın isə eninə dairəvi 
halqalar şəklində xırda sümüklə inkrustasiya edilmişdir. Qol üst tərəfdən ağ 
sümüklə işlənmişdir. Qolun gövdəyə birləşdiyi yerə mis hal-qa taxılıb. 
Girdə qolun uzunluğu 250 mm, diametri yuxarı hissədə 40, aşağı hissədə isə 
25 mm-dir. Uzunluğu 125 mm olan kəllənin yuxarı hissəsi  (85 mm) oyma 
ilə bəzədilmiş ucluqla qurtarır. Alətin ümumi uzunluğu 890 mm-dir. 

Dördsimli kamança 1881-ci ildə hazırlanıb. İlk iki ağ sim poladdan, 
üçüncü və dördüncü simlər isə müvafiq olaraq misdən və bürüncdən düzəl-
dilmişdir. Gövdənin diametri 196 mm, dərinliyi isə 198 mm-dir. Dəri deka-
nın diametri 122 mm, kəllənin uzunluğu – 292 mm, metal ayaqcığınınkı isə 
175 mm-dir. Alətin ümumi uzunluğu 830 mm-dir.  

Beşsimli kamançanın 175 mm diametri və 195 mm dərinliyi olan 
gövdəsi vardır. Dekasının diametri 114 mm, qolun və kəllənin uzunluqları 
müvafiq olaraq 280 və 175 mm-dir. Alətin ümumi uzunluğu 797 mm-ə çatır. 

Azərbaycan Tarixi Muzeyində üzərində “1744, Şuşa” yazısı olan na-
dir tar saxlanılır. Alətin ümumi uzunluğu 880 mm-dir. Çanağın, qolun və 
kəllənin uzunluqları uyğun olaraq 305, 425, 150 mm-dir. Böyük çanağın öl-
çüləri 195x176 mm, kiçik çanağınınki isə 100x145 mm-dir. Çanağın dərin-
liyi 170 mm-dir. Böyük  xərəyin  uzunluğu 75 mm, hündürlüyü  isə 23 mm- 
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Tütək -  XIX əsr nümunəsi. 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Etnoqrafiya fondu № 4653. 
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Ağac (a), dəmir (b) və gildən (c) hazırlanmış dümbəklər. 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Etn. fondu № 4653. 
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Etn. fondu №№ 2617, 4101. 

 



70 
 

 

 

Kamança  
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Azərbaycan Tarixi Muzeyi.  Etn. fondu №№ 3433, 3552. 
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dir. Kəlləyə 6 böyük və 3 kiçik aşıx taxılıb; sonuncular və 3 böyüyü sonra-
dan əlavə olunub, belə ki, onların xarici görünüşləri o birilərindən fərqlənir. 
Deməli, qolun üstündəki iki kiçik xərəkçik kiçik aşıxlarla eyni vaxtda bərki-
dilib. Hazırda alətin simlərinin sayı 12-dir. Alətin gövdəsi, qolu və kəllə sə-
dəflə zəngin inkrustasiya edilmişdir.  

Digər tar yuxarıda təsvir olunandan gövdəsinin formasına görə fərq-
lənir. Alətin ümumi uzunluğu 1010 mm-dir. Gövdənin uzunluğu 370 mm, 
eni 200 mm, dərinliyi 190 mm, qolun və kəllənin uzunluğu müvafiq olaraq 
510 və 135 mm-dir. Qola 27 pərdə bağlanıb, kəlləyə 6 aşıx bərkidilib. Kiçik 
xərəyin çıxıntısı və qolda əlavə kiçik xərəkçiklər yoxdur. Simlər aşağıdakı 
ardıcıllıqla düzülüb: qoşa ağ, qoşa sarı, ağ və sarı bəm. 

Cürə sazın 5 aşıxı və 14 pərdəsi vardır (onların bə`zilərinin sonradan 
əlavə edildiyini də istisna etmək olmaz). Alətin ümumi uzunluğu 690 mm-ə 
çatır. Gövdə 7 pərçimdən hazırlanıb, eni 114 mm, dərinliyi isə 120 mm-dir. 
Kəllənin uzunluğu 127 mm-dir. Dekanın rezonator dılikləri yoxdur. 5 sim-
dən ancaq biri qalmışdır. Xərəyin üst hissəsindəki kəsiklərə görə belə nəti-
cəyə gəlmək olar ki, kənar simlər cüt-cüt bağlanırdı. Sazın XVIII əsrə aid 
olmasını ehtimal etmək olar.  

Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, alim və filosof Mirzə Fətəli 
Axundova məxsus tütək, balaban (Azərbaycan Tarixi Muzeyi), tar, saz və 
qaval (Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi) böyük maraq doğurur. 

Ümumi uzunluğu 885 mm olan tarın çanağı iki hissədən quraşdırılıb 
(indiki dövrdə belə tarlara çox nadir hallarda rast gəlmək olur). Onun uzun-
luğu 195 mm, dərinliyi 170 mm-dir. Dekaların ölçüləri: böyük çanağda – 
174x165 mm, kiçik çanağda – 100x37 mm-dir. Müasir tarlarla müqayisədə 
daha iri kəlləsi (ölçüləri 150x105 mm-dir), 6 böyük və bir kiçik aşıxı vardır. 
Gövdədən 110 mm-lik məsafədə, 15-ci pərdədən sonra qolun üstündə cingə-
nə simlər üçün kiçik xərəkçik bərkidilib. Qolda 19 pərdə qalmışdır. Böyük 
və kiçik xərəklər arasındakı məsafə 645 mm-dir. Uzunluğu 75 mm və hün-
dürlüyü 18 mm (çıxıntılar da nəzərə alınmaqla 25 mm) olan böyük xərəyin 
müasir növlərdən fərqli forması vardır. Çanaq və qol romb və üçbucaq şə-
killi sədəf naxışlarla bəzədilib. Qeydiyyat kitabındakı yazıda göstərilir ki, bu 
tarı M.F.Axundova məşhur müğənni Mirzə Səttar (1820-ci ildə anadan olub, 
1845-ci ildən Tiflisdə yaşayıb) bağışlayıb. Taxta qılafda saxlanan saz çox 
böyük zövqlə hazırlanıb və sazın cürə növünə aiddir. Alətin uzunluğu 530 
mm, gövdəsinin eni 112 mm, dərinliyi isə 100 mm-dir. Tut ağacından 
düzədilmiş gövdə səkkiz pərçimdən qu-raşdırılıb. Sazın 4 simi və 12 pərdəsi 
vardır. Aşıxlar sümükdəndir. Ölçüləri 30x6 mm olan xərək fiqurludur.  

Qamış  tütəyin  uzunluğu 230 mm-dir. Gövdəsinin xarici diametri  
17 mm, daxili diametri isə 13 mm-dir. Gövdənin üst tərəfində bir-birindən 
18-20 mm məsafədə diametrləri 7,5 mm olan altı çalğı dəliyi vardır. Alt tə-
rəfində isə  bir  dəlik açılmişdır. Aşağı  ucu bir az yonulub. Gövdənin yuxarı  
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hissəsində ölçüləri 7x5 mm olan fit dəliyi yerləşir. Üfürülmə yeri ölçüləri 
9x2 mm olan yarımdairə əmələ gətirir. Balabandan ancaq uzunluğu 198 
mm-ə çatan və üzərində dairəvi qanovlar açılmış ağac gövdə hissəsi 
qalmışdır. Onun xarici diametri 16 mm, səs kanalının diametri isə 8 mm-dir. 
Müştüyün taxıldığı kəllə hissəsi fiqurlu düzəldilmişdir. Onun xarici diametri 
20 mm, daxili diametri isə 12 mm-dir. Gövdənin üst tərəfində aralarında 20, 
20, 22, 23, 24 mm məsafə olan altı çalğı dəliyi yerləşir, alt çalğı dəliyi isə 
yoxdur. Qavalın sağanağının diametri 470 mm-ə, eni 55 mm-ə, qalınlığı isə  
8 mm-ə bərabərdir. Alət sümüklə inkrustasiya edilmişdir. Bir tərəfinə balıq 
dərisi çəkilmişdir. Daxili tərəfdən diametri 20 mm və hündürlüyü 12 mm 
olan 11 qumro, həmçinin 73 ədəd çox da böyük olmayan (15 mm diametrli) 
dairəvi mis lövhəcik – pul asılmışdır. Müxtəlif səslərin alınması üçün qum-
ronun içinə xırda daşlar salınmışdır.  

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin etnoqrafiya fondunda 1878-ci ildə ha-
zırlanmış santur saxlanır. Zahiri görünüşünə görə, böyük və kiçik əsasla-
rının uzunluğu 720 və 255 mm, eni 350 mm və hündürlüyü 60 mm olan tra-
pesiyaşəkilli qutunu xatırladır. Ağac dekanın üzərində rezonator dəlikləri 
açılmışdır. Metal simlər (onların ümumi sayı 96-ya çatır) dekanın üstündən 
keçərək bir ucları millərə, o biri ucları isə aşıxlara bağlanır. Simlər üçxorlu-
dur və yerlərini dəyişə bilən xərəklərə sıxılır.  

Həmin fondda aşağıdan kəsik konus formasında armudvari gövdəsi, 
uzun qolu və tardakına oxşar kəlləyə malik çoğur saxlanılır. Çoğurun ümu-
mi uzunluğu 910 mm-dir. Ölçüləri 360x240x150 mm olan gövdəsi (aşağı 
hissədə eni 90 mm-dir) tut ağacından hazırlanmış altı pərçimdən quraşdırıl-
mışdır. Möhkəmlik üçün üst pərçimlər qıraqlarından gövdəyə nazik taxta 
haşiyə ilə bərkidilib. Gövdənin arxa hissəsində ölçüləri 45x40 mm olan aşa-
ğıya doğru sivri uclu xərək yerləşir. Şam ağacından hazırlanmış dekasında 
kiçik rezonator dəlikləri açılmışdır. Belə dəliklər gövdənin yan tərəflərində 
də (hər yanda altı dəlik) vardır. Qoz ağacından olan inkrustasiya edilmiş 
qola (uzunluğu 445 mm, eni 25-35 mm, hündürlüyü 25-30 mm-dir) 22 pərdə 
bağlanıb. Bunların bə`ziləri qırılıb, ancaq izləri qolda yaxşı görünür. Tut 
ağacından düzəldilmiş kəllənin ölçüləri 105x90x27 mm-dir. Onun orta-
sında diametri 25 mm və qıraqları diş-diş olan dairəvi dəlik açılmışdır. 
Aşıxlar üçün nəzərdə tutulmuş 6 və qolun yan tərəfində onuncu pərdənin tu-
şundakı bir dəliyə (ona sonralar ağac payacıq salınmışdır) görə demək olar 
ki, alətin 7 simi olmuşdur. 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin etnoqrafiya fondunda yeganə kəman 
qorunur. Onun uzunluğu 400 mm, eni 150 mm və dərinliyi 100 mm-dir. 
Gövdəsi aşağı hissədə dəyirmidir, yanlarında isə dərin oyuqlar vardır. Yuxa-
rı dekasının üstündə 5 kiçik rezonator dəliyi açılıb. Alətin qısa (140 mm) 
qolu yuxarıya doğru daralır və uzunluğu 210 mm, eni 50 mm olan, skripka 
formalı burumlu kəlləyə keçir. Ona iki  cərgə eninə  istiqamətdə aşıxlar taxı- 
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Mirzə Fətəli Axundova məxsus çalğı alətləri. 
Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. İnv. № 1680, 1695, 1678. 

Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Etn. fondu № 4274, 4273. 
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lıb. Qolun üstündə dekaya tərəf uzanan ensiz uzununa kəsiyi və iki kiçik gir-
də dəliyi olan taxta üzlük yerləşir. Kəmanın ümumi uzunluğu 765 mm-dir. 
Alətin simlərindən heç biri qalmayıb, ancaq aşıqların sayına görə demək 
olar ki, kəmanın səkkiz simi olmuşdur. Dörd melodik sim qrifin üstündən 
keçərək yuxarı cərgə aşıxlara bağlanırdı, dörd rezonans simi isə üzlüyün altı 
ilə keçərək alt cərgədəki aşıxlara birləşdirilirdi. Melodik simlər uzunluğu   
45 mm olan düzbucaqlı şəklində hündür (25 mm) xərəkdən keçirdi və aşağı 
ucları uzunluğu 115 mm və eni 32 mm olan taxta zolaq şəkilli fiqurlu sim-
saxlayana bağlanırdı. Rezonans simlərin aşağı ucları isə xərəyin daxili kəsi-
yindən keçərək, simsaxlayanın altındakı lövhənin qarmaqlarına bərkidilirdi. 
Simsaxlayan ilgək şəklində qalın simin köməyilə gövdənin arxa hissəsində-
ki balaca ayaqcığa birləşdirilib. Alətin kamanı qalmayıb. 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqafiya fondunda Şəki rayonunda 
tapılmış, E.Kempferin təsvir etdiyi panduraya oxşar kifayət qədər “müəm-
malı” bir alət saxlanılır. Alətin qısa qolu və 8 ağac pərçimdən ibarət mürək-
kəb formalı dərin gövdəsi vardır. Alətin ağac dekasının yuxarı hissəsində və 
gövdənin ortasında arxa tərəfdən rezonator dəlikləri açılmışdır. Kəlləyə ke-
çən qolun üzərinə bərkidilən üzlüyün aşağı hissəsi gövdəyə doğru uzanır. 
Kəllənin və qolun birləşdiyi yerdə yuxarı xərək yerləşir. Kəlləyə yan tərəf-
dən iki cüt aşıx taxılıb. Alət üç sarınmış metal simlə təchiz olunub. Simlərin 
biri yoxdur. Buna dörd aşıxın olması dəlalət edir. Simlər hündür xərəyə di-
rənir və aşağı ucları dəmir simsaxlayana bərkidilmişdir. Hündür xərəyin ol-
masını və qolun qabarıq formasını nəzərə alsaq hesab etmək olar ki, çalğı 
zamanı kamandan istifadə edirdilər. Gövdənin uzunluğu 395 mm, eni      
255 mm, dərinliyi isə 220 mm-dir. Qolun uzunluğu 185 mm, kəlləninki isə 
290 mm-dir. Alətin ümumi uzunluğu 870 mm-ə çatır.  

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılan neyin qamış 
gövdəsi oyma ornamenti ilə bəzədilmişdir. Altı yerdən dəri ilə sarınıb. 
Alətin uzunluğu 453 mm-dir. Gövdənin xarici diametri üfürülmə yerində   
21 mm, daxili diametri 16 mm, əks ucunda isə müvafiq olaraq 16 və 13 mm 
təşkil edir, yə`ni, gövdə aşağıya getdikcə daralır. Gövdənin aşağı hissəsində 
bir-birindən 20, 23, 28, 35 mm aralı beş çalğı dəliyi, arxa tərəfdən isə üz-
dəkindən 40 mm yuxarı bir dəlik açılıb. Üfürmə yeri azca yonulmuşdur.  

Gəncə şəhərinin Ölkəşünaslıq Muzeyinin kolleksiyasına daxil olan 
tütəyin uzunluğu 352 mm, gövdəsinin diametri 23 mm-dir. Səkkiz çalğı də-
liyi (8-9 diametrli) ilə təchiz olunmuşdur (biri arxa tərəfdədir). Səs kanalının 
diametri 10 mm-dir. Çalğı dəlikləri arasındakı məsafə 23-24 mm-dir. Qamış 
neyin uzunluğu 345 mm-dir, xarici və daxili diametri müvafiq olaraq 14 və 
8 mm təşkil edir. Səs kanalının diametri 8 mm-dir. Gövdənin aşağısında, üz 
tərəfdə 6 çalğı dəliyi, biri isə arxa, alətin baş tərəfinə yaxın yerləşir.  

Azərbaycan Tarixi Muzeyində iki balaban saxlanılır. Onlardan biri-
nin ümumi  uzunluğu 390 mm-ə çatır,  gövdəsinin uzunluğu isə 301 mm-dir.  
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Kamanla çalınan alət. 
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Gövdənin diametri 17 mm, səs kanalının diametri isə 7 mm-dir. Gövdənin 
üz tərəfində 8 çalğı dəliyi yerləşir (onların arasındakı məsafə 27, 28 və      
32 mm-dir), arxa tərəfdəki isə alətin baş hissəsinə yaxın, birinci və ikinci üz 
dəliklərinin arasında açılmışdır.  

İkinci balabanın ümumi uzunluğu 390 mm-dir. Gövdənin uzunluğu 
303 mm, diametri 17 mm təşkil edir, səs kanalının diametri 11 mm-dir. 
Müştüyün uzunluğu 105 mm-ə çatır, eni 20 mm-dir. Gövdədəki səs dəliklə-
rinin sayı 9-dur, onlardan biri arxada yerləşir. 7 mm diametrli üz çalğı dəlik-
lərinin aralarındakı məsafə 21, 23, 26-28 mm hüdudunda dəyişir. 

Tıxacla (maşa) birlikdə zurna gövdəsinin uzunluğu 298 mm, diamet-
ri 13 mm, gen ağzının diametri – 57 mm, səs kanalının diametri – 12 mm-
dir. 7 mm diametrli dəliklərin sayı 9-dur. Onlardan 8-i gövdənin üst tərə-
fində (ənaşağıdakı aləti nizamlamaq üçündür), biri isə arxada yerləşir. Üz 
dəliklərin aralarındakı məsafə 23-25 mm təşkil edir. Müştüyün maşanın (bü-
rüncdən) başlığı ilə bir yerdə uzunluğu 75 mm-dir. 

Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunan qavalın sədəf və sümüklə 
inkrustasiya edilmiş dairəvi sağanağının diametri 385 mm, eni isə 50 mm-
dir. İçəri tərəfdən 44 mis və bürünc halqa asılıb.  

Nağaranın hündürlüyü 280 mm və diametri 350 mm-dir. Ağac göv-
dənin hər iki açıq tərəfinə dəmir çəmbərə tikilmış dəri deka çəkilib. Yeddi 
yerdən onlar bir-birinə keçirilən iplə dartılıb. Gövdədə dörd yerdə rezonator 
dəlikləri açılıb.  

Qoşanağaranın XVIII əsrdə dulusçu gilindən hazırlandığı güman 
olunur. Alətin gövdəsinin hündürlüyü 215 mm, ən geniş yerdə eni 210 mm, 
dekasının diametri 135 mm, oturacağının diametri isə 90 mm-dir. Kiçik 
gövdənin müvafiq hissələrinin ölçüləri 212, 82, 115, 72 mm təşkil edir. 
Gövdələrin oturacaqlarında dəliklər açılıb. Hər iki dəri üz bir-birinə keçiril-
miş nazik iplərin köməyilə tarım çəkilmişdir 

 Qoşanağaranın digər növünün hazırlanma tarixi təxminən XIX əsrə 
aid edilir. Alət bir-birinə bağlanmış, bişmiş gildən düzəldilmiş və qırmızı 
rəngə boyanmış iki küpədən ibarətdir. Böyük küpənin hündürlüyü və eni 
225 mm-dir. Onun açıq üst hissəsinin diametri 135 mm, aşağı hissəsinin dia-
metri isə 87 mm-dir. Kiçik küpənin hündürlüyü 220 mm-ə, eni 155 mm-ə, 
dekasının diametri 76 mm-ə, oturacağının diametri isə 71 mm-ə çatır. Küpə-
lərin oturacaqlarında dəliklər açılıb. Dəri üzlər küpələrin ağızlarına dəri qa-
yışla tarım çəkilmişdir. Çalmaq üçün ucları itilənmiş ağac çubuqların uzun-
luqları 235 və 230 mm təşkil edir. Dairədən ancaq ağac sağanaq və ona 
bərkidilmiş 51 metal halqa və 4 qumro asılmış metal ilgəklər qalmışdır. 
Sağanağın diametri 480 mm, eni isə 55 mm-dir.  

Azərbaycanın qədim çalğı alətləri Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan 
Dövlət Teatr Muzeyində də zəngin təmsil olunub. Onların arasında inkrusta-
siya  edilmiş, uzunluğu 300-330 mm, dərinliyi 170-180 mm və  nisbətən  ki- 
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çik dekaları olan iri gövdəli 5-6 simli tarlar daha diqqətəlayiqdir.  
Kamança iki növlə təmsil olunub. Ümumi uzunluğu 750 mm olan 

dörd simli kamançanın gövdəsi kürəvari şəkildədir və 24 ağac pərçimdən 
quraşdırılıb. Üçsimli kamançanın gövdəsinin altı yastıdır. Alətin ümumi 
uzunluğu 880 mm, ucluğununki isə 200 mm-dir.  

Ölçülmüş iki sazın uzunluğu 890 və 755 mm-ə çatır, 350 mm və   
300 mm uzunluğunda, 140 mm və 160 mm dərinliyində 9 pərçimdən hazır-
lanmış gövdələri vardır. Simlərin sayı 4, pərdələrin sayı isə müvafiq olaraq 
13 və 12-dir.  

Damburların ümumi uzunluqları 860, 890, 940 və 990 mm təşkil 
edir. Onların kəllələri və aşağı hissələri müxtəlif formadadır (düzdən tutmuş 
üçdişliyə qədər). Alətlərdən biri bütöv ağac parçasından hazırlanıb. Uzunlu-
ğu 510-590 mm olan çalovşəkilli gövdələrinin üst hissəsinə qalınlığı 2 mm 
olan ağac deka yapışdırılıb. Damburlardan birində deka gövdənin aşağı his-
səsində yerləşir. Gövdənin üz və yan tərəflərində 12-27 rezonator dəliyi 
açılmışdır. Nəzərdən keçirilmiş damburların iki simi və qolun üstündə bər-
kidilmiş və ağacdan hazırlanmış 5 pərdəsi vardır.  

Muzey eksponatları içərisində bu günə qədər qorunub saxlanılmış 
çaqanaq xüsusi maraq doğurur. Alətin ümumi uzunluğu 835 mm-ə çatır. 
Onun orta hissədə azca yoğunlaşan qolunun uzunluğu 280 mm-dir, aşağı 
hissədə eni 35 mm-ə, yuxarıda 30 mm-ə, ortada isə 38 mm-ə çatır. Eninə is-
tiqamətdə qol bir qədər yastılaşdırılmışdır. Aşağıya doğru tədricən naziklə-
şən 365 mm uzunluqda kvadrat şəkilli ağac mil (15x10 mm ölçüdə kəsiyə 
malikdir) qolun aşağı ucuna bərkidilmişdir. O gövdənin yan tərəfindəki də-
likdən keçir və çalğı zamanı dayaq rolunu oynayan 70 mm ucluq formasında 
xaricə çıxır. Zahiri görünüşcə gövdə 290x300 mm ölçüyə və 55 mm hün-
dürlüyə malik xəlbiri xatırladır. O hər iki tərəfdən ensiz dəmir çənbərə bər-
kidilmiş heyvan qovuğundan hazırlanmış membran ilə örtülmüşdür. Üst də-
ridə 40 mm diametrli dairəvi rezonator dəlikləri açılmışdır. Çaqanağın kəllə 
hissəsində diametri 20 mm və uzunluğu 30 mm olan üç aşıx (biri yoxdur) 
yerləşdirilmişdir.  

Nəfəs alətləri içərisində eyni ölçü və quruluşda “qoşazurna” adla-
nan iki zurna nəzəri cəlb edir. Zil zurna adi zurnalardan boru ağzının kiçik 
olması ilə (diametri 52 mm-dir) fərqlənir, balabanın 380 mm uzunluqda 9 
çalğı dəliyi (biri arxadadır) vardır.  

Misdən hazırlanmış tütəyin ümumi uzunluğu 380 mm-ə bərabərdir. 
Aşağı yarısında üst tərəfdə nisbətən kiçik (5,5 mm) diametrə malik 8 çalğı 
dəliyi vardır, arxa tərəfdə isə birinci və ikinci üst dəliklər arası tuşunda bir 
dəlik yerləşir. Fit dəliyi oturacağı 8 mm və hündürlüyü 10 mm olan üçbucaq 
formasındadır.  

Nağaranın ağac gövdəsi 235 mm hündürlüyə və 25 mm qalınlığa 
malikdir. Yan  tərəfində  rezonator dəliyi  açılmışdır. Gövdənin açıq tərəfinə  
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bir-birinə sarınan iplərlə dartılan qoyun dərisindən üz çəkilmişdir. Ona alə-
tin hündürlüyünə bərabər uzunluqda çubuqla vurulur.  

Gövdələri qayışla bir-birinə bərkidilmiş adi növündən fərqli olaraq, 
qoşanağaranın gövdələrinin yuxarı hissələri bilavasitə bir-birinə dirənir.  

“SSRİ xalqlarının musiqi alətləri atlası”nda (M., 1975) Sankt-Peter-
burq Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutu və M.Qlinka adına 
mərkəzi dövlət musiqi mədəniyyəti muzeyinin (Moskva) kolleksiyalarına 
daxil olan Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin şəkilləri və təsviri verilmişdir 
[138].  

Bu kolleksiyaya daxil olan milli ornamentlərlə bəzədilmiş tarın ça-
nağı içərisi oyulmuş iki hissədən hazırlanmışdır. Müasir nümunələrlə müqa-
yisədə o daha qabarıq formaya malikdir. Alətin fiqurlu kəlləsinə 5 aşıx bər-
kidilib (onlardan biri yoxdur). Alətin qolunda 16 pərdə qalıb.  

Nümayış olunan iki kamança üçsimlidir. Onlardan birinə sonralar 
dördüncü sim əlavə olunmuşdur (bunu aşıxlardan birinin digərlərindən xa-
rici görünüşcə fərqlənməsi göstərir). Onların kürəyəbənzər çanaqları və 
uzun ucluğları vardır, zən-gin naxışlarla bəzədilmişlər.  

Sazlar üç müxtəlif formada təmsil olunmuşlar: 4, 6 və 8 simli (bu 
alətlərin kəlləsindəki aşıxların sayı ilə müəyyən edilir). Başqaları ilə müqa-
yisədə dördsimli sazın gövdəsi daha dərindir. Qoluna 10-15 bağırsaq pərdə 
bağlanmışdır. Deka və qol sədəf naxışlarla bəzədilmişlər.  

Üç tütəyin gövdələri müxtəlif formalara malikdir. Onlardan biri ni-
zamlayıcı qapaqla təchiz olunmuşdur. Gövdələrin üz tərəfində 6-7, arxa tə-
rəfində isə bir çalğı dəliyi var.  

Balaban müasir növündən fərqlənmir və üzərində 9 çalğı dəliyi var 
(bir dəlik alt tərəfdədir). Eyni sözləri zurnaya da aid etmək olar.  

Təqdim olunmuş iki qoşanağaranın bişmiş gildən düzəldilmiş göv-
dələri zahiri görünüşü ilə bir-birindən fərqlənirlər.  

Qavalın sağanağının içəri tərəfinə bir-birinə yaxın metal halqalar 
bərkidilmişdir, üz tərəfi isə sədəf və sümük naxışlarla bəzədilmişdir.  

Nağaranın taxta gövdəsində kvadrat formalı rezonator dəliyi açıl-
mışdır. Gövdənin hər iki tərəfinə çəkilmiş membran dana dərisindən hazır-
lanmışdır. Alət bir toxmağın zərbəsi ilə çalınır.  

Davulun (“Atlas”da nağara adı ilə təsvir edilir) gövdəsinin diametri 
hündürlüyündən böyükdür. Alət qarmaq şəklində əyilmiş ucluqları olan iki 
çubuqla təchiz edilmişdir.  

Respublika muzeylərində tanınmış xanəndə, aşıq, tarzən, şair, yazıçı, 
muğam ifaçıları və dövlət xadimlərinə məxsus çalğı alətləri saxlanılır. Onla-
rın arasında Aşıq Molla Cümənın uzunluğu 650 mm, üzərində rezonator də-
liklərli və gövdəsinin eni və dərinliyi 128 mm olan cürə sazını qeyd etmək 
olar. Gövdəsi yeddi dilim taxtadan ibarətdir. Alətin dörd simi var (bir sim və 
bir aşıx yoxdur). Qolun üzərində 7-8 yerdə bağlanmış pərdələrin izləri qalıb.  
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Aşıq Hüseyn Bozalqanlının (1860-1941) səkkizsimli sazının uzunlu-
ğu 900 mm-dir, 10 pərdəsi var (ikisi olmasa da, izləri qalıb). Gövdə 7 ağac 
dilimindən quraşdırılmışdır. Onun uzunluğu 360 mm, eni 185 mm, dərinliyi 
isə 140 mm-dir. Deka üzərində 11 rezonator dəliyi açılmışdır. 370 mm 
uzunluğunda qolun içi boşdur. Bu sazı 1886-cı ildə aşığın qardaşı tut ağa-
cından hazırlamışdır.  

1938-ci ildə xalq şairi Səməd Vurğuna (1906-1956) bağışlanmış 
doqquzsimli sazın ümumi uzunluğu 1001 mm-dir. Alətin gövdəsi 10 dilim-
dən hazırlanıb, dərinliyi 194 mm-ə çatır. Pərdələrin sayı 13-dür. Xərəyin 
uzunluğu 58 mm, hündürlüyü 9 mm-dir. 190 mm uzunluğa, 30-35 mm enə 
və 27 mm hündürlüyə malik kəllənin yuxarı tərəfində 5, yan tərəfində isə 4 
aşıx yerləşdirilmişdir.  

Məşədi Süleyman Mənsurovun (1872-1955) 820 mm uzunluğunda 
olan tarı XIX əsrin ikinci yarısının “yadigarıdır”. 11 simi, 22 pərdəsi var. 
Alətin çanağının uzunluğu 300 mm, dərinliyi isə 145 mm-dir. Tut ağacından 
hazırlanmışdır. Böyük çanaqda dekanın ölçüləri 180x136 mm, kiçikdə isə 
102x126 mm-dir. Simlər aşağıdakı qaydada yerləşdirilmişdir: qoşa ağ, qoşa 
sarı, ağ, sarınmış sarı, sarınmış qırmızı və iki cüt zəng.  

Dövlət xadimi, yazıçı və publisist Nəriman Nərimanova (1870-1925) 
bağışlanılmış tar 890 mm uzunluğundadır. Gövdə iki yarım hissədən yığıl-
mışdır. Onun uzunluğu 305 mm, dərinliyi 150 mm-dir. Qolun uzunluğu   
410 mm, eni 35-45 mm, kəllənin uzunluğu 132 mm (yuxarı hissədəki bəzək-
li taxma ilə 145 mm), hündürlüyü 120 mm-dir. Dekaların ölçüləri: böyük 
çanaqda 180x140 mm, kiçikdə - 95x130 mm-ə bərabərdir. Kəllədə 6 böyük 
və 3 kiçik aşıx yerləşdirilmişdir. 

Görkəmli şair Mikayıl Müşfiqə (1908-1939) məxsus tarın kəlləsində 
9 aşıx yerləşdirilmişdir. Müasir tarlardan fərqli olaraq, kiçik aşıxlardan biri 
əks tərəfdə bərkidilib. Alətin ümumi uzunluğu 850 mm-ə çatır. Çanağının 
uzunluğu 296 mm, eni 170 mm, dərinliyi 146 mm-dir. Qolunun uzunluğu 
427 mm, eni 30-43 mm, hündürlüyü 35-45 mm-dir. Böyük çanağın dekası 
180x140 mm, kiçik çanağınkı isə 95x125 mm ölçüdədir.  

Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının (1899-1934) aktyor Süley-
man Tağızadəyə (1905-1960) hədiyyə etdiyi tar isə nisbətən kiçik ölçüsü ilə 
fərqlənir. Alətin ümumi uzunluğu 845 mm-dir. Çanağın uzunluğu 290 mm, 
eni 160 mm və dərinliyi 150 mm təşkil edir. Böyük çanaqda dekanın ölçüsü 
180x145 mm, kiçikdə isə 100x130 mm-dir. Qolunun və kəllənin uzunluğu 
müvafiq olaraq 425 və 125 mm-ə bərabərdir. Qola 22 pərdə bağlanmışdır.  

Yazıçı, jurnalist, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin kaman-
çasının əvvəlcə üç simi olmuşdur. Sonradan alətə dördüncü sim əlavə edil-
mişdir. Bunu aşıxlardan birinin xarici görünüşünün fərqli olması göstərir. 
Alətin ümumi uzunluğu 830 mm-dir. Gövdəsinin dərinliyi və diametri     
185 mm-ə, dekasının diametri 120 mm-ə, qolunun  uzunluğu  290 mm,  kəl- 
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ləninki 235 mm, metal milin isə 160 mm-dir. Kamanın uzunluğu 643 mm-ə 
çatır. Görkəmli bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun (1884-1950) üçsimli ka-
mançasının uzunluğu 780, gövdəsinin diametri isə 200 mm-dir. Gövdənin 
üz hissəsi kimi aşağı tərəfi də yastıdır və üzərinə dəri çəkilib. Gövdənin 
hündürlüyü 62 mm, dekanın diametri isə 97 mm-dir. 

Azərbaycan Tarixi Muzeyində Zülfüqar Hacıbəyovun müasir növdən 
fərqlənməyən tarı da nümayiş etdirilir.  

Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsus qamışdan hazırlanmış tütəyin 
uzunluğu 330 mm-ə, gövdəsinin diametri 17 mm-ə və qalınlığı 2,5 mm-ə 
bərabərdir. Tütək 7 üz (aralarındakı məsafə 22-24 mm) və bir arxa çalğı də-
liyi ilə təchiz olunmuşdur. Alətin aşağı ucu yonulmuşdur.  

Məşhur aktyor Əli Qurbanova (1898-1962) məxsus sümsü-balaban-
da (Azərbaycan Tarixi Muzeyi) 6 çalğı dəliyi var. 

Görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun (1861-1944) məşhur 
tarzən Qurban Pirimova (1880-1965) hədiyyə etdiyi naxışlı qavalın 380 mm 
diametrdə və 50 mm enində sağanağı var. Qaval 4 zınqırovla və 52 halqa ilə 
təchiz olunub. Üzünə balıq dərisi çəkilib. 

Digər növlərdən fərqli olaraq, Nəriman Nərimanova hədiyyə edilmiş 
qoşanağara həcminə görə bir-birindən çox seçilən iki küpədən ibarətdir. 
Böyük gövdənin eni 210 mm, kiçiyinki isə 115 mm-dir. Gövdələrin üst açıq 
tərəflərinin diametri 210 və 80 mm-ə, oturacağlarının diametri isə 130 və 70 
mm-ə bərabərdir. Uzunluğu 250 və 247 mm olan çalğı çubuqlarının ucu 
yumrudur.  

Qoşanağara ifaçısı kimi məşhurlaşmış Əhmədağanın qoşanağarası 
(Şəki Ölkəşünaslıq Muzeyi) Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muze-
yində saxlanılan 3760 saylı alət ilə eynidir. 

Görkəmli ifaçı, pedaqoq, Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblının 
yaradıcısı və bədii rəhbəri Əhməd Bakıxanovun (1892-1973) mənzilində 
yerləşən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin Azərbaycan 
xalq çalğı alətləri şöbəsində uzun illər ərzində onun tərəfindən toplanmış 
zəngin musiqi alətləri kolleksiyası yerləşdirilmişdir.  

Tar kolleksiyasına tarzən tərəfindən sədəfli “böyük tar”, “məşq tarı”, 
“təcrübə tarı”, “dərs tarı”, “adi tar” və “İran tarı” adı ilə qruplaşdırılmış 
alətlər daxildir.  

Böyük tar 1930-cu ildə qoz ağacından hazırlanmışdır. Onun uzunlu-
ğu 900 mm-dir, simləri misdən hazırlanmış və tarın qolunda Ə.Bakıxanov 
kimi solaxay ifaçı üçün nəzərdə tutulmuş tərzdə yerləşdirilmişdir. Alət zən-
gin naxışlarla bəzədilib. “Lya” səsinə köklənmiş 13-cü pərdəsi, həmin tarın 
muğamların ifası üçün nəzərdə tutulmasını göstərir. 

Məşq tarının ümumi uzunluğu 860 mm-dir. Alətin kəlləsindəki taxta 
pərçimlər simlərin kökünü uzun müddət dəyişməməsini tə`min edən vintlər-
lə bərkidilib. İki cüt zəng sim  üçün misdən düzədilmiş xərəkçiklər səsi güc- 
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ləndirir. Bu alət mizrabın müxtəlif vurma üsullarını öyrənmək üçün istifadə 
edilirdi.  

Təcrübə tarının ümumi uzunluğu 855 mm-dir. Səsin gücləndirilməsi 
və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tarın kiçik çanağının üz pərdəsi 
çıxarılmışdır. Tarın diapazonunu üçüncü oktavanın “do” səsinə kimi geniş-
ləndirmək məqsədilə əlavə pərdələr üçün 80 mm uzunluğunda qara sümük-
dən hazırlanmış xüsusi pilləli üzlük istifadə olunmuşdur.  

830 mm uzunluğunda olan dərs tarı muğamın tədrisi zamanı istifadə 
edilirdi. Alət “lya” səsinə köklənmişdir, çünki “do” səsinə kökləndikdə 
simlər davam gətirməyərək tez qırılırdı. Bu isə öz növbəsində dərsin key-
fiyyətinə təsir göstərirdi. Kök simin rolunu əyani şəkildə nümayiş etdirmək 
üçün onun yanında yerləşən ağ sim alətin qolundaki xərəyin çıxıntısından 
keçir.  

Ümumi uzunluğu 876 mm olan adi tarın tərkib hissələrinin uzunluğu 
aşağıdakı kimidir: çanaq 306, qol - 420, kəllə - 150 mm. 

955 mm uzunluğda İran tarı tut ağacından, üzlük isə fil sümüyündən 
hazırlanıb. Qol gövdəyə vint vasitəsi ilə bərkidilib. 6 aşıxı (onlardan beşi iri, 
dairəvi, biri kiçik, yastıdır) və 23 pərdəsi var.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri şö`bəsi ekspozisiyasına həm də       
725 mm uzunluqda onsimli və 23 gümüş pərdəli əsa-tar daxildir. 

Burada sazların aşağıdakı növləri nümayiş etdirilir:  
orta saz tut ağacından hazırlanıb. Alətin uzunluğu 696 mm-dir. Eni 

150 mm, dərinliyi 145 mm olan, 8 dilimdən quraşdırılmış gövdəyə sə-dəflə 
milli bəzəklər vurulmuşdur. 4 simi və 13 pərdəsi vardır. Muğamların ifası 
zamanı ansamblda istifadə olunurdu;  

kiçik (cürə) saz tut ağacından hazırlanıb. Alətin ümumi uzunluğu 
550 mm-dir. Gövdənin uzunluğu 190, eni 100, dərinliyi 96 mm-ə çatır.          
240 mm uzunluğunda qolun eni 24-28 mm, hündürlüyü isə 25-30 mm-dir. 
110 mm uzunluğunda olan kəllədə 4 aşıx və aləti asmaq üçün yüyən yer-
ləşib. Dekada 8 kiçik rezonator dəliyi açılmışdır. Xərəyin ölçüsü 30x5 mm-
dir. Pərdələrin sayı 16-dır. Aşıq havalarının ifası zamanı istifadə edilirdi.  

Uzunluğu 840 mm olan əsa-saz əsa-tar kimi Ə.Bakıxanovun eskizi 
əsasında V.V.Zimov (1868-1945) tərəfindən hazırlanmışdır. Zahirən əsanı 
xatırladır; düyməcik basıldıqda iki hissəyə ayrılır və saz şəklini alır. Xərək 
rolunu oynayan dəmir linglərə və metal aşıxlara bağlanmış 6 simi var. Pər-
dələr də (onların sayı 20-dir) metaldandır. Səyahət və qastrollar zamanı isti-
fadə olunurdu. 

Əhməd Bakıxanovun kolleksiyasına türk həmkarları tərəfindən ona 
hədiyyə edilmiş saz (bağlama) da daxildir. 960 mm uzunluğunda olan, kəl-
ləsi bir az geriyə əyilmiş bu saz qoz ağacından hazırlanmışdır. 9 simi və 17 
pərdəsi var. Birinci üç sim unison, sonrakı üç sim birincilərdən kvinta aşağı, 
üçüncü qrup simlər isə ikinci qrup simlərdən kvarta zil köklənib.  
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Əhməd Bakıxanovun kolleksiyasında nümayiş etdirilən udun uzun-
luğu 790 mm-dir və 10 aşıxın (ikisi yoxdur) hər birinə  metal (4-ü) və kap-
ron sim bağlanıb. 

Uzunluğu (milsiz) 650 mm olan, sədəflə bəzədilmiş dördsimli ka-
mança Əhməd Bakıxanovun layihəsi üzrə hazırlanıb. Gövdəsinin diametri 
460 mm, üzünün diametri 120 mm, dərinliyi isə 180 mm-dir. İncə səslən-
məsi üçün gövdənin aşağı hissəsində rezonator dəlikləri açılıb. 

Nəfəs alətləri tütək, balaban və nay ilə təmsil olunmuşdur. 
Tütək qamışdan hazırlanmışdır. Alətin uzunluğu 322 mm, səs kana-

lının diametri 10 mm-dir. 8 çalğı dəliyi var (7-si üz, biri isə arxa tərəfdə). 
Gövdənin yuxarı hissəsinə halqa keçirilib. Bu halqa ilə dəliyi qismən bağ-
ladıqda alətin səslənməsi xeyli yaxşılaşır.Balabanın ümumi uzunluğda 390 
mm, ərik ağacından olan gövdə-sinin uzunluğu 300 mm, qamış müştükunki 
isə 110 mm-dir.Nay 520 mm uzunluğu olan, yuxarı tərəfdən bağlı düz 
borucuqdur. Səs kanalının diametri aşağıya doğru 18 mm-dən 14 mm-ə 
qədər azalır. Gövdənin üst tərəfində 10x8 mm ölçüdə 10 dəlik yerləşir. 
Onlardan birincisi üfürmə dəliyi, sonra nizamlama və çalğı dəlikləri, ən 
aşağı hissədə isə kö-məkçi dəlik yerləşir. Çalğı və aşağı köməkçi dəliklər 
arasında eninə isti-qamətdə açılmış iki dəlik də kökləmə üçündür. Alət qoz 
ağacından hazır-lanmışdır. 

Əhməd Bakıxanovun kolleksiyasındakı membranlı alətlər qaval və 
qoşanağaranın iki müxtəlif növləri ilə təmsil olunub. 

Qaval keçən əsrin 30-cu illərində hazırlanıb. Alətin diametri         
380 mm və eni 50 mm olan gövdəsinin üst kənarı, sağanağın daxili və xarici 
tərəfləri sədəf və qara plastik kütlə ilə “çilik”, “daraq” və “aypara” şəklində 
bəzədilib. Üz balıq dərisindəndir. Sağanağın daxili tərəfinə bərkidilmiş 76 
halqa misdən hazırlanıb. Buradaca dörd qumro yerləşdirilmişdir. 

Qoşanağaranın birinci növünün diametri 220 mm olan böyük göv-
dəsi qoz ağacından, 145 mm diametrli kiçik gövdəsi isə tut ağacından dü-
zəldilib. Gövdələrin hündürlüyü 185 mm-dir. Üzü üçün keçi dərisi istifadə 
olunub. O gövdənin orta hissəsindən aşağı bərkidilmiş və nikeldən hazırlan-
mış vint mexanizmi ilə (böyük gövdədə onların sayı 6, kiçikdə isə 5-dir) 
birləşdirilmiş çənbərə çəkilib. Bu da alətin köklənməsini xeyli asanlaşdır-
mışdır (adi qoşanağarada üz dəri qayışlarla dartılır və aləti kökləmək üçün 
temperaturun dəyişməsindən asılı olaraq onu od üstündə tutmaq lazım 
gəlir). Ağac çubuqların uzunluğu 272 və 252 mm-ə və diametrləri 15 və        
10 mm-ə çatır. 

Qoşanağaranın ikinci növü bişmiş gildən hazırlanıb və XIX əsrin so-
nuna aid edilir. 230 mm və 98 mm diametrli gövdələrin üzləri keçi dərisin-
dəndir. Alətin hündürlüyü 170-mm-ə çatır.  

Əhməd Bakıxanovun kolleksiyasına daxil olan özüsəslənən alət – 
şaxşax (kastanyet) balıqqulağı  formasında oyulmuş iki cüt ağac kasacıqdan  
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ibarətdir. Onlar bir-biri ilə kasacıqlardakı dəlikdən və taxta tutacağın yuxarı 
hissəsindən keçən iplə birləşdirilmişdir. Alətin uzunluğu 255 mm-ə, kasa-
cıqların ölçüləri 75x45 mm-ə, hündürlüyü isə 30 mm-ə bərabərdir. 

Muzeydə məşhur və tanınmış sənətçılər - Aşıq Hüseyn Saraclının 
(1916-1987), Aşıq Əhməd Qafarovun, Əsgər Xasməmmədovun sazları, 
Rəhilə Həsənovanın cürə sazı, Qurban Pirimovun, Bəhram Mənsurovun 
(1910-1985), Səid Rüstəmovun (1907-1983), Həbib Bayramovun (1926-
1994), Məmmədağa Muradovun (1921-1969) tarları, Qılman Salahovun 
(1907-1983) kamançası, Xan Şuşinskinin (1901-1979), Bəhram Mansuro-
vun, Xanlar Haqverdiyevin qavalları və Cənnətalı Hacıyevə məxsus zurna 
nümayiş etdirilir.  

Aşıq Hüseyn Saraclının sazının uzunluğu 1045 mm-dir. Çanağının 
uzunluğu 370 mm, eni 240 mm, dərinliyi 220 mm, qolun uzunluğu 465 mm, 
kəlləninki - 210 mm-dir. 9 simi və 15 pərdəsi var. Alət 1931-ci ildə tanınmış 
Usta Dünyamalı tərəfindən hazırlanmışdır.  

Şəki rayonunun Baş Laysqı kəndinin sakini Hacıbala İbrahimovun 
verdiyi mə`lumata görə, Aşıq Əhməd Qafarovun sazı əvvəllər Molla Cümə-
yə məxsus idi. Uzunluğu 1005 mm-dir. 214 mm enində və 200 mm dərinli-
yində gövdə 9 dilimdən düzəldilib. 205 mm uzunluğunda kəllədə simlərin 
bağlanması üçün 8 aşıx (4-ü üstdə, 4-ü yan tərəfdə) yerləşdirilib.  

Əsgər Xasməmmədovun uzunluğu 1001 mm olan doqquzsimli sazı 
230 mm enində və 225 mm dərinliyində doqquz dilimli gövdəyə malikdir. 
Kəllənin uzunluğu 208 mm-dir. Simlərin keçdiyi xərəyin uzuluğu 50 mm və 
hündürlüyü 7 mm-dir. Rəhilə Həsənovanın sazının uzunluğu 580 mm-dir, 4 
simi və 17 pər-dəsi var. Gövdə 7 dilimdən düzəldilib. Alətin qolu və kəlləsi 
sədəflə bəzə-dilib.  

1916-cı ildə tut (çanağı) və qoz (qolu, kəlləsi və aşıxları) ağacların-
dan düzəldilmiş tarın 11 simi və 22 pərdəsi var. Alətin ümumi uzunluğu  
890 mm-ə, gövdənin isə 300 mm-ə çatır. Tarın çanağı və qolu sədəflə zən-
gin bəzədilib. Məmmədağa Muradovun tarının (uzunluğu 890 mm-dir) kiçik 
aşıx-ları plastik kütlədən hazırlanıb. 

Qurban Pirimov, Bəhram Mənsurov və Həbib Bayramovun tarları-
nın uzunluğu 875 mm-dir. Çanağlarının uzunluğu 295-300 mm, dərinliyi isə 
müvafiq olaraq 155, 160 və 165 mm-dir. 

Şərq alətləri fabrikində (Şuşa şəhəri) hazırlanmış tarın uzunluğu 880 
mm-dir. 

Səid Rüstəmovun 894 mm uzunluğunda tarı 315x170x165 mm ölçü-
də çanağa, 425 mm uzunluqda qola malikdir. 130 mm uzunluqda kəllənin 
yuxarısında yerləşən böyük aşığın arxasında bərkidilmiş kiçik çarxdan bəm 
kök sim keçir. Alət 1920-ci ildə tut (gövdəsi), qoz (qolu və kəlləsi) və ar-
mud (aşıxları) ağaclarından hazırlanmışdır.  
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 İki dördsimli kamançanın gövdəsi hindqozu ağacından, dekaları isə 
balıq dərisindən hazırlanmışdır. Kaman yayının hazırlanmasında at quy-
ruğunun tükündən istifadə olunmuşdur. Alətlərin ümumi uzunluğu 750 və 
780 mm-dir. Üçsimli kamançanın uzunluğu 780 mm-dir, diametri və 
gövdəsinin hündürlüyü 160 mm-ə bərabərdir. Qolunun uzunluğu 295 mm-ə, 
kəlləninki 180 mm-ə, milinki isə 155 mm-ə çatır.  

Qılman Salahovun dördsimli kamançasının ümumi uzunluğu            
720 mm-dir. Gövdəsinin hündürlüyü 175 mm-ə, qolunun, kəlləsinin, milinin 
uzunluğları müvafiq olaraq 290, 180 və 100 mm-ə bərabərdir. Dekasının 
diametri isə120 mm-dir.  

Tulumun körüyü qoyun dərisindən hazırlanıb. Qabaq ayaqların biri-
nin yerində 160 mm uzunluğunda, uclarına qamış sümsülər taxılmış iki bo-
rucuqun yerləşdiyi nov şəkilli taxta keçirilmişdir. Digər ayağın yerinə isə ör-
tülən qapaqcıqla təchiz olunmuş, havanın körüyə doldurulması üçün istifadə 
olunan sümük borucuq taxılmışdır. Melodik borucuqlarının üz tərəfində 
simmetrik yerləşən 6 çalğı dəliyi açılıb. 

Teymur Hüseynov və Cənnətalı Hacıyevə məxsus zurnalar 1915 və 
1920-ci illərdə hazırlanıb və onların uzunluğu 280 və 300 mm-dir. Zur-
naların 9 dəliyi var (biri arxa tərəfdədir, üz tərəfinin aşağısındakı isə səsi ni-
zamlamaq üçün açılmışdır). Sabirabadlı Əbusəlimova məxsus zurnanın boru 
ağzının diametri 60-mm-dir, gövdəsinin uzunluğu 298 mm-ə və diametri        
20 mm-ə bərabərdir. 8 çalğı (aralarındakı məsafə 25-30 mm-dir) və bir ni-
zamlayıcı dəliyi vardır.  

Zil zurnanın ümumi uzunluğu 310 mm-dır, boru ağzının diameri        
35 mm-dir. 255 mm uzunluğunda gövdədə 10 çalğı (biri arxa tərəfdə yerlə-
şir) dəliyi açılmışdır. 

Xan Şuşinskinin qavalının ağacdan olan sağanağının diametri         
380 mm-ə və eni 50 mm-ə bərabərdir. Üzü balıq dərisindən hazırlanıb. Sa-
ğanağın içəri tərəfində 92 metal halqa yerləşdirilib. Onun kənarları qara 
plastik kütlə və sümüklə bəzədilmişdir. 

Məşhur xanəndələr Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və Yavər Kələntər-
linin istifadə etdikləri Bəhrəm Mənsurovun qavalının sədəf və ebonitlə 
bəzədilən sağanağının 77 halqası var. Sağanağın diametri 390 mm və eni   
45 mm-dir.  

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində saxlanılan qoşa-
nağara 1870-ci ildə düzəldilib. Onun hündürlüyü 210 mm-ə, böyük gövdə-
sinin diametri 220 mm-ə, kiçiyininki isə 60 mm-ə çatır. Qırmızı rəngdə olan 
küpələrin üzərinə sarı və yaşıl rəngdə bitki ornamentləri çəkilmişdir. Böyük 
dekanın diametri 170 mm-ə, kiçiyinki 80 mm-ə bərabərdir. Oturacağlarının 
diametrləri 90 və 70 mm olan gövdələrin altında kiçik dəliklər açılmışdır. 
Dəri membranlar carpaz qayışla çəkilmiş, küpələr isə yuxarıdan və aşağıdan 
birbirinə bağlanmışlar.  
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Digər muzey eksponatı olan qoşanağaranın çuqundan hazırlanan 
böyük gövdəsinin hündürlüyü 190 mm-ə, diametri 250 mm-ə bərabərdir. Ki-
çik gövdəsinin diametri 150 mm-dir, bişmiş gildən düzəldilib. Çubuqların 
uzunluğu 275 mm-dir. 

Başqa qoşanağaraların hündürlüyü 220 mm-dir və böyük gövdələ-
rinin diametrləri 210, 250 mm-ə, kiçiklərininki isə 110, 130 mm-ə çatır. Bi-
şirilmiş gildən və qoz ağacından hazırlanıb. Membranları keçi dərisindəndir. 

Nağaranın gövdəsi qoz ağacından hazırlanıb, açıq tərəflərinə keçi 
dərisi çəkilib. Onun hündürlüyü 310 mm, diametri isə 320 mm-dir. 

Muzeydə 60-cı illərdə mühəndis Varid Fərzəliyevin layihəsi ilə ha-
zırlanmış və Ə.Bakıxanov adına Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblında 
müvəffəqiyyətlə istifadə olunmuş tarın bəm (bas) və nayın iki növü saxla-
nılır. 

Bəm tarın oyulmuş gövdəsi, qrifli qolu və aşıxlı kəlləsi vardır. Sək-
kiz rəqəmi şəklində olan alətin gövdəsi tardakı kimi iki hissədən - daha iri 
həcmli böyük və kiçik çanaqlardan ibarətdir. Onların ölçüləri müvafiq ola-
raq 375x342x165 mm-ə və 110x182 mm-ə çatır. Alətin ümumi uzunluğu 
988 mm-dir. Böyük çanağın üzünə keçi dərisi çəkilib. Dərinin kənar hissəsi 
bir-birinə vintlərlə sıxılan mis çənbərin arasından keçir. Alətin dekası göv-
dənin yan tərəfinə bərkidilmiş vintli mexanizmlərlə dartılıb. Kiçik çanağın 
üz tərəfi açıqdır. Böyük və kiçik çanaqlar arasında oxu ətrafında fırlanan 
arakəsmə qoyulub. Oxa bərkidilmiş tutacağın köməyi ilə arakəsməni açdıq-
da və qapadıqda alətin tembri dəyişilir. Uzunluğu 360 mm olan və arxa tə-
rəfdən dəyirmiləşdirilmiş qola 16 kapron pərdə sarınıb. Kiçik çanağın üz tə-
rəfininin böyük hissəsini örtən qolun aşağı ucu zövqlə bəzədilmişdir. Qolun 
kənarlarına ensiz mis lövhəciklər bərkidilib. Uzunluğu 145 mm olan kəllədə 
4 böyük aşıx vardır. Aşıxlara simin birləşdirilməsini asanlaşdırmaq üçün 
kəllənin yuxarı hissəsi siyirmə şəkilində düzəldilib. Adi tarda olduğu kimi, 
gövdə tut, qol və kəllə qoz, aşıxlar isə armud ağacından hazırlanmışdır. Bəm 
tarın dörd simi vardır. Birinci sim metaldan, digərləri neylondandır, 1-ci və 
2-ci simlər alümini, 3-cü və 4-cü simlər isə gümüş sarğılıdır. Simlərin bir 
ucu gövdənin aşağı kənarında yerləşən lövhəciyə, digər ucu aşıxlara bərkidi-
lib. Onlar dekada və qolun kəllə ilə birləşən hissəsində yerləşən xərəklərə 
söykənirlər. Səslər mizrabın köməyi ilə çıxarılır. Simlər kvarta-kvinta nisbə-
tində köklənir. Diapazonu kontroktavanın “sol” səsindən birinci oktavanın 
“re” səsinə qədərdir. 

Nay bürüncdən hazırlanıb, uzunluğu 575 mm və diametri 18 mm 
olan borucuq formasındadır. Səs kanalının diametri 15 mm-dir. 7 çalğı dəli-
yi vardır. Bunlardan altısı (diametri 9 mm-dir) üstə, biri isə (diametri 6 mm-
dir) gövdənin bağlı ucundan 45 mm aralı üfürmə dəliyinə yaxın alt tərəfdə 
yerləşir. Üz tərəfə yaxın ən aşağı açıq ucda, eninə istiqamətdə iki kiçik dəlik 
(4 mm diametrdə) də açılmışdır. 
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Maestro Niyazi iste`dadının pərəstişkarları tərəfindən “Çitra” 
00baleti-nin premyerası günü ona bağışlanmış nayın digər növünün 
uzunluğu  409 mm, xarici diametri 23 mm, səs kanalının diametri 17 mm-
dir. Çalğı də-liklərinin sayı səkkizdir. Gövdənin arxa hissəsindəki dəlik 
üfürmə dəliyinə yaxındır, ən aşağıdakılar isə gövdənin yan tərəfindədir.  

Göstərilən şö`bənin eksponatları arasında sümsünün ən qədim və bə-
sit nəfəs alətin növlərini görmək olar. Bütün alətlər 110, 125, 140, 165 və 
190 mm uzunluqda, 8-10 mm diametrdə, bir ucunda bəndi saxlanılmış qa-
mışdan hazırlanmışdır. Yuxarı bağlı uc tərəfdən 3,5 mm məsafədə kiril əlif-
basının “П” hərfini xatırladan, 22-30 mm uzunluqda çərtik edilmişdir. Onun 
səthi bıçaqla təmizlənib və hamarlanıb. Çərtiklər əks istiqamətdə, bənddən 
30-40 mm aralı məsafədə də edilmişdir. Dilçəyin gövdədən aralanması üçün 
onların arasına sap qoyulmuşdur. Gövdənin aşağı hissəsi bir qədər yonul-
muşdur.  Sümsünün ən təkmilləşdirilmiş növünün - pərdəli sümsünün üz 
tərə-fində 1-dən 4-də qədər çalğı dəliyi var. Bəm və zil səslərin 
nizamlanması məqsədilə 4 çalğı dəlikli sümsünün arxa tərəfində, birinci və 
ikinci üz dəlik-ləri tuşunda daha bir dəlik açılmışdır. İfa zamanı sümsünün 
dilçək hissəsini ağızda və ya dodaqlar arasında saxlayırlar. Alətin səsi uca 
və kəskindir. Ha-vanın üfürülmə təzyiqindən asılı olaraq səs yüksəkliyi 
yarımton hüdudunda dəyişir. 

 Sümsü-balaban (qarğı balaban) çox güman ki, müasir balabanın 
erkən növü olmuşdur. O iki hissədən: 140-160 mm uzunluqda və 8-10 mm 
diametrdə qamış gövdədən və 28-30 mm uzunluqda sümsüdən ibarətdir. 
Gövdənin üz tərəfində 4-5 və arxa tərəfdə isə bir çalğı dəliyi açılmışdır. Alə-
tin diapazonu kiçik oktavanın “si” səsindən ikinci oktavanın “mi” səsinə qə-
dərdir.  

Sümsü və sümsü-balabanda çoban və naxırçılar çoban mahnılarını 
və rəqs havalarını ifa edirdilər. 

Sümsü və sümsü-balaban alətlər qrupu iste`dadlı ifaçı və ixtiraçı Əli-
cavad Cavadov tərəfindən bərpa edilmişdir. 

Şö`bənin eksponatlarına Lerik rayonundan gətirilmiş laqqutu da 
daxildir. Alətin böyük tirinin ölçüsü 190x90x34 mm, kiçiyinki isə 
158x95x36 mm-ə bərabərdir. Çalğı çubuqlarının uzunluğu 190 mm-ə çatır, 
onların uclarının diametrləri 6 və 14 mm-dir. Tirlərin yan tərəflərindəki ya-
rıqların dərinliyi 78 mm, hündürlüyü 14 mm, dekaların qalınlığı isə 2 mm-
dir. 

Burada balabanların dörd növü nümayiş etdirilir. Onların gövdəsin-
də yan və arxa tərəflərində, eləcədə aşağı hissəsində metal linglı qapaqla-
rın16 köməyi ilə bağlanan dəliklər vardır.   

1. Soprano balaban - uzunluğu 340 mm-dir, üz tərəfdə 8, yan və ar-
xa tərəflərdə də 8 dəliyə malikdir. Diapazonu kiçik oktavanın “sol” səsindən 
ikinci oktavanın “do” səsinə qədərdir. 
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2. Alt balaban - uzunluğu 420 mm-dir, üz tərəfdə 9, yan və arxa 
tərəflərdə də 9 dəlik açılmışdır. Kiçik oktavanın “mi bimol” səsindən ikinci 
oktavanın “re diyez” səsinə qədər diapazona malikdir; 

3. Tenor balaban - ümumi uzunluğu 530 mm-dir. Gövdəsi iki his-
sədən ibarətdir. 21 çalğı dəliyi var ki, onlardan da 14-ü metal qapaqlarla 
örtülür. Diapazonu böyük oktavanın “si” səsindən birinci oktavanın “sol” 
səsinə qədərdir. 

4. Bəm (bas) balaban - ümumi uzunluğu 720 mm-dir, gövdəsi siyir-
mədir. Alətin 29 səs dəliyi vardır, onlardan 16-sı qapaqla örtülür. Gövdə ilə 
müştük arasında keçid hissə yerləşir. Diapazonu böyük oktavanın “fa diyez” 
səsindən birinci oktavanın “re diyez” səsinə kimidir.  

Muzey eksponatları arasında musiqişünas Məcnun Kərimov tərəfin-
dən bərpa edilmiş qədim çalğı alətləri çəng, bərbət, rübab, rud, şirvan tən-
buru, santur, çəğanə diqqəti cəlb edir. Bu alətlər sonradan müəllif tərə-
findən təkmilləşdirilmişlər. Ona görə də həmin alətlər müəllifin özünün rəh-
bərlik etdiyi Qədim çalğı alətləri ansamblına daxil edilmiş nümunələr əsa-
sında təsvir edilmişdir. Çəngin şaquli, uzunsov, bir tərəfindən dəyirmilənmiş 
və içərisi oyul-muş gövdəsi tut ağacından hazırlanıb. Gövdənin açıq 
tərəfinin əksər hissə-sinə deka rolunu oynayan naqqa balıqının dərisi 
çəkilmişdir. Gövdənin aşağı tərəfinin açıq hissəsi isə ağac deka ilə 
örtülmüşdür. Düz bucaq altında göv-dəyə birləşdirilən içərisi boş, üzünə isə 
taxta deka bərkidilən və qoz ağa-cindan hazırlanan hissə alətin qolunu təşkil 
edir. Onun hər iki yan hissəsinin aşağısında aşıxlar yerləşir. 24 ipək və 
bağırsaq simlərin bir ucları dəri deka üstündə yerləşən taxta xərəkdən 
keçərək daxili dirəyə bağlanmış metal il-gəklərə keçirilir, digər ucları isə 
qolun taxta dekasında yerləşən xərəkdən keçərək aşıxlara sarınır. Gövdənin 
yuxarı hissəsinə iri ipək qotaz bağlanıb. Alətin ümumi hündürlüyü 930 mm-
dir, gövdənin və qolun uzunluğu uyğun olaraq 850 və 665 mm-dir. Çəngin 
diapazonu kiçik oktavanın “sol” səsindən ikinci oktavanın “si” səsinə 
kimidir. İri dərin gövdəsi, nisbətən kiçik qolu və arxaya əyilmiş qövsşəkilli 
kəlləsi olan bərbətin ümumi uzunluğu 1005 mm-dir. 15 nazik əyri taxta 
dilimlərdən quraşdırılan gövdənin ölçüləri 665x465x290 mm-dir. Ağac deka 
üç hissədən yığılıb. Onun mərkəz və kənar hissələrində rezonator dəlikləri 
açılıb. Dekanın aşağı hissəsinə 65 mm uzunluqda və 15 mm hündürlükdə 
enli (120 mm) xərək bərkidilib. Dekanın əks tərəfində xərəyin aşağısından 
və yuxarısından en istiqamətdə ona elastiklik verən ağac dirəklər – yaylar 
yapışdırılıb. Qolun uzunluğu 205 mm-dir. Ona 10 pərdə bağlanıb, dekanın 
üstündə 6 əlavə pərdə bərkidilib. 135 mm uzunluğunda və 44-60 mm enində 
kəllənin üst yan tərəfinə 5, əks tərəfdə 4 aşıx keçirilib. Alət 4 qoşa və bir tək 
simlə təchiz olunub. Onlardan dördü kaprondan, qalanları isə ipək və bağır-
saqdandir. Gövdə çinar, qol və kəllə qoz, deka isə şam ağaclarından hazır-
lanıb. Bərbətin diapazonu böyük oktavanın “mi” səsindən  ikinci  oktavanın  
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“mi” səsinə qədərdir. 910 mm uzunluğa malik rübab qoz ağacından oyma 
üsulu ilə hazır-lanıb və yanlarda iki dərin oyuğu olan gövdəsi ilə fərqlənir. 
Onun eni isə aşağı və yuxarı hissələrində müvafiq olaraq 216 mm və 172 
mm-dir. Gövdə-nin yuxarı açıq hissəsinə iribuynuzlu malın ürək pərdəsi 
çəkilib. Alətin qolu və azca arxaya əyilmiş kəllə ilə birgə ərik ağacı 
parçasından düzəldilib. Qola 18 pərdə bağlanıb (onlardan biri dekaya 
bərkidilib). 6 simin (onlardan birin-ci iki cütü bağırsaqdan, üçüncü cütü 
kaprondan hazırlanıb) bir ucları kəllə-dəki aşıxlara sarınıb, aşağı ucları isə 
dekadakı hündür xərəkdən keçərək, arxa xərəkdəki qarmaqcıqlara 
bərkidilib. Alətin diapazonu böyük oktavanın “si” səsindən ikinci oktavanın 
“mi” səsinə kimidir və xalis kvarta interva-lında köklənir. 

 Rudun uzunluğu 960 mm-dir. 150 mm dərinliyə və 215 mm enə ma-
lik gövdəsi (yuxarı hissədə daralır) rezonatorlu ağac deka ilə örtülür. Ölçüsü 
500 və 290 mm olan ellips formalı gövdənin aşağı hissəsinin üzünə balıq 
dərisi çəkilir. Alətin nisbətən uzun (285 mm) qoluna 12 pərdə bağlanıb. Də-
yirmiləşdirilmiş 170 mm uzunluğu olan və geriyə əyilmiş kəlləyə yan tə-
rəfdən 5 aşıx taxılıb. Dəri dekanın üzərində yerləşdirilmiş xərək fiqurludur. 
İpək və bağırsaq simlər mizrabla səsləndirilir. Gövdə tut, qol və kəllə qoz 
ağaclarından hazırlanıb. Alətin səsdüzümü böyük oktavanın “mi” səsindən 
ikinci oktavanın “si” səsinə kimidir. Simlər xalis kvarta intervalında köklə-
nir. 

 945 mm uzunluğunda Şirvan tənburu tut ağacından hazırlanmış ki-
çik armudabənzər gövdəyə və uzun (340 mm) qola malikdir. Ölçüləri 
385x200x135 mm olan oyulmuş gövdəsinin açıq tərəfinə şam ağacından 
düzəldilmiş və rezonator dəlikləri açılmış deka bərkidilib. Dekanın üzərində 
52 mm uzunluğu və 4 mm hündürlüyü olan xərək yerləşir. Qol və kəllə (bir-
likdə uzunluğu 120 mm-dir) bütöv qoz ağacındandır. Qola 18 pərdə bağla-
nıb. İki sim - melodik və burdon – bir-birindən böyük məsafədə (20 mm) 
yerləşdirilib, çünkü ifa zamanı onlar sağ əlin böyük və orta barmaqları ilə 
dartılır. Diapazonu birinci oktavanın “do” səsindən ikinci oktavanın “mi” 
səsinə kimidir. 

Santurun ağac gövdəsi yastı üzlü trapesiya şəkilindədir. Üst dekada 
bir dairəvi rezonator dəliyi açılmışdır. Yan xərəklərin üzərindən keçən metal 
simlərin bir ucları linglərə, digərləri isə fırlanan metal aşıxlara bərkidilib. 
Gövdənin içərisində alt dekaya, onun əsaslarına paralel tamasalar-yaylar 
yapışdırılıb. Bundan əlavə dekalar arasında dörd taxta dayaq yerləşir. Onla-
rın yerini dəyişərək (gövdənin arxa tərəfindəki dəlikdən qurğunun köməyi 
ilə), alətin tembrini nizamlamaq olur. 

M. Kərimov hərəkət edən xərəklərin sayı ilə fərqlənən iki növ santur 
hazırlamışdır. 9 xərəkli santurun (bir tərəfdə olan xərəklərin sayına uyğun 
gəlir) 18 dördxorlu ağ və sarı simləri var. Simlərin ümumi sayı 72-dir.       
Ağ simlər sağ, sarı simlər isə sol xərəklərin üstündən keçir. 12 xərəkli santu- 
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run 96 siminin hamısı ağdır. Santur uzunluğu 225 mm olan iki ağac çubuğu 
(toxmağı) simlərə vurmaqla səsləndirilir. Santurun gövdəsi və dekası qoz 
ağacından hazırlanıb. 9 xərəkli santurun gövdəsinin ölçüləri 877x267x69 
mm, 12 xərəkli santurun isə – 892x315x69 mm-dir. Birincinin diapazonu 
kiçik oktavanın “mi” səsindən ikinci oktavanın “re” səsinə kimi, ikincinin 
diapazonu isə böyük oktavanın “mi” səsindən ikinci oktavanın “lya diyez” 
səsinə kimidir. Kamanla çalınan alət - çəğanənin ümumi uzunluğu 1190 
mm-dir. Uzunsov gövdəsinin dərinliyi 145 mm-ə, eni 230 mm-ə çatır. 
Qolun uzun-luğu 246 mm-ə, kəlləninki 140 mm, ucluğun uzunluğu isə 375 
mm-ə bəra-bərdir. Kəllənin aşağı hissəsi qövs şəklində düzəldilib və ona 4 
aşıx taxılıb. Gövdə ağacdan olan 11 dilimdən quraşdırılmışdır. Səthi qabarıq 
və rezona-tor dəlikləri açılmış taxta dekanın (şam ağacından hazırlanıb) 
yuxarı hissə-sində üstündən 4 sim keçən 60x30 mm ölçüdə hündür (30 mm), 
qövsşəkilli xərək yerləşir. Kamanın uzunluğu 740 mm və çubuğunun 
diametri 9 mm-dir. Diapazonu böyük oktavanın “fa diyez” səsindən ikinci 
oktavanın “fa diyez” səsinə kimidir, yə`ni üç oktava həcmindədir. 

Şö`bənin eksponatları arasında Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsin-
də yaşayan Usta Qasım Qasımovun hazırladığı yeni çalğı alətləri nümayiş 
etdirilir: 

1. Sinəud tut ağacından düzəldilib, gövdəsinin uzunluğu 300 mm, 
qolun uzunluğu 220 mm-dir, 8 simi vardır. Dekası iribuynuzlu heyvanın 
ürək pərdəsindən hazırlanıb. İncə bəm səsə malikdir. 

2. Ney-kamança beşsimlidir. Kamançadan fərqli olaraq dekası ağac-
dandır. Alətin diapazonu bəm registrə doğru genişləndirilib. 

3. Zülfər yeddisimlidir. Folklor ansamblında istifadə olunan alətdir. 
4. Dilrübabın ümumi uzunluğu 730 mm, gövdəsinin uzunluğu            

200 mm, dərinliyi 100 mm-dir, 3 metal simi və 21 pərdəsi vardır. 
Şö`bədə Məcnun Kərimov tərəfindən hazırlanmış və çanaqlarında ilk 

dəfə “oyma” naxışı açılan tar və kamança, sədəf, qara ebonit və sümük ilə 
böyük zövqlə bəzədilmiş kamança, saz, tar və qoşanağara (ustalar İlham 
Ağayev, Pənah Qurbanov və Qasım Qasımovdur) nümayiş etdirilir. 

Məcnun Kərimovun bişmiş gildən hazırladığı dümbəyin hündürlüyü 
380 mm, yuxarı hissədə diametri 215 mm, oturacağında isə – 145 mm-dir. 
Üzü keçi dərisindəndir.   

Şö`bə eksponatları arasında Əlicavad Cavadovun təqdim etdiyi aşağı-
dakı nəfəs alətləri də vardır: 

Neyvari - 346 mm uzunluğa və 10 mm diametrə malik səs kanalı 
olan qamış gövdədən, yan tərəfdən ona perpendikulyar taxılmış bir-birinə 
yaxın iki sümsüdən ibarətdir. Gövdə ərik ağacından hazırlanmışdır. Sümsü-
lərin uzunluğu 165 mm, xarici diametri isə 6 mm-dir. Alətin sol tərəfinin 
sümsüyə kimi uzunluğu 140 mm-dir. Burada üz tərəfdə bir-birindən 30 mm 
məsafədə  yerləşən  4 dəlik, arxa tərəfdə isə üz tərəfdəki birinci və ikinci də- 
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liklər arasında bir dəlik də açılmışdır. Alətin sağ tərəfinin sümsüyə qədər 
uzunluğu 185 mm-dir. Solda olduğu kimi, sağda da üz tərəfdə 4, arxada isə 
bir dəlik açılıb. Kənar dəliklər uclardan 30 mm məsafədə yerləşirlər. Alət 
səslənməsinə görə tulum və balabana yaxındır. Təkmilləşmiş sümsü-
balabanlar qoz və ya ərik ağaclarından hazır-lanıblar, gövdələrinin 
uzunluqları 280-285 mm, yuxarı ucunda diametri  8-14 mm, aşağıda isə 12-
16 mm-dir. Üz tərəflərində 8, arxa tərəflərində bir çalğı dəliyi yerləşir. 

Zümzümə gövdəsi bir-birinə daxil olan üç hissədən ibarətdir: zil, 
bəm və nizamlayıcı. Birinci hissəyə alətin səslənməsini nizamlamaq məq-
sədilə ikihissəli mil (zurnadan fərqli olaraq burada taxta tıxac - maşa yox-
dur) taxılır. Milin qamış dilçək taxılan hissəsi uzadıldıqda alətin səsi bəm-
ləşir. Alətin yuxarı həssəsinə mil əvəzinə uzunluğu 95 mm olan qamışdan 
hazırlanmış dilçək də taxıla bilər. Onun eni 13 mm-ə, aşağı hissəsinin dia-
metri isə 8 mm-ə bərabərdir. 

Tülək özündə tütək və balabanın quruluş xüsusiyyətlərini birləşdirir. 
300 mm uzunluğunda taxta gövdəyə (o balaban gövdəsi də ola bilər) dilçək 
əvəzinə yuxarı hissəsi tütəyin fıt çıxaran quruluşuna tam uyğun gələn       
197 mm uzunluğunda qamış taxılır. Belə quruluş hesabına alətin diapazonu 
üç oktavaya çatdırılmışdır. Tüləkdə ney və tütəyə xas səslər çıxarılır. 

Adından göründüyü kimi, zurna-balaban iki aləti özündə birləşdirir. 
Onun gövdəsinin uzunluğu 315 mm-dir. Üz tərəfində 11, arxa tərəfdə alətin 
baş hissəsinə yaxın 2 dəlik açılıb. 

Şö`bədə tərkibində beş kələnay, iki zurna, iki cift-kös, qoşanağara 
ifaçıları olan hərbi nəfəs alətləri orkestrinin fotoşəkli böyük maraq doğurur. 

Hüseyn Bozalqanlı adına Aşıq Sənəti Muzeyinin eksponatları ara-
sında üçsimli və beşpərdəli qədim cürə-saz və müvafiq olaraq məşhur 
aşıqlara - Hüseyn Bozalqanlıya, Əsəd Rzayevə, Mirzə Bayramova, Nəcəf 
Əlimərdanlıya, Əkbər Cəfərova və İmran Həsənova məxsus 10, 12, 8, 9, 8, 
8 simli və 17, 15, 13, 13, 15, 18 pərdəli tavar sazlar nümayış etdirilir. 

Bizim şəxsi arxivimizdə Mirzə Mənsur Mənsurovun (Bakı) tarları-
nın, aşıqlar - Əsəd Rzayev (Tovuz), İslam Yusifov (Gəncə), Qurbanxan 
Sadıxov (Salyan), Teymur Hüseynov (Şəmkir), Abbas Qurbanov (Şəmkir), 
Bilal Mikayılov (Şamaxı), Şair Vəli Miskinli (Gədəbəy rayonunun Qarabu-
laq kəndi), Ağalar Mikayılov (Şamaxı), Nağı Rzayev (Tovuz), Mirzə İsma-
yılovun (Şamaxı), Abdulla Yolçuyev, Zəbulla Biniyaminovun (Dəvəçi), 
Murad Həsənov (Şəmkir), Valeh Quliyev (Salyan), Məhəmməd Alimov 
(Quba rayonunun İspik kəndi), Məhəmməd Həsrətov (Balakən rayonunun 
İtitala kəndi) və Zakir Bayramovun (Bakı) sazlarının, Osman Kamlayev 
(Zaqatala rayonunun Göyəm kəndi) və Ata Yetərovun (Balakən payonunun 
Tülü kəndi) damburlarının, Nürəddin Bədəlovun (Şəki) kamançasının, Əli 
Kərimov (Ağsu rayonunun Kalva kəndi), Manaf Məmmədov (Salyan), 
Ağası Ağasızadə (Dəvəçi), Qaraş Allahverdiyev (Ağdam rayonunun Gülablı  
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Məcnun Kərimov tərəfindən gövdələri oyma naxışla bəzədilmiş 
tar və kamança. 

Əlicavad Cavadov tərəfindən icad olunmuş 
qamış  və taxta gövdəli neyvari. 

 

Əlicavad Cavadov tərəfindən təkmilləşdirilmiş 
sümsü-balaban.  
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kəndi), Həsrət Hüseynov (Kürdəmir), Ələfsər Rəhimov (Şəki), Həbibillah 
Cəfərov (Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndi), Əliş Muradov (Ağdam), 
Qabil Dadaşov (Quba) və Əlicavad Cavadovun (İsmayıllı rayonunun Mü-
dürsə kəndi) balaban və zurnalarının, Fikrət Əliyev (Şamaxı), Fərhad Hü-
seynov (Bakı) və Əlicavad Cavadovun tütəklərinin, Abdulla Qasımovun 
(Qazax) zurnasının, Ağası Ağasızadə və Həsrət Hüseynovun neylərinin, 
Cəbi Əhmədovun (Naxçı-van MR, Şərur rayonunun Dəmirçi kəndi) tulumu-
nun, Musa Şuşinski (Ağdam) və Şelli Məhəmmədin (Ağdam) qavallarının, 
zurnaçı Həbibillah Cəfərovun ansamblının tərkibinə daxil olan kos və bala 
nağaranın, Fikrət Əliyevin qoşanağarasının, Mehdi Allahverdiyev (Ağdam 
rayonunun Gülablı kəndi) və Qasım Qasımovun (Şəmkir) nağaralarının 
fotosurətləri və ölçüləri saxlanılır. 

Mirzə Mənsur Mənsurovun ölçdüyümüz tarlarının ümumi uzunluğu 
864 və 887 mm-dir. Çanağların uzunluğu 305 və 323 mm-ə, eni 180 və         
190 mm-ə, dərinliyi 135 və 150 mm-ə, qolun uzunluğu 415 və 428 mm-ə, 
kəlləninki isə - 144 və 136 mm-ə çatır.  

Ustad tarzən və pedaqoq sol əlin qol boyu daha sərbəst hərəkətini 
tə`min etmək üçün pərdələri qolun yan tərəfində üzə yaxın yerdə açılmış iki 
tərəfə çıxan dəliklərdən keçirərək bağlamışdır. Bəm kök simin sərbəst dar-
tılması üçün tarın kəlləsində kiçik çarx yerləşdirmişdir. 

Sazları gövdələrinin uzunluğu və ölçülərinə görə üç növə bölmək 
olar: tavar - iriləri, orta və cürə - kiçikləri. 

T a v a r  s a z l a r. Aşıq İslam Yusifova məxsus olan saz 1922-ci 
ildə usta Ələkbər tərəfindən hazırlanmışdır. Ümumi uzunluğu 1005 mm-dir. 
Gövdənin dərinliyi 212 mm-ə, eni 210 mm-ə, kəllənin uzunluğu 205 mm-ə 
çatır. Gövdə 9 dilimdən yığılıb. Sazın 9 simi və 14 pərdəsi var. Dekada 5 
(ikisi xərəyin yanında, üçü qolun yaxınlığında) rezonator dəliyi açılıb. 

Aşıq Əsəd Rzayevin 1910-cu ildə hazırlanmış sazı 10 simli və 17 
pərdəlidir. Aşıq Teymur Hüseynovun doqquzsimli sazının ümumi uzunluğu 
1050 mm-dir. Gövdəsinin eni 225 mm-ə, dərinliyi 222 mm-ə, kəlləsinin 
uzunluğu 225 mm-ə bərabərdir. 11 pərdəsi var. 

Aşıq Qurban Sadıqovun (Salyan) sazının uzunluğu 970 mm-dir. 
Qoluna 17 pərdə bağlanmışdır. 

Aşıq Valehin (Salyan) sazının gövdəsinin uzunluğu 370 mm-ə, eni 
225 mm-ə çatır. 

Aşıqlar Abbas Qurbanov və Murad Həsənovun sazlarının ümumi 
uzunluğu müvafiq olaraq 995, 997 mm, gövdələrinin eni 213, 227 mm, də-
rinlikləri 197, 217 mm, kəllələrinin uzunluğu 200, 207 mm-dir. Pərdələrin 
sayı isə 13 və 14-ə çatır. 

Aşıq Məhəmməd Xəsrətovun 998 mm uzunluğunda sazı daha iri 
gövdəyə malikdir (eni 230 mm və dərinliyi 235 mm-dir).  

Məşhur  Usta  Xudunun  hazırladığı  və  Aşıq  Mirzəyə məxsus sazın 
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Mirzə Mənsur Mənsurovun tarları. 

Aşıq İslam Yusifovun tavar sazı. 

Aşıq Teymur Hüseynovun tavar sazı. 

 1903 ildə hazırlanmış tar. 
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ümumi uzunluğu 985-mm-dir. 228 mm enində və 235 mm dərinliyində iri 
gövdəsi, 8 simi və 14 pərdəsi var. 

Şəxsi kolleksiyamızda saxlanılan sazın uzunluğu 962 mm-ə, gövdə-
sinin eni 202 mm-ə, dərinliyi 200 mm-ə, qolunun uzunluğu 410 mm-ə, kəl-
ləninki isə 202 mm-ə çatır. Saz 8 simli və 11 pərdəlidir. 

O r t a  s a z l a r. Aşıq Bilalın sazının uzunluğu 870 mm-dir. 6 simi 
və 14 pərdəsi var. 176 mm enində və 172 mm dərinliyində olan gövdəsi 9 
dilimdən hazırlanıb. Kəllənin uzunluğu 150 mm-dir. Təzənənin ölçüsü 
34x18 mm-ə bərabərdir. Aşıq Zəbullanın sazının ümumi uzunluğu 810 mm-
ə çatır. Gövdənin eni 172 mm, dərinliyi 177 mm, kəllənin uzunluğu 135 
mm-dir. 4 simi və 12 pərdəsi vardır. 

Aşıq Məhəmmədin sazının (o, aləti “sitayi saz” adlandırırdı) uzun-
luğu 712 mm-dir. 4 simi və 14 pərdəsi var. Gövdəsinin eni 156 mm-ə, kəllə-
sinin uzunluğu 126 mm-ə bərabərdir. 

Nəfəs alətlərində məşhur ifaçı Əli Kərimova məxsus sazın ümumi 
uzunluğu 746 mm-dir. Gövdənin uzunluğu 340 mm, eni isə 175 mm-ə çatır. 
Gövdə 9 dilimdən quraşdırılıb. Qolun uzunluğu 280 mm-ə, kəlləninki isə 
122 mm-ə bərabərdir. 5 simi və 14 pərdəsi vardır. Təzənənin uzunluğu         
32 mm-dir, eni yuxarı hissədə 13 mm-ə, aşağıda isə 6 mm-ə çatır. 

Zakir Bağırovun uzunluğu 780 mm olan sazının 6 simi və 17 pərdəsi 
vardır. Gövdənin eni 177, dərinliyi 181 mm-ə çatır.  

Əbdülhüseyn Yolçuyevin dördsimli sazının 14 pərdəsi var. Alətin 
ümumi uzunluğu 800 mm, kəllənin uzunluğu – 125 mm, gövdəsinin eni  
160 mm, dərinliyi isə 188 mm-dir. 

C ü r ə  s a z l a r. Sazçı qızlar ansamblında çalınan cürə sazların 
uzunluğları 675 mm-dir. 147 mm enində və 132 mm dərinliyində olan 
gövdələri 9 dilimdən hazırlanıb. Rezonator dəlikləri yoxdur. Alətlərin 6 simi 
və 8 pərdəsi var. 

Zaqatala və Balakən rayonlarında tədqiq edilmiş damburların  uzun-
luğu 850 və 950 mm-dir. Uzun (460-550 mm), ensiz (90-110 mm) və dayaz 
(90-115 mm) gövdələrinin aşağı qurtaracağı düz, üç və ya dörddişli şək-
lindədir. Oyulmuş gövdələrin rezonator dəlikli yastı taxta dekası var. Kəl-
lələri burum şəklində fiqurludur və ya azca geriyə əyilmişdir. Qollarının 
uzunluğu 260-275 mm, eni 23-30 mm, hündürlüyü 23-28 mm-dir. 

Damburların hamısının 2 simi və 5 pərdəsi var. Metal simlərin bir 
ucları gövdəyə taxılmış taxta oxa və ya qayışa, o biri ucları isə şaquli və ya 
köndələn yerləşən aşıxlara bağlanır. Gövdə və kəllə ilə qol bütov tut ağa-
cından hazırlanmışdır. 

Nurəddin Bədəlovun dördsimli kamançasının uzunluğu 735 mm-dir. 
Gövdəsinin diametri 190 mm-ə, dərinliyi 163 mm-ə bərabərdir. Dekasının 
ölçüləri 115x125 mm-dir. Qolunun uzunluğu 294 mm, yuxarı hissədə 
diametri  30-35 mm-dir.  Kəllənin  uzunluğu  170 mm,  metal  milininki  isə    
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Aşıq Murad Həsənovun tavar sazı. 

Aşıq Bilal Mikayılovun orta sazı. 
 

Osman Kamlayevin damburu. 

Dambur.  
Gəncə Ölkəşünaslıq Muzeyi. 
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150 mm-dir. Qövsşəkilli xərəyin uzunluğu 50 mm, hündürlüyü 14 mm-ə bə-
rabərdir. 

Həsrət Hüseynovun uzunluğu 495 mm və diametri 16 mm olan neyi 
(Bakı Musiqi Akademiyasının Azərbaycan xalq musiqisi kabinetinin kollek-
siyasından) misdən hazırlanıb. Gövdə divarının qalınlığı 1,1 mm-dir. Üz tə-
rəfində 7 çalğı dəliyi var. Arxa dəlik üfürülən yerin yaxınlığında yerləşir. 

Ərik ağacından hazırlanmış zurnaların gövdələrinin uzunluğu 302-
317 mm, diametri isə 18-22 mm arasında dəyişir. Səs kanalının diametri 10-
11 mm-ə, boru ağzının diametri 48-62 mm-ə bərabərdir. Bə`zi alətlərdə (mə-
sələn, Ağası Ağasızadəya məxsus zurnadakı kimi) nizamlayıcı dəlik üz də-
likləri olan sırada deyil, gövdənin yan tərəfində yerləşir və yaxud heç 
yoxdur (Həsrət Hüseynov və Qabil Dadaşova məxsus zurnalar). Adətən zur-
na 7-8 mm diametrində 8 çalğı dəliyinə malik olur. Ələfsər Rəhimova 
məxsus zurnada onların sayı doqquzdur, dəliklərinin arasındakı məsafə isə 
25-29 mm-dir. A.Ağasızadənin səsləndirdiyi zurna zahirən başqalarından 
fərqlənir. Onun ağzı aşağı hissədə kəskin genişlənərək 88 mm-ə çatır. 

Həsrət Hüseynovun və Fərhad Hüseynovun balabanlarının 9 dəliyi 
vardır. Onların arasındakı məsafə 25-30 mm arasında dəyişir. 

335-357 mm uzunluğunda olan adi tütəklər qamış və ya ağacdan ha-
zırlanıb. Üz tərəfində 7, arxa tərəfdə bir çalğı dəliyi var. Aralarındakı məsa-
fə 23-24 mm, diametri 7-8 mm-dir. Tütəyin kiçik növünün uzunluğu 262-
284 mm-dir. Gövdənin üz tərə-fində 7-8 çalğı dəliyi yerləşir. 

Əlicavad Cavadov tərəfindən yaradılmiş zurna növləri bunlardır:  
zil zurna - gövdəsinin uzunluğu 250 mm, diametri 21 mm-dir. Səs 

kanalının diametri 7 mm-ə, boru ağzının diametri 52 mm-ə bərabərdir. 9 çal-
ğı dəliyi var, biri arxada açılıb. Kiçik oktavanın “sol diyez” səsindən dör-
düncü oktavanın “do” səsinə qədər diapazona malikdir; 

bəm zurna - uzunluğu 505 mm-ə çatan gövdəsi iki hissədən ibarətdir. 
Xarici diametri zil zurnadakı kimidir, səs kanalının diametri 14 mm-ə bəra-
bərdir. Boru ağzının diametri 75 mm-dir. Zil zurnadan fərqli olaraq, nizam-
lama dəliyi ilə təchiz olunub. Maşanın uzunluğu 190 mm-dir; 

sur - misdən hazırlanıb. Ümumi uzunluğu 320 mm-dir. Gövdəsinin, 
səs kanalının və boru ağzının diametrləri müvafiq olaraq 28, 15 və 77 mm-ə 
bərabərdir. 9 çalğı dəliyi üz tərəfdə, biri arxada yerləşir. Ə.Cavadov maşanın 
“çəngəlini” qısaltmış və dəliyin birini bağlayaraq zurnanın səslənməsini 
gücləndirmişdir. 

balabanların gövdəsi ərik ağacından hazırlanıb. Onların uzunluğu 
238-323 mm, diametri 18-20 mm, səs kanalının diametri isə 9-13 mm ara-
sında dəyişir. Adətən, 7-14 mm diametrdə 8 çalğı dəliyinə (biri arxada) ma-
lik olur. 

Əlicavad Cavadov iki növ - bəm və aşıq balabanlarını da düzəltmiş-
dir.  
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 Cəbi Əhmədovun tulumu. 

Xəsrət Hüseynova məxsus ney. 

Ağası Ağasızadəyə məxsus zurna.  
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Zil zurna. 

 

Çoban tütəyi. 

Bəm balaban. 

Gövdələri qamış, düralüminium, gil və ağacdan olan balabanlar. 

Tülək 

Zurna-balaban. 

Usta Əlicavad tərəfindən hazırlanmış nəfəs çalğı alətləri 

Bəm zurna. 

Sur. 

Muğam tütəyi. 
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 Bəm balabanın gövdəsinin uzunluğu 282 mm-ə, daxili səs kanalı     6 
mm-ə çatır. 9 çalğı dəliyi var (biri arxada yerləşir). Adi balabandan bir 
oktava bəm səslənir. Balabanın diapazonu böyük oktavanın “mi” səsindən 
birinci oktavanın “mi” səsinə kimidir. 

Aşıq balabanının uzunluğu 300 mm-dir. 9 çalğı dəliyi (biri arxada-
dır) var. Onların arasındakı məsafə 30-32 mm-ə bərabərdir. Kiçik oktavanın 
“fa diyez” səsindən birinci oktavanın “si” səsinə kimi diapazona malikdir. 

Şelli Məhəmmədin (Məhəmməd Əliyevin) qavalının əymə sağana-
ğının açıq tərəfinə üstünə nagga balığının döş dərisi çəkilib. Onun daxili tə-
rəfinə isə gümüş və bürüncdən 66 cingildəyən halqa bərkidilib. Qavalın dia-
metri 370 mm, eni 48 mm-dir. Alət 1926-cı ildə hazırlanıb, sədəf və sümük-
lə bəzədilib. Musa Şuşinskinin qədim qavalı17 nisbətən kiçik ölçüsü ilə 
(diametri 360, eni 47 mm-dir) fərqlənir. Sağanağının daxili tərəfinə sərbəst 
şəkildə qı-rağı dişli 72 metal halqa bərkidilib. 

Ağdam rayonunun Gülablı kəndində olarkən (1970-ci ilin iyulun  
29-da) Yelmar Əliyevin ən qədim nağara nümunəsinin səsləndirməsinin 
şahidi olduq. 

Zurnaçı Həbibillah Cəfərovun (1899-1987) ansamblında səslənən 
böyük nağaranın (kos) hündürlüyü 390, diametri 420 mm-dir. Ucları yumru 
olan çalğı çubuqlarının uzunluğu 405 mm-ə çatır. Bala nağaranın isə hün-
dürlüyü 232 mm-ə, diametri 242 mm-ə, ücları dəyirmi çalğı çubuqlarının 
uzunluğları isə 280 və 285 mm-ə bərabərdir. 

Oğuz rayonunda ölçülmüş kosun hündürlüyü 390, diametri 415, uc-
ları dəyirmi çubuqlarının uzunluğu isə 395 mm idi. 

Bala kosun hündürlüyü 270 mm-dir, gövdəsinin diametri 275 mm-
dir. Ucları dəyirmi çalğı çubuqlarının uzunluğları 295 və 270 mm-dir. 

Xalq ustalarının əl işlərinin İkinci Respublika baxış-müsabiqəsində 
(Bakı, 1999) xalq çalğı alətləri də nümayiş etdirilmişdir. Məcnun Kərimov 
tərəfindən bərpa edilmiş və müsabiqənin birinci mükafatına layiq görülmüş 
qolça qopuz böyük maraq doğurmuşdur. 

Qopuzun uzunluğu 820 mm-dir. Armudşəkilli gövdə 9 dilimdən ha-
zırlanıb. Gövdənin eni 240 mm-ə, dərinliyi 120 mm-ə çatır. Üzünün yuxarı 
hissəsi taxtadan, aşağı hissəsi isə balıq dərisindəndir. Taxta hissəsində rezo-
nator dəlik açılıb. Dekanın yuxarı sağ tərəfi onu zədələnmədən qoruyan tax-
ma qınla örtülüb. Qolun uzunluğu 295 mm, eni 23-25 mm-dir və ona 10 
(son variantda - 13) pərdə bağlanmışdır. Alətin üç simi bağırsaqdan hazır-
lanıb. Onun səsi uda yaxındır. Diapazonu böyük oktavanın “si” səsindən bi-
rinci oktavanın “lya” səsinə qədərdir. Hal-hazırda Azərbaycanda Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində nümayiş etdirilir. 

Baxış-müsabiqədə ikinci mükafata layiq görülmüş Qabil Salmano-
vun (Şuşa) hazırladığı çoğurun uzunluğu 955 mm-dir. 6 simi və 20 pərdəsi 
vardır.  
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Xanəndə Şelli Məhəmmədin qavalı. 

Yelmar Əliyevə məxsus nağara. 

Kos. 

Bala-kos. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, bu alət ilk dəfə Məcnun Kərimov tərəfindən 
890 mm uzunluqda muzey nüsxəsinə uyğun hazırlanmışdir. Ağac parçasın-
dan oyulmuş gövdəsinin eni 220, dərinliyi 145 mm-dir. Qolun uzunluğu 360 
və eni 30-35 mm-ə bərabərdir. Kəllənin (ölçüsü 103x90 mm-dir)  yan tərəf-
lərinə 6 aşıx taxılmışdır. Rezonator dəlikləri olan (belə dəliklər gövdənin 
yan tərəflərində də vardır) taxta dekanın üstündə 75 mm uzunluğunda və         
7 mm hündürlüyündə xərək yerləşir. Qola 21 pərdə bağlanmışdır. 5 əlavə 
pərdə üzdə bərkidilmişdir. Alətin simləri eyni ilə tardakı kimi yerləşdiril-
mişdir: birinci qoşa ağ, ikinci qoşa sarı, üçüncü - qırmızı kök və ağ. Bu alət 
də hal-hazırda Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin eksponatları sırasına 
daxil edilmişdir. 

Ucarlı Həsənqulu Həsənquliyevin çox nadir rast gəlinən nəfəs aləti - 
şapbır-balabanı, yaxud şopuru (onun geniş yayılmış digər adı sümsü-ba-
labandır) böyük maraq doğurmuşdur. 350 mm uzunluğunda olan bu alət 
sümsüdən, gövdədən, boru ağzından və lövhəcikdən-taqalağdan ibarətdir. 
Sümsü qamışın yuxarı hissəsindən hazırlanıb. Uzunluğu 70 mm-ə və dia-
metri 9 mm-ə çatır. Onun üstündə 28 mm uzunluqda dilçək çərtilmişdir. O 
alətin silindrşəkilli gövdəsinə taxılır, möhkəm oturması üçün sümsünün 
aşağı ucuna sap sarınır. Uzunluğu 196, diametri 14 və səs kanalının diametri 
10 mm olan gövdə cavan qamışın orta hissəsindən hazırlanır. Boru ağzı 
üçün 110 mm uzunluğunda, ensiz hissədə 23 və enli hissədə isə 60 mm dia-
metrə malik öküz buynuzu istifadə edilir. O gövdənin aşağı hissəsinə geydi-
rilir. Sümsüyə plastik kütlədən hazırlanan 35 mm diametrində dairəvi taqa-
laq taxılır və gövdəyə dirənir. Gövdənin üz tərəfində 7, arxa tərəfdə bir çalğı 
dəliyi var. Alətin səsdüzümü ikinci və yeddinci çalğı dəliklərində alınan iki 
yarımton olan diatonikdir. Alətdə xromatik səsləri də almaq mümkündür. 
Balaban ilə müqayisədə alət daha uca, kəskin və tın-tın səslənir və tulum-
zurnanı xatırladır. Onda çoban mahnıları ifa olunur və siqnal səsləri çıxar-
dırlar18. Qasım Qasımovun (Abşeron rayonu) təqdim etdiyi kamançanın 
uzunluğu 770 mm-ə, gövdəsinin dərinliyi 180 mm-ə və dekasının diametri 
125 mm-ə çatır.  

Azər Bayramovun (Abşeron rayonu) düzəltdiyi cürə sazın oyulmuş 
gövdəsinin uzunluğu 220, dərinliyi 125 mm-dir. Qoluna 19 pərdə bağlanıb. 
6 simindən biri misdən və sarğılıdır. Alətin ümumi uzunluğu 660 mm-dir. 

Qilafda saxlanılan zəngin bəzədilmiş qavalın (müəllifi şuşalı Fərman 
Məhərrəmovdur) sağanagının diametri 360 və eni 50 mm-ə bərabərdir və 
onun daxili tərəfindən 50 metal halqa asılıb. 

Baxış-müsabiqədə beş tar, o cümlədən uzunluğu 660 mm olan kiçik 
tar nümayiş etdirilmişdir. Tarlardan biri (müəllifi Fərman Məhərrəmovdur) 
müsabiqənin üçüncü mükafatına layiq görülmüşdür.  

Qasım Qasımovun tarının kiçik çanağına bərkidilən qolun aşağı his-
səsindəki döş taxtasında iki rezonator dəliyi açılıb.  
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Məcnun Kərimovun bərpa etdiyi qolça qopuz. 

Şapbır-balaban. 

Qasım Qasımovun hazırladığı altısimli kamança. 
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Seyran Zülfüqarovun (Şəki) hazırladığı 840 mm uzunluğunda udun 
xərəyi 120x75 mm ölçüdə oval dəri membrana söykənir. 

Müsabiqədə Manaf Məmmədovun (Salyan) və Sultan Hüseynovun 
(Füzuli) böyük zövqlə hazırladıqları zurnalar və Şəmsəddin Sayılovun (Ba-
lakən) düzəltdiyi dambur da nümayiş etdirilmişdir. 

Biz Azərbaycanda yayılmış aşağıdakı çalğı alətlərini qeydə almışıq: 
yan-tütək - uzunluğu 540-600, xarici diametri 20-22 mm olan, qoz 

və ərik ağaclarından hazırlanan köndələn açıq fleytadır. Ağacın özəyi oyul-
muş və 18-20 mm diametrində səs kanalı əmələ gətirmişdir (keçmişdə qızdı-
rılmış metal mil ilə yandırırdılar). Üz tərəfinin aşağı hissəsinə yaxın 7, arxa-
da bir çalğı dəliyi vardır. Yan tərəfinin aşağı hissəsində səslərin nizamlan-
ması üçün, bir-birindən 45-50 mm məsafədə yerləşən iki əlavə dəlik açıl-
mışdır. Zahiri yaraşığ üçün alətin gövdəsində dairəvi kiçik qanovlar yonul-
muşdur. Onlardan ikisi daha enlidir və gövdəni üç bərabər hissəyə bölür. 
Aləti yanında gəzdirmək üçün çalğıçının çiyindən keçən iplərin uclarını 
bağlamaq məqsədilə yuxarı və aşağı hissələrində qanovlar açılmışdır. Yan-
tütəyin mis və bürünc növlərinə də rast gəlmək olur. Çalğı zamanı alət çəp 
vəziyyətdə tutulur, üfürmə dəliyi ağızın sağ küncünə qoyulur və ona dodaq-
larla azca toxunulur. Hava axınını gövdənin iti ucuna yönəldərək, aşağı re-
gistrdə tutqun, boğuq, orta registrdə mülayim, məxməri, yuxarı registirdə isə 
uca, fışıltılı, lakin kəskin olmayan səslər alırlar. İntonasiyanın yüksəkliyi 
çalğı dəliklərinin diametrinin 3/4 və ya 1/2 hissəsini barmaqlarla örtməklə 
və dodaqların nisbi gərginliyi ilə nizamlanır. Alətin diapazonu kiçik okta-
vanın “fa” səsindən ikinci oktavanın “lya” səsinə kimidir. Yan-tütək yalnız 
çoban alətidir. Onda çalınan havalar çobanın fəa-liyyətinin müxtəlif 
məqamları - qoyun otarılması, çobanın istirahəti, sürüyə vəhşi heyvanların 
basqını zamanı qurdbasanları və insanların çağırılması ilə bağlı olan çoban 
xəbərdarlıq siqnallarından və mahnılarından ibarətdir (“Qoyun həngi”, 
“Qoyun ovşarısı”, “Qaya başı”, “Çoban bayatısı” və s.). Alətə Cəbrayıl, 
Füzuli, Tovuz və Şahbuz rayonlarında rast gəlmək olar; 

ksul – Azərbaycanın şimal və şimal-qərb (Oğuz, Qəbələ və Xaçmaz) 
bölgələrində yayılmışdır. Qamışdan hazırlanmış (alümindən də ola bilər) 
415-420 mm uzunluğunda və 15-20 mm diametrində silindrşəkilli gövdəsi 
var. 6 çalğı dəliyi yalnız üz tərəfdə bir-birindən 17-32 mm məsafədə açılıb. 
Alət səsləndirdikdə yan-tütək kimi 450 altında çəp vəziyyətdə sağ tərəfə yo-
nəldilir. Ksulun səsi yumşaq və məlahətlidir. Səsdüzümü septima həcmində 
diatonikdir. Diapazonu kiçik oktavanın “sol” səsindən ikinci oktavanın “fa 
diyez” səsinə qədərdir. Təkrar üfürmə yolu ilə ikinci oktavanın daha zil səs-
lərini də almaq olur və bu yolla alətin diapazonu bir oktava yarıma qədər 
genişləndirilir. Aşağı registri yoxdur, orta registr tutqun, yuxarı registr isə 
aydın, açıq və çingiltili səslənir. Ksul çoban alətidir. 
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dairə – qavala oxşayır. 320-500 mm diametri və 50-60 mm eni olan 
girdə sağanağına öküz və yaxud dəvə dərisindən membran çəkilir. Adətən 
sağanağın daxili tərəfində halqa və zınqırovlar asılır. Membranın qalınlığı 
ifaçının barmağına taxılan və səslənməyə ayrı cür effekt verən xüsusi metal 
oymaqdan istifadə etməyə imkan verir. Dairə 70-ci illərdə Şamaxı rayonu-
nun Cəirli kəndindən olan Aşıq Məmmədağa Babayevin ansamblında aşığın 
məclisə gəlişi zamanı səslənən ən`ənəvi pişro havasının ifası və ritmik aşıq 
havalarının müşayiəti üçün istifadə olunurdu. Bundan başqa, dairə toylarda, 
xüsusilə də rəqs zamanı solo alət kimi səsləndirilirdi. 

Beləliklə, maddi-mədəni abidələr, yazılı mənbələr, kitab miniatür-
ləri, divarüstü rəngkarlıq və məbuu nümunələr Azərbaycanda müxtəlif dövr-
lərdə 88 çalğı alətinin yayılması19 nəticəsinə gəlməyə imkan verir. 

Eyni çalğı alətlərinin (saz, tənbur, tar, çəğanə, zurna, ney, təbil, dəf 
və s.) yazılı mənbələrdə tez-tez adlarının çəkilməsini, onların müxtəlif növ-
lərinin mövcudluğunu, alətin adına yer adının əlavə olunmasını (Şirvan tən-
buru) nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, onların bir qismi bila-
vasitə Azərbaycan mühitində təşəkkül tapmışdır. 

 
I.2. Çalğı alətlərinin təsnifatı 

Musiqi alətlərinin ölçüsü, quruluşu, səs tembri və başqa xüsüsiyyət-
lərinə görə bir-birindən fərqlənməsinə baxmayaraq, onları sistemləşdirməyə 
imkan verən ümumi əlamətlər mövcuddur. Bu cür əlamət kimi, bir qayda 
olaraq, səsin mənbəyi (vibrator) - dartılmış sim, heyvan və balıq dərisindən, 
qovuqlarından olan pərdə, borucuğun daxilindəki hava sütunu, alətin hazır-
landığı materialın (metal, ağac, şüşə və s.) titrəyişi sayılır.Bu təsnifata 
uyğun olaraq, alətlər simli (xordofonlar), nəfəs və ya üf-ləmə (aerofonlar), 
dərili və ya membranlı (membranofonlar) və özüsəslənən (idiofonlar) 
qruplara bölünürlər.Səsçıxarma tərzindən (törədicidən) asılı olaraq müxtəlif 
qruplara aid edilən musiqi alətləri öz növbəsində yarımqruplara, bəziləri isə 
quruluşuna görə növlərə və yarımnövlərə bölünürlər. 

E. Xornbostel və K.Zaksın prinsipinə [139] əsaslanan belə təsnifat, 
demək olar ki, bütün müasir tətqiqatçılar tərəfindən qəbul edilmişdir. 

Yuxarıda deyilənlərə əsaslanaraq, hal-hazırda və orta əsrlərdə möv-
cud olan Azərbaycan xalq çalğı alətləri aşağıda göstərilən sxem üzrə sistem-
ləşdirilmişdir: 

I qrup. Simli alətlər. Səs mənbəyi – dartılmış (elastiki) sim. 
1-ci yarımqrup. Mizrablılar. Səs mizrabla (təzənə ilə), yaxud  

barmaqla simi dartmaqla çıxarılır. 
2-ci yarımqrup. Kamanlılar. Səs kamanın simə sürtülməsi  

nəticəsində çıxarılır. 
3-cü yarımqrup. Zərblilər. Səs simlərə ağac çubuqlarla (tox- 

maqla) vurmaqla çıxarılır. 
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II qrup. Nəfəs (üfləmə) alətləri. Səs mənbəyi alətin gövdəsindəki 
hava sütunudur. 

1-ci yarımqrup. Dodaqlılar (labiallılar) – səs hava axını göv- 
də divarının iti kənarına dəyərək bölündükdə alınır. 

Növləri: açıqlar – alətin gövdəsi hər iki tərəfdən açıqdır; 
    qapalılar – alətin gövdəsinin bir tərəfi açıqdır; 
    çoxgövdəlilər – bir tərəfi açıq, digəri bağlı olan müx- 

təlif ölçülü borucuqlar dəsti; 
    dillilər – gövdənin yuxarı ucuna hava axınını fit dəli- 

yinin iti kəsiyinə istiqamətləndirən tıxac taxılır; 
   quşşəkillilər – fit səsi çıxaran və çalğı dəlikləri olan  

qablar formasında musiqi alətləri 
2-ci yarımqrup. Dilçəklilər (linqviallılar) – gövdə kanalında  

hava sütununun titrəyisi kəsici – dilçəyin köməyi ilə baş verir.  
Növləri: birdilçəklilər – hava axını qamış dilçək (sümsü) va-  

sitəsilə kəsilir; 
  ikidilçəklilər (qamışlılar) – hava axını yastılaşdırıl- 

mış borucuğun divarları ilə kəsilir; 
 çoxdilçəklilər – metal çərçivə oyuğunda sərbəst titrə- 

yən dilçək hava axınını vibrasiya vəziyyətinə çatdırır. 
3-cü yarımqrup. Müştüklülər (ambuşyurlular) – hava axınının  

səslənməsi ifaçının müştüyə və ya gövdənin yuxarı ucuna sıxılmış gərgin 
dodaqların titrəyişi ilə baş verir (çalğıçının dodaqları kəsici funksiyasını ye-
rinə yetirir).  

Növləri: buynuzlar– nisbətən qısa gövdəyə və konusvari bo- 
rucuğa malik enli ağızlı alətlər; 

  borular – olduqca böyük ölçüdə gövdəyə malik dar  
ağızlı alətlər. 

III qrup. Dərili (membranlı) alətlər. Səsin mənbəyi tarım çəkilmiş 
dəridir. 

Yarımqrup. Zərblilər– səs dəriyə barmaqlar, əl, çubuqlar  
və toxmaqla vurulması ilə çıxarılır. 

Növləri: birüzlülər – dəri gövdənin üst hissəsinə çəkilmişdir; 
  ikiüzlülər – dəri gövdənin hər iki tərəfinə  çəkilmiş-  

dir. 
IV qrup. Özüsəslənən alətlər. Səsin mənbəyi musiqi alətinin mate-

rialı və ya onun səslənən hissəsidir. 
 1-ci yarımqrup. Vurulanlar – alət ona çubuqların zərbə və ya 

onun tərkib hissələrinin qarşılıqlı vurulması yolu ilə səslənir. 
 2-ci yarımqrup. Silkələnənlər. Səslənmə metal asmaların (zın-

qırovlar, qumrolar, şaxşaxlar) alətin gövdəsinə vurulması nəticəsində əmələ 
gəlir.  
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 3-cü yarımqrup. Dartılanlar. Səslənən hissə dartılma yolu ilə 
titrəmə vəziyyətinə gətirilir. 

Qeyd olunanlara uyğun olaraq, Azərbaycanda yayılan xalq çalğı 
alətlərinin aşağıdakı təsnifat sxemi tərtib edilmişdir: 

 
AZƏRBAYCAN XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRININ 

TƏSNIFAT SXEMI 
 SIMLI ALƏTLƏR:  Zərblilər 

 Mizrablılar 31. Çənq 
1. Bərbət 32. Santur 
2. Çartar  NƏFƏS ALƏTLƏRI: 
3. Çexesdə  Dodaqlılar 
4. Çəng  Açıqlar 
5. Çoğur (çoğor, çukur) 33(1). Ksul  
6.  Dambur5  34(2). Ney 
7.  Donqar 35(3). Yan-tütək 
8. Dütar  Qapalılar 
9. Ərğənun 36(4). Nay 

10. Qanun  Çoxgövdəlilər 
11.  Qopuz 37(5). Musiqar (çinciq) 
12. Müğni (muğni)  Dillilər 
13. Nüzhə 38(6). Kələnay 
14. Nüzhət 39(7). Mizmar 
15. Ozan 40(8). Tütək 
16. Pənctar  Quşşəkillilər 
17. Rud 41(9). Burbuğ 
18. Rübab  Dilçəklilər 
19. Saz  Birdilçəklilər 
20. Setar (seta) 42(10). Sümsü 
21. Şeştar 43(11). Sümsü-balaban 
22. Şeşxay 44(12). Şapbır-balaban (şopur) 
23. Şeşxana 45(13). Tulum 
24. Tar  İkidilçəklilər 
25. Tənbur 46(14). Balaban 
26. Ud 47(15). Zurna (surnay, sur) 

 Kamanlılar  Çoxdilçəklilər 
27. Çaqanaq 48(16). Ərğan 
28. Çəğanə  Müştüklülər 
29. Kamança  Buynuzlar 
30. Kəman 49(17). Buğ (buq) 
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  50(18). Burğu 69(14). Dühul 
 Borular 70(15). Nağara 

51(19). Gavdum 71(16). Təbirə 
52(20). Kərənay  ÖZÜSƏSLƏNƏN 

ALƏTLƏR 
53(21). Nəfir  Vurulanlar 
54(22). Şahnəfir 72(1). Cərəs 
55(23). Şeypur 73(2). Çan 

 DƏRİLİ (MEMBRANLI) 
ALƏTLƏR 74(3). Kasə (kasa) 

 Zərblilər 75(4). Qaşığek (qaşığək) 
 Birüzlülər 76(5). Laqquti 

56(1). Cift-kös (dəbdəbə) 77(6). Sinc (zinc) 
57(2). Dairə 78(7). Şaxşax (çalpara) 
58(3). Dəf 79(8). Teşt 
59(4). Dümbək 80(9). Zəng 
60(5). Kus (kuus) 81(10). Zınqırov  
61(6). Qaval 82(11). Zil 
62(7). Qoşanağara  Silkələnənlər 
63(8). Məzhər 83(12). Dəray  
64(9). Nağarazən 84(13). Xəlxal 

65(10). Təbil 85(14). Kaman 
66(11). Təbil-baz 86(15). Qımrı (qumrov) 

 İkiüzlülər 87(16). Səfail 
67(12). Davul  Dartılanlar 
68(13). Dumdul 88(17). Ağız qopuzu  

 
Bu siyahıya geniş yayılan tavar (böyük) sazın ölçülərinə görə fərq-

lənən baş tavar (ana), orta və qoltuq (cürə, bala, kiçik), orta tavar zurnanın 
baş tavar, cürə, orta cürə, qoltuq nağaranın böyük (kos) və kiçik (bala, cürə) 
növləri daxil edilməmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sxemə indiyə kimi musiqişünaslıqda qeyd 
olunmayan musiqi alətləri: donqar, kəman, çaqanaq, kələnay və ağız-qopu-
zun adları daxil edilmişdir. 

 
I.3. Müasir Azərbaycan alətşünaslığının 

yaranması və inkişafı 
Müasir Azərbaycan xalq çalğı alətlərinə aid ilk elmi araşdırmalar pe-

şəkar klassik musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəyovun (1885-1948) adı ilə 
bağlıdır. 1926-ci ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında dərc olunmuş 
“Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər”, “Şərq musiqisi və Qərb musiqi alə-
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ti”, “Şərq musiqisi haqqında Qərb alimlərinin təfsiri”, “Azərbaycanda musi-
qi tərəqqisi” və digər məqalələrində tarı – “Şərq musiqisi təhsilini genişlən-
dirə bilən alətlərdən “ən qiymətlisi, ən mühümü”, kamançanı – “melodik 
alətlərdən ən gözəli”, neyi – “ən pürməlahət və eşqnigar alət”, qavalı isə 
“zərb alətlərdən ən zərifi” hesab edir, Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin 
təsnifatını verir, onları simli, nəfəs və zərb alətlərinə bölür. Simli alətləri, öz 
növbəsində, qısa səsli, yə`ni mizrabla çalınan və uzunsəsli (kamanla çalı-
nan) alətlərə ayırır. Simfonik orkestr alətlərinin tembrləri Azərbaycan xalq 
çalğı alətlərininki ilə muqayisə edilir. Avropa və Şərq alətlərinin əlaqələri 
məsələsi şərh olunur, ud, tənbur, qanun, rübab, ney və nəfirin qısa təsviri ve-
rilir. Müxtəlif səs yüksəkliyinə və pərdələrə uyğun akustikaya əsasən tarın 
kökü, səsdüzümü nəzəri cəhətdən əsaslandırılır. Xalq çalğı alətlərində not-
larla çalmağın mümkünlüyünü sübut etmək üçün (“Mən nə yaradıram” mə-
qaləsi) Ü.Hacıbəyov simfonik orkestrin tərkibinə daha çox xalq çalğı alətləri 
daxil etməyi tövsiyə edir (“Sovet operasının yolları” məqaləsi). Dahi bəstə-
kar onların gələcək inkişaf perspektivləri barədə öz mülahizələrini bildirir 
[140]. “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fundamental əsərində (Bakı, 
1945) tarın hər simində birinci oktavada 17 pillənin (pərdənin) olması qeyd 
olunur. Eyni vəziyyət enharmonik bərabər səslər tarın ikinci oktavasında hər 
bir pərdədən sonra da alınır [141]. 

Dünyasını çox vaxtsız dəyişmiş iste`dadlı bəstəkar Asəf Zeynallı 
(1909-1932) yeni səslər axtararkən xalq çalğı alətlərinin səsdüzümünün xü-
susiyyətləri, tar və kamançanın ölçüləri ilə maraqlanmışdır. Onun arxivində 
ölçüləri və hissələrinin yerləşməsini göstərilən tar şəkli və “Tarı müdafiə” 
məqaləsi saxlanılır. O, yazırdı: “Tar öz xüsusiyyətinə və quruluşuna görə 
yeganə musiqi alətidir ki, xalq yaradıcılığını və muğamı dəqiq surətdə ifa 
edə bilir” [142]. 

1932 -cu ildə görkəmli xanəndə Bülbülün (əsl adı və soyadı Murtuz 
Məşədi Rza oğlu Məmmədovdur, 1897-1961) sə`yi və şəxsi iştirakı ilə yara-
dılmış İncəsənət İşləri İdarəsi yanında Musiqi Elmi-Tədqiqat Kabinetinin 
əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan musiqisini toplamaqla yanaşı, xalq 
çalğı alətlərinin öyrənilməsi və onlarda çalğı dərsliklərinin yaradılması idi. 
Bu məqsədlə 1931-1940-cı illərdə Qarabağ (1931), Lənkəran-Astara-Ma-
sallı, Şəki-Balakən-Zaqatala (1937), Gəncə-Tovuz-Qazax, Xaçmaz-Quba-
Qusar (1938), Dilican-Basarkeçər-Borçalı (1939) bölgə və rayonlara musiqi-
folklor ekspedisiyaları təşkil edilmişdir.Bu ekspedisiyalarda A.Zeynallı, 
Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Hacıyev, S.Rüstəmov, T.Quliyev, Z.Bağırov, 
M.İsmayılov və b. iştirak etmişlər [143]. Milli mədəniyyətimizin iste`dadlı 
nümayəndələrinin böyük zəhməti hesabına xalq mahnılarının, rəqs melodi-
yalarının, aşıq havalarının ən yaxşı nümünələri və muğamların not yazıları 
verilən məcmuələr, eləcə də tar (S.Rüstəmov) və kamança (C.Həsənova) 
dərsliklərini20 dərc edilmişdir. 
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1933-cu ildə Ü.Hacıbəyovun təklifi ilə məşhur tarzən Mirzə Mənsur 
Mənsurov (1887-1967) tərəfindən tarın yenidən qurulması başa çatdırıldı və 
onun səsdüzümü dəqiqləşdirildi. 

1941-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Bülbül “Azər-
baycan oxuma məktəbi” mə`ruzəsində aşıq və nəfəs alətləri ansambllarının 
ifa xüsusiyyətləri səciyyələndirilir, muasir tar və kamança muğamat ustala-
rından qalma irsi hesab edilir [144]. 

Q.Qasımov (1949) ilk dəfə olaraq Nizaminin və Füzulinin klassik ir-
sinə əsaslanaraq, o dövrün çalğı alətlərini təsvir edir [145]. Sonradan bu isti-
qamət S.Abdullayeva (1967, digər mənbələrin, əsasən, maddi-mədəniyyət 
abidələri və səyyahların qeydləri də cəlb edilməklə), A.Məmmədov (1972), 
T.Bünyadov (1975), V.Məmmədov (1977), L.Əlizadə (1990), Ş.Bünyadova 
(1991), Ə.İsazadə, B.Qurbanov (1991), Ə.Əhmədov (1992), S.Əliyev 
(1996), A.Hacıyev (2000), F.Sadıqov (2000) tərəfindən davam etdirilmişdir 
[146]. 

Mə`lum olduğu kimi, sazın inkişaf və təkmilləşdirilməsi aşıq sənəti 
ilə sıx əlaqədardır. Yəqin ki, xalq musiqisi nümunələrinin çox az qismi ayrı-
ayrı alətlərlə belə bağlı olmuşdur. Bu, hər şeydən əvvəl, sazla müşayiət olu-
nan aşıq musiqisinin özünəməxsusluğu ilə izah olunur.  

Ə.Eldarovanın Azərbaycan aşıqlarının sənətinə həsr olunmuş məqa-
lələri və kitabında (1949, 1964, 1968, 1975, 1984, 1996) sazın quruluş xüsu-
siyətləri, köklənməsinin əsas növləri, sazla, onun etimologiyası və qolunda-
ki pərdələrlə əlaqədar olan musiqili-poetik terminlər hərtərəfli səciyyələn-
dirilir [147]. 

Aşıq sənətinə dair və onun əvvəlki xalq musiqi ən`ənələrinin növləri 
(əsasən, ozan) ilə əlaqələri üzrə sonrakı araşdırmalar bu bənzəri olmayan 
incəsənətin çoxlu maraqlı “səhifələrini” açmışdır (M.Seyidov, 1954, 1970, 
1988; A.Nəbiyev, 1974; Q.Namazov, 1980, 1984, M.Həkimov, 1983; 
S.Paşayev, 1989; M.Qasımlı, 1996 və b.) [148]. 

Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş əsərlərdə (L.V.Karaqiçeva, 
1956; M.S.İsmayılov, L.V.Karaqiçeva, 1961) bu və ya başqa həcmdə çalğı 
alətləri xarakterizə edilir [149]. M.S.İsmayılov (1960) instrumental janr 
növlərindən biri kimi muğa-mın inkişafında tarın rolunu nəzərə alaraq, onun 
simlərinin yerləşməsini və köklənməsini nəzərdən keçirir [150]. 

K.Kərimov (1959), E.Abbasova (1961) və O.Quliyevın (1980) əsər-
lərində Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin inkişaf yolları, repertuarı 
və onun tərkibinə daxil olan alətlər səciyyələndirilir [151]. 

Qara Qarayevin çıxışında (1968) orkestr və xalq çalğı alətləri an-
sambllarının vəzifələrinə toxunulur, Fikrət Əmirov (1978) və Firudin Şu-
şinskinin (1979, 1985, 1995) kitablarında Azərbaycanın xalq musiqiçilərinin 
solo və ansambl çalğısında ustalıqla istifadə etdikləri musiqi alətlərinin tex-
niki imkanları açılır [152]. 
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Görkəmli tarzənlər Mirzə Sadıq, Mirzə Fərəc, Qurban Pirimov, Əh-
məd Bakıxanov, Bəhram Mənsurov, Kamil Əhmədov, Ramiz Quliyev, ka-
mançaçı Habil Əliyev, saz ustadı Ədalət Nəsibov, zurna, balaban və tütəkdə 
virtuoz ifası ilə məhşur olan Əli Kərimov və başqalarının ifaçılıq yaradıcı-
lığı Ə.Bədəlbəyli (1955), E.Abbasova (1963, 1977), D.Məmmədbəyov 
(1966), C.Səfərov (1971), Ə.Rəhmətov (1977), Q.Babayev (1981), Ə.İsa-
zadə, X.Quliyev (1982), B.Hüseynli, T.Kərimova (1984), R.Rzayeva-Bağı-
rova (1986), İ.Rəhimli (1987), V.Yusifli (1993), M.Axundov (1996), M.Qu-
liyev (1996), F.Əzimli (1998, 2002), S.Qasımova (1998), N.Quliyev (1999), 
E.Məhəmmədoğlu (1999) və R.İmraninin (2000) tədqiqat obyektləri olmuş-
dur [153]. B.Hüseynli və T.Kərimovanın kitabçasına Əli Kərimovun rəh-
bərlik etdiyi ansamblda istifadə olunan nəfəs və membranlı çalğı alətlərinin 
təsviri əlavə edilmişdir. 

S.Abdullayevanın işlərində (1972, 1984) orta əsrlərdə Azərbaycanda 
mövcud olmuş çalğı alətlərinin qədim növlərindən müasir növlərə qədər in-
kişaf tarixi, onların quruluşu, texniki və dinamiki imkanları, metrik ölçüləri 
əsasında simli və nəfəs çalğı alətlərinin səsdüzümü nəzərdən keçirilir [154]. 

Azərbaycan xalq çalğı alətləri Ə.Rəhmətov (1975, 1980) tərəfindən 
tədqiq edilir, onların orkestrdə yeri şərh olunur [155]. 

O.Orxanbəylinin dərsliyində (1976) tarın təsviri, onun inkişafı, 
orkestr və operalarda tətbiqi tarixi verilir [156]. 

1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı 
Musiqi Akademiyası) xalq musiqisi kafedrası nəzdində Azərbaycan xalq 
musiqisi kabinetinin (müdir S.Seyidova, elmi məsləhətçi B.Hüseynli) təşkili 
respublikanın musiqi həyatında mühüm hadisə oldu. Kabinetin əsas vəzifəsi 
aşıq və xalq mahnılarının, rəqs melodiyalarının, instrumental havaların və 
mərasim musiqisinin toplanması və işlənilməsi, həmçinin qədim çalğı alət-
lərinin öyrənilməsi idi. Ali musiqi məktəbinin nəzəriyyə və bəstəçi tələbə-
lərin iştirak etdiyi Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarına müntəzəm təşkil olu-
nan musiqi-folklor ekspedisiyalar (onların sayı 35-i adlayır), nəticəsində Ka-
binetin fondunda xalq musiqisi yaradıcılığına dair böyük həcmdə faktiki 
materiallar toplanmış, yan-tütəyi, şapbır-balaban, sümsü-balaban və zil zur-
na kimi, demək olar ki, unudulmuş xalq çalğı alətləri aşkar edilmişdir. 

Eyni işlər Ə.İsazadənin rəhbərliyi altında Azərbaycan MEA-nın 
Me`marlıq və İncəsənət İnstitutunun Xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyə 
şö`bəsi tərəfindən də həyata keçirilmişdir. 1967-1975-ci illərdə Astara-Lən-
kəran və Şəki-Zaqatala bölgələrində, Naxçıvan MR-da, Salyan və Ağdam 
rayonlarında aparılmış regional folklor ekspedisiyalarının nəticəsi olaraq iki 
məcmuə dərc edilmişdir [157]. “Xalq mahnıları və oyun havaları” (Astara-
Lənkəran zonası üzrə) toplusunda və Ə.İsazadənin məqalələrində (1973, 
1977) dəf, sinc, təbil və laqquti kimi zərb və özüsəslənən alətlər təsvir olu-
nur [158]. 
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Respublika muzeylərində saxlanılan musiqi alətləri S.Abdullayeva-
nın araşdırma obyekti olmuşdur [159]. Onların müasir çalğı alətləri ilə mü-
qayisəsi, alətlərin təkamülində hansı dəyişikliklərə uğradıqlarını aşkar etmə-
yə imkan vermişdir. Ə.Rəhmətovun “Əhməd Bakıxanov” (1977) kitabında 
tarzən-pedaqoqun kolleksiyasına daxil olan xalq çalğı alətləri təsvir olunur 
[160].  

S.Ağayevanın (1974, 1976, 1987) və Z.Səfərovanın (1997, 1998) 
Əbdülqadir Marağiyə həsr olunmuş işlərində görkəmli musiqişünasın əsərlə-
rində rast gəlinən musiqi alətləri haqqında çoxlu dəyərli mə`lumatlar var 
[161]. B.Hüseynli və S.Paşayevin “Xalq instrumental musiqisinin nəzəri 
problemləri” Beynəlxalq elmi konfransda (Leninqrad, 1974) etdikləri mə`ru-
zənin tezislərində saz və aşıq musiqisinin qarşılıqlı əlaqələri şərh olunur 
[162]. 

“Ötən əsrlər Azərbaycan musiqi mədəniyyəti məsələləri” elmi kon-
fransda (Bakı, 1974) Q.Qasımov, L.Kərimov, Ə.Eldarova, S.Ağayeva və 
S.Onullahinin etdikləri mə`ruzələrin tezislərində musiqi alətlərinin e`cazkar 
tə`siri, insan xasiyyətinin formalaşmasında, xəstəliklərin müalicəsində, hət-
ta dövlətin idarə olunmasında onların rolu qeyd olunur, türkdilli əhali ara-
sında geniş yayılan musiqi alətlərindən bəhs edilir. Saz - qopuz və tənburun 
növü, qaval (qavval) isə orta əsrlərdə məşhur “Qoul” ritmik musiqi əsərini 
dəfin müşayiəti ilə ifa edən müğənninin adı hesab edilir. Aşıq musiqi 
ən`ənələri və xalq terminologiyasının qorunub saxlanmasında sazın rolu 
vurğulanır. Təbriz şəhərində ixtira edilmiş bir sıra musiqi alətləri haqqında 
mə`lumat verilir [163]. 

B.Hüseynlinin Mikluxo-Maklay adına Rusiya EA Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutunda keçirilmiş konfransda (Moskva, 1976) edilmiş 
mə`ruzənin tezisində tar Azərbaycan xalqının əsas musiqi aləti kimi sə-
ciyyələndirilir [164]. 
  M.Allahverdiyev (1978), K.Vəliyev (1980), A.Nəbiyev (1988) və 
Ə.Fərzəlinin (1989) Azərbaycan folkloruna həsr olunmuş yazılarında çalğı 
alətlərinin etimologiyası və istifadəsi ilə bağlı maraqlı fikirlər irəli sürülür 
[165].  

N.Məmmədov (1978) tərəfindən həyata keçirilmiş Azərbaycan Rast 
muğam dəstgkahının not yazısının əlavəsində tarın köklənmə və səsdüzümü 
sxemləri verilir [166]. 

Ə.İsazadə (1981, 1986, 1988, 1992) və Q.Qasımovun (1986) işlərin-
də Azərbaycan folklor musiqisinin tədqiqi tarixi şərh olunur [167]. 

V.Sadıqova (1981, 1983, 1986) və F.Çələbiyevin (1986) məqalələ-
rində muğamın forma və lad əmələqəlmə prosesində tarın spesifik xüsu-
siyyətlərinin əks olunması məsələsi [168], T.Cənızadənin (1987) araşdırma-
larında isə Əhməd Bakıxanov, Bəhram Mənsurov, Hacı Məmmədov və 
Habil Əliyevin ifaçılıq təcrübələri təhlil olunur [169]. 
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F.Əbülqasımovun namizədlik dissertasiyasında (1983) Qurban Piri-
movun tətbiq etdiyi ştrixlər səciyyələndirilir. R.İmraninin işində (1986) isə 
dolğunsəsli opera orkestri tərkibində istifadə olunması zəruriyyətindən irəli 
gələn tarın səslənməsinin təkmilləşdirilməsi əsaslandırılır. Bəhram Mənsu-
rovun tarının ossiloqrafla aparılmış dəqiq akustik ölçüləri göstərilir [170]. 

T.Məmmədovun monoqrafiyalarında [171] sazın simləri və köklən-
mə növləri və onların müxtəlifliyinin səbəbi, sazın səs düzümü və pərdələri-
nin adları, ən`ənəvi aşıq təranələrinin tonikasının alətin bu və ya digər pər-
dələrinə uyğunluğu barədə mə`lumatlar verilir. 

Məşhur tarzən və pedaqoq Əhməd Bakıxanovun məqalələri və xati-
rələri daxil edilmiş məcmuədə tar, kamança barədə, habelə tarın tədrisi me-
todikası, tanınmış musiqiçilər haqqında qiymətli mə`lumatlar var. Məcmuə-
yə Azərbaycan xalq çalğı alətləri haqqında kiçik məqalə də daxildir [172]. 

B.Hüseynlinin tərtib etdiyi metodiki vəsaitdə (1986) dərili (birüzlü 
və ikiüzlü membranofonlar) və özüsəslənən (idiofon) xalq çalğı alətlərinin 
təsviri verilir, zərb qrupları üçün yeni notasiya tövsiyə edilir, ştrixlər və çal-
ğı üsulları sistemləşdirilir. Müəllifin fikrincə, notasiyanın dərəcələrinə ayrıl-
ma metodikası bəstəkarlara zərb alətlərinin imkanlarından daha dolğun isti-
fadə etməyə imkan verər və nəticədə Azərbaycan xalq musiqisinin tembr, 
ritm və dinamik xüsusiyyətlərini daha yaxşı əks etdirər [173]. 

L.Kərimovun (1964, 1965), Q.Beqdelinin (1968), N.Bayramovanın 
(1980), Z.Cəfərovanın (1986) və S.Abdullayevanın (1989) görkəmli Azər-
baycan musiqişünası Səfiəddin Urməviyə həsr olunmuş işlərində onun tərə-
findən ixtira olunmuş musiqi alətləri təsvir olunur [174]. 

M.Nəvvabın çalğı alətləri haqqında da mə`lumat əks olunmuş “Vü-
zuhül-ərqam” risaləsinin məzmunu Z.Səfərova tərəfindən açıqlanır [175]. 

B.Əbdülqasımov (1989) Azərbaycan tarına xüsusi monoqrafiya həsr 
etmişdir. Burada tarın inkişaf və onda tə`limin tarixi, onun əvvəlcə beşsimli 
olması, sonradan təkmilləşdirilməsi, xalq musiqisində və muğam operaların-
da (“Leyli və Məcnun” operası timsalında) yeri barədə ətraflı şərh olunur 
[176]. B.Hüseynlinin sənətşünaslıq doktorluq dissertasiyası Azərbaycan 
xalq çalğı alətlərinə və instrumental musiqisinə həsr edilmişdi [177]. 

“Yaxın və Orta Şərq ölkələri musiqi mədəniyyəti inkişafının vəziy-
yəti və problemləri” 4-cü respublikalararası konfransın (Bakı, 1989) tezislə-
rində peşəkar musiqi təhsilində tar açarının istifadəsi tarixi (A.Hüseynov), 
orta əsrlər Azərbaycan nəfəs çalğı alətləri və onların təsnifatı (Z.Zöhrabbə-
yova), çobanların ney, tütək və tulumda çaldıqları instrumental havalar 
(A.Abduləliyev), udun inkişaf tarixi (A.Qaradağlı) nəzərdən keçirilir [178]. 

S.Abdullayevanın tərtib etdiyi “Azərbaycan instrumental musiqisi” 
toplusunda (Moskva, 1990) simli (tar, kamança, saz), nəfəs (balaban, zurna, 
tütək, tulum) və membranlı (nağara, qaval, qoşanağara) alətlərdə xalq-
ifaçılıq ən`ənələrinin xüsusiyyətlərinin aydın əks olunduğu ən yaxşı muğam 
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dəstgahlarının, instrumental pyesləri (dəramədlər, rənglər və diringilər), rəqs 
melodiyaları və aşıq havalarının nümunələri daxil edilmişdir. Giriş məqalə-
sində hal-hazırda istifadə olunan musiqi alətləri və ansamblların, habelə 
instrumental havaların növləri təsvir edilir. 

“Qədim dövr və orta əsrlərdə Azərbaycanın bədii mədəniyyətinin ya-
ranmasının və inkişafının sosial aspekti” Respublika elmi praktik konfran-
sının (Bakı, 15-16 may 1990-cı il) və “Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin musi-
qi mədəniyyətinin inkişaf problemləri” 5-ci Ümumittifaq tələbə konfransı-
nın (Bakı, 29-31 sentyabr 1990-cı il) materiallarında ozan və aşıq sənətinin, 
onlarla əlaqədar simli alətlər - qopuz və sazın keçid yolları (İ.İmamverdi-
yev), musiqi folklorşünaslığında zərb alətlərinin rolu (F.Əzimov) və ərəb 
mənbələrində zərb alətlərin adı kimi işlənən “kos” termininin tətbiqi məsələ-
ləri (M.Əhmədov) öz əksini tapmışdır [179]. 

S.Abdullayevanın tədqiqatında [180] maddi-mədəniyyət abidələri, 
ədəbi-poetik, musiqişünaslıq əsərləri, miniatür rəngkarlıq nümunələri və 
muzey kolleksiyaları əsasında Azərbaycan çalğı alətləri tarixşünaslıq irsi, 
onların tədqiqinə dair əsas araşdırmalar nəzərdən keçirilir. 

Azərbaycan xalq çalğı alətlərindən M.Əhmədov və S.Kərimovun, 
simli alətlərdən (saz, tar, kamança) isə B.Hüseynlinin nəşr olunmamış tədris 
vəsaitlərində bəhs edilir [181]. “Nizaminin poetik, fəlsəfi və musiqi 
dünyası” mövzusunda ümum-respublika elmi-praktik konfransının 
materiallarında (Bakı, 3-4 may 1991-ci il) dahi şairin əsərlərinin təhlili 
əsasında onun yaşadığı dövrdə mövcud ol-muş müxtəlif musiqi alətlərində 
ifa olunan Azərbaycan xalq musiqisi janr-ları (S.Abdullayeva), onların 
xalqın məişətində, saray həyatında, müxtəlif mərasimlərdə rolu 
(F.Əsgərova), saz (İ.İmamverdiyev) və təbil (T.Əzimov) məvhumları və 
habelə, musiqi-estetik nöqteyi-nəzərdən (A.Abduləliyev) çalğı alətləri təhlil 
olunur [182]. “Azərbaycan musiqisi tarixi” dərsliyində (I hissə, Bakı 1992; 
müəl-liflər - E.Abbasova, L.Karaqiçeva, S.Qasımova, N.Mehdiyeva, 
A.Tağızadə) ibtidai icma, quldarlıq və feodal quruluşlarında və kapitalist 
münasibətləri-nin formalaşdığı şəraitdə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
tarixi inkişaf mərhələləri fonunda çalğı alətlərinin xalqın gündəlik 
həyatında, hərbi və sa-ray məişətində rolu şərh olunur. 

R.Zöhrabovun “Azərbaycan muğamının nəzəri problemləri” (Bakı, 
1992) kitabında “Rast” və “Humayun” muğam dəstgahlarının ifası zamanı 
tar və kamançanın köklənməsi verilir [183].  

“Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri” məcmuəsinin   
1-ci buraxılışında (Bakı, 1992) aşıq sənətində ifa məktəbləri (Azad Ozan 
Kərimov), dərviş toylarında xalq çalğı alətlərinin istifadə olunması (Züleyxa 
Əbülfəz qızı) və onların öyrənilməsinin əsas istiqamətləri (S.Abdullayeva), 
Azərbaycan tarının ifaçılıq imkanları (V.Əbdülqasımov), respublikanın qərb 
zonasında sazın köklənmə xüsusiyyətləri (İ.İmamverdiyev) şərh olunur, bər-
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bət, çəng, çəğanə, santur, rübab, Şirvan tənburu və rud kimi unudulmuş çal-
ğı alətlərinin quruluş və səs imkanları təsvir edilir (M.Kərimov). 

Məcmuənin 2-ci buraxılışında (Bakı, 1996) Orta əsr Azərbaycanında 
simli çalğı alətlərinin inkişaf tarixi (M.Kərimov), çoğurun quruluş xüsu-
siyyətləri (Ş.Hacıyev), qopuzun yayılma yolları (A.Məmmədov) nəzərdən 
keçirilir. Məcmuənin 3-cü buraxılışında (Bakı, 1999) namə`lum Azərbaycan 
müəllifinin ud, çəng, nay və onların lad-məgam kökü barədə mə`lumat ve-
rən “Advar” risaləsindən (S.Bağırova), B.Belyayev və B.Hüseynlinin Azər-
baycan musiqisinin, o cümlədən, xalq çalğı alətlərinin öyrənilməsində ro-
lundan (A.Abduləliyev) bəhs edilir, Azərbaycan simli və nəfəs alətlərinin 
xərək və pərdələr arasında, eləcə də üfürilmə yernidən səs pərdələrinə qədər 
olan məsafələr əsasında müəyyən edilmiş səs düzümləri verilir (S.Abdulla-
yeva). 

Məcmuənin 4-cü buraxılışında (Bakı, 2001) Sasamilər dövründə 
(224-651-ci illər) çalğı alətləri və onlarla bağlı terminlər (R.İmrani), xalq 
musiqi ifaçılığında (İ.Mürsəlov), Güney Azərbaycanda aşıqla keçirilən toy 
şənliklərində (İ.İmamverdiyev) və Naxçıvanda meydan tamaşılarında, Nov-
ruz mərasimlərində (J.Əliyeva) istifadə olunan çalğı alətlər, udun yaranma 
tarixi (F.Əfəndiyev), Qarabağda aşıq sənəti (Ş.Gülməmmədova), tar ifaçılı-
ğında yenilik (Ə.Quliyev) və musiqi alətlərinin səsdüzümləri (Ş.Hacıyev) 
haqqında mə`lumatlar verilir [184]. 

“Ekologiya, fəlsəfə və mədəniyyət” elmi məqalələr məcmuələrində 
(Bakı, 1993-2001; bur. 6, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29) çalğı 
alətlərinin hazırlanmasında istifadə olunan təbii materiallar (F.Xalıqzadə), 
aerofonları diaqnostlaşdıran nay termini və nay-neyin təkamülü (S.A.Qafa-
rov), Nizaminin təsvir etdiyi (O.Rəşidova, F.Sadıqov) və “Xəmsə” miniatür-
lərində (S.Abdullayeva) çalğı alətləri, həmçinin musiqiçilər Barbəd və Nəki-
sanın ifaçılıq ustalığı (O.Rəşidova), müasir ansambllarda milli və Avropa 
çalğı alətlərinin yeri və rolu (M.Quliyev), tar ifaçılığının inkişafında xarici 
ölkə bəstəkarlarının əsərlərinin əhəmiyyəti (A.Novruzov), görkəmli tarzən 
və pedaqoq Mirzə Fərəc Rzayevin yaradıcılığı (V.Seyidov), qədim alət – tü-
tək (E.Nağıyev), tarda muğam ifaçılığı məsələləri (Ə.Sədiyev), Üzeyir Hacı-
bəyovun opera yaradıcılığında xalq çalğı alətlərinin rolu və əhəmiyyəti 
(R.İmrani), Azərbaycan peşəkar musuqisinin inkişafında tarın rolu (G.Rəhi-
mova), Səsanilər dövrünün musiqi mədəniyyəti (R.İmrani), çalğı alətlərində 
səs çıxarma ilə əlaqədar musiqi terminləri (İ.Abdullayeva) nəzərdən keçirilir 
[185]. 

R.İmraninin “Azərbaycan muğam janrının yaranma və inkişaf tarixi” 
(Bakı, 1994) kitabında orta əsrlərdə Azərbaycanda istifadə olunan musiqi 
alətlərinin adları verilir. 

“Azərbaycan musiqisi: tarix və müasir dövr” məcmuəsinindəki 
(Bakı, 1994) məqalələrdə uşaqların dünyaya gəlməsi zamanı bir üzünə keçi 
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(boyun artması simvolu), digərinə qurd (xilasolunma simvolu) dərisi çəkil-
miş və səsi şər qüvvələri qovan nağaradan istifadə olunma səbəbi mifoloji 
nöqteyi-nəzərdən açıqlanır (B.Abdulla), “santur” adının etimilogiyasına to-
xunulur (F.Əzimli), Azərbaycanda yayılmış rübabın növləri (S.Abdullaye-
va), neyin folklor kökləri (S.Qafarov), bərbətin inkişaf tarixi (M.Kərimov), 
muğam operalarında tardan istifadə olunma xüsusiyyətləri (V.Əbdulqası-
mov), santurda qızıl bölgü nisbəti (Ş.Hacıyev) aydınlaşdırılır [186]. 

Dissertasiya işlərində [187] sazın inkişaf tarixi, quruluşu, pərdələri, 
köklənməsi, sazda instrumental ifanın xüsusiyyətləri təsvir edilir (İ.İmam-
verdiyev, 1994), saz-köklənmə-interpretasiya əlaqəsinə xüsusi əhəmiyyət 
verilir (Azad Ozan Kərimli, 1995), Azərbaycan zərb alətləri və onların xalq 
musiqi irsində rolu (F.Əzimov, 1994), bərpa olunmuş bərbət, santur, çəng və 
Şirvan tənburunun inkişaf tarixi, quruluşu və bədii-texniki imkanları (M.Kə-
rimov, 1995), Azərbaycan xalq və şifahi ən`ənəvi professional musiqi janr-
larının təkamülündə sazəndə ifaçılıq sənətinin rolu (M.Quliyev, 1996) gös-
tərilir, dünya musiqi mədəniyyəti konteksində Azərbaycan simli alətlərinin 
yaranma, inkişaf və miqrasiya məsələləri araşdırılır, bütün mizrablı alətlərin 
tənburdan, kamanlı alətlərin isə qil-qopuzdan təşəkkül tapması fikri söyləni-
lir (A.Məmmədov, 2001), tar ifaçılığının inkişafında Azərbaycan, Rusiya və 
Avropa bəstəkarlarının əsərlərinin və işləmələrinin rolu tədqiq olunur 
(A.Novruzov). 

N.Ələkbərovanın kitabında (Bakı, 1995) qədim və erkən orta əsrlər-
də Azərbaycanda mövcud olmuş çalğı alətləri haqqında mə`lumatlar verilir 
[188]. 

S.Ələsgərov və S.Abdullayevanın “Azərbaycan xalq çalğı alətləri və 
orkestrləşdirmə” dərsliyində (Bakı, 1996)  çalğı alətlərinin inkişaf tarixi iz-
lənilir, onların texniki və bədii imkanları, xalq çalğı alətləri orkestrinin yara-
dıcılıq yolu və orkestrləşdirmə prinsipləri və orkestrin səslənməsinin ümumi 
əsasları göstərilir. 

M.Quliyevin “Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin təşəkkülü, formalaş-
ması və ansambllarda rolu” kitabında (Bakı, 1997) ansambllarda xalq çalğı 
alətlərinin yeri, instrumental müşayiətin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. 

E.Babayevin “Şifahi ən`ənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya 
problemləri” kitabında (Bakı, 1998) tar, saz və balabanın səs və temperasiya 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq intonasiya və tempin inkişafı, müvafiq olaraq 
xanəndə və aşıqı, sazəndə və aşıq ansambllarının müşayiəti zamanı onların 
səslənmə spesifikliyi, tar və sazın səsdüzümü, sazın köklənməsi göstərilir.  

F.Əliyeva və M.Kərimovun məqaləsində orta əsirlərdə Böyük ipək 
yolu boyu yerləşən regionlar arasında əlaqələrin yaranmasında çəng, bərbət 
və qopuzun rolu açıqlanır, K.Qarabaqlı isə XVI-XVII əsrlərdə Şamaxının 
musiqi mədəniyyətini, o cümlədən bu dövrdə istifadə olunan çalğı alətlərini 
təsvir edir [189]. 
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Tariel Azərtürkün “Muğam – “Şumer” deyilən azəri türkünün milli, 
mə`nəvi sərvətidir” kitabında (Sietl, 2001) qədim yazılarda adları çəkilən 
“saz” və “tar” anlayışlarından söz açır. V.Əbdulqasımov (2001) böyük 
tarzən Mirzə Sadiq Əsədoğlunun tar islahatlarının məqsədi və nədən ibarət 
olmasını açıqlayır [190].  

S.Fərhədovanın monoqrafiyasında (Bakı, 2001) musiqi alətlərinin 
dini ayin və mərasimlərdə yeri, onların insan təfəkkürünə tə`siri şərh olunur 
[191]. 

Xalq çalğı alətlərindən istifadə, onların inkişaf tarixi və quruluş 
xüsusiyyətlərinə həsr olunmuş ensiklopediyalar və lüğətlər arasında Ə.Bə-
dəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” (Bakı, 1969) xüsusi yer tutur. 
Kitabda istifadə olunan nağara, saz, tar və ud haqqında daha geniş mə`lu-
matlar verilir, sıradan çıxmış alətlər, onların ayrı-ayrı hissələri, orta əsr mu-
siqişünasları Əbu Nəsr Fərabi və Səfiəddin Urməvi tərəfindən təsvir olun-
muş çalğı alətləri barədə və tarı əsaslı surətdə yenidən qurmuş, el arasında 
“tarın atası” adlandırılan Mirzə Sadıq Əsədoğlunun rolundan danışılır. 

E.Aslanovun “Oyunlar, tamaşalar, xalq yaradıcılığı” (Bakı, 1984) lü-
ğət-mə`lumat toplusunda kütləvi xalq tamaşaları zamanı istsfadə olunan 
çalğı alətlərinə (zurna, saz, qaval, nağara, zınqırov və başqalarına) az yer 
ayrılmayıb. 

Z.Səfərovanın Səfiəddin Urməvi, Əbdülqadir Maraği və M.Nəvva-
bın risalələri əsasında tərtib edilmiş “Qədim Azərbaycan musiqi terminləri 
lüğəti”ndə (Bakı, 1997) və F.Əzimlinin “Azərbaycan xalq musiqisinin qısa 
lüğətin”də (Bakı, 2000) çalğı alətlərinin adları çəkilir və onların qısa təsviri 
verilir. 

Azərbaycan xalq çalğı alətləri eyni zamanda rus və xarici ölkə mütə-
xəssislərinin də tətqiqat obyekti olmuşdur. Bu baxımdan V.Belyayevin 
(1888-1968) rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. O, ilk dəfə olaraq tarın səs-
düzümünü müəyyən etmək məqsədilə onu ölçmüş, bu alət üçün not yazı-
sının xüsusiyyətlərini, bütövlükdə struktur və lad-funksional quruluşunun 
öyrənilməsinin elmi-metodik aspektlərini araşdırmışdır. V.Belyayevin tərtib 
etdiyi “SSRİ xalqlarının musiqi tarixinə dair oçerklər” dərs vəsaitinin 2-ci 
buraxılışının “Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti” bölməsində Azərbaycan 
xalq çalğı alətləri təsvir edilir. Ümumiləşdirici “Azərbaycan xalq mahnıları” 
adı altında verilən işdə sazın açıq simləri ilə həmahəng və harmonik pedalla 
melodiyaları çaldıqda, alətin xüsusi ifa tərzi nəzərə çatdırılır [192]. Onun ar-
xivində tara xüsusi həsr olunmuş işin əlyazması var21.  

Q.Xubovun [193] məqaləsində aşıq sənətinin xüsusiyyətləri, xalq 
çalğı alətləri orkestrinin yaradıcılıq yolu şərh olunur. 

1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan incəsənəti ongünlüyü ərəfəsində 
dərc olunmuş “Azərbaycan xalqının incəsənəti” məcmuəysinə daxil edilmiş 
V.Belyayev, V.Krivonosov və V.Sergeyevin məqalələri [194] və V.Vinoq-
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radovun kitabı [195] diqqəti cəlb edir. Burada musiqi folklorunun müxtəlif 
janrları ilə yanaşı xalq çalğı alətlərinin xüsusiyyətləri, onların məişətdə və 
peşəkar musiqidə tətbiqindən söhbət açılır. 

V.M.Krivonosovun Moskva konservatoriyasında saxlanılan “Azər-
baycan xalq musiqisini öyrənmək üçün materiallar” və “Azərbaycan xalq 
musiqisi” (1938-1939-cu illər) əlyazmalarında müəllifin bilavasitə musiqi 
xadimlərindən və Azərbaycan xalq musiqisinin elmi-tədqiqat kabinetinin ar-
xivindən topladığı mə`lumatlar verilir. Sonuncu işdə fit qurğulu və onsuz tü-
təklərin müxtəlif növləri, bir çubuqla (böyük nağara), yaxud da iki çubuq və 
hər iki əlin barmaqları ilə (kiçik nağara) çalınan nağaralar təsvir olunur. 

“SSRİ xalqlarının musiqi alətləri atlası”nda (Moskva, 1-ci nəşr, 1963 
və 2-ci nəşr, 1975) istifadə olunan və sıradan çıxmış Azərbaycan xalq çalğı 
alətləri haqqında mə`lumatlar ümumiləşdirilmişdir (bölmənin müəllifi 
E.E.Yazoviskayadır). 

A.Buxnerin kitabında Azərbaycan xalq çalğı alətlərinə ayrıca səhifə 
ayrılmışdır [196]. 

K.A.Vertkov məqaləsində [197] həll olunmamış məsələlər sırasına, 
tədqiqat obyektinə yekdil baxışın, terminologiya və tipologiyanın bir-
mə`nalı olmamasını aid edir, səsdüzümü akustik ölçü vasitəsilə həyata keçi-
rilməsinin formallığını göstərir və xalq çalğı alətlərinin tarixinin zəif öyrə-
nildiyini xüsusi vurğulayır. 

T.Vızqonun “Orta Asiyanın çalğı alətləri. Tarixi oçerklər” (Moskva, 
1980) kitabında Səfiəddin Urməvi və Əbdülqadir Marağinin risalələri təsvir 
olunur, çalğı alətlərinin Nizaminin “Xəmsə”sində və onun əlyazmalarına çə-
kilmiş rəsmlərdə əks olunmasından danışılır. 

Məqam-lad və musiqi alətlərinin adlarının göstərildiyi Nizaminin 
poetik irsi barəsində V.Vinoqradovun “İran musiqisinin klassik ən`ənələri” 
(Moskva, 1982) əsərində də söhbət açılır. 

B.Ögelin monoqrafiyasında (Ankara, 1987) bu və ya digər çalğı alə-
tinin yayılma coğrafiyasının müəyyən olunmasında Azərbaycan xalq çalğı 
alətlərinə istinad edilir [198].  

Tarın “Qafqaz”, yə`ni Azərbaycan mənşəli olmasını İran alimi R.Xa-
liqi, Harvard Universitetinin professoru E.Zonis və Strasburq Universiteti-
nin professoru J.Dürinq vurğulayırlar [199]. 

Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin tədqiqinə dair əsas işlərin vəziyyəti 
göstərir ki, Azərbaycan alətşünaslığı musiqişünaslığın müstəqil sahəsi kimi 
uğurla inkişaf edir. 
 
 

_______ 



136 
 

 
 
Hal-hazırda Azərbaycanda orkestrlərin, müxtəlif ansamblların tərki-

bində və solo ifaçılığında aşağıdakı xalq çalğı alətləri istifadə olunur: simli-
lərdən tar, saz, kamança, qanun, ud, dambur; nəfəslə çalınanlardan – bala-
ban, tütək, zurna, ney, tulum; dərililərdən – nağara, qaval, qoşanağara, düm-
bək; özüsəslənənlərdən – şaxşax, kaman və laqquti. 

Aşağıda Azərbaycan xalqının hazırda istifadə etdiyi ən`ənəvi xalq 
çalğı alətləri təsvir edilir.  

Tədqiq olunan alətlərin təsvirində əsas diqqət quruluş xüsusiyyətlə-
rinə, ölçülərə, ada, material seçiminə və alətin tərkib hissələrinin hazırlanma 
qaydalarına yönəldilmişdir. 

 
 

II.1. Morfologiya və erqologiya 
 

II.1.1. Simli alətlər 
 
Tar 
 Müasir tarlar dörd növdə hazırlanır: a) 865-890 mm uzunluqda, solo 

ifa üçün böyük tar; b) 830-855 mm uzunluqda orkestr tarı; c) kiçik - şagird 
tarı (720-765 mm); d) cürə tar (uşaqlar üçün). 

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibində həmçinin tarın 
bas növü də səslənir.  

Tarın ağacdan olan hissələri bir-birinə bənd olmuş gövdədən (çanaq-
dan), onun daxilində yerləşdirilmiş iç qoldan (dayaqdan), küpdən, qoldan və 
aşıxları olan kəllədən ibarətdir. Kiçik ölçülü tarları bə`zən bütöv ağac parça-
sından hazırlayırlar. 

Uzunsov, qabarıq, yan tərəfdən sıxılmış, rezonator rolunu oynayan 
gövdə iki qeyri-bərabər hissədən: ölçüləri üst tərəfdə 180-183x140-156 mm 
olan böyük çanaq və 90-95x125-130 mm-ə çatan kiçik çanağdan ibarətdir. 
Üst tərəfdən çanağın konturu 8 rəqəmini xatırladır. Onun ümumi uzunluğu 
300-323 mm, eni 170-197 mm, dərinliyi isə 143-165 mm-dir.  

Çanağı 10-15 illik gün görən yerdə bitən, düyünsüz, qış vaxtı kəsil-
miş cır tut (gər, çəkil) ağacından hazırlamaq (yanvar və fevral aylarında şirə  
ayrılması azalır) məsləhət görülür. Belə ağac yaxşı  səs keyfiyyətinə, 

AZƏRBAYCANIN  ƏN`ƏNƏVİ 

XALQ  ÇALĞI  ALƏTLƏRİ 

 

II. 
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 yüngül çəkiyə və çoxlu sayda daxili məsamələrə malik olur, çatlar vermir. 
Gövdəsi qoz, ərik, armud, ağcaqayın, qarağac, palıd ağaclarından 
hazırlanmış tarlara da rast gəlmək olur22.  

700-750 mm diametrdə və 450-600 mm uzunluqda ağac kötüyünü 
dəmir çivlə dörd hissəyə ayırır və özəyini çıxarırlar. Hər hissə yonularaq 
dördüzlü şəklə salınır. Elə ağac kötükləri seçirlər ki, onlardan ən azı iki ça-
naq çıxsın. Əks halda, alət arzuolunan keyfiyyətdə səslənmir. Bu zaman az 
əhəmiyyəti olmayan belə bir cəhətə də diqqət yetirirlər: çanağın üst hissəsi 
ağacın özəyinə yox, onun oduncaq hissəsinə yönəlməlidir. Bundan başqa 
ağacın yaş halqaları (onlar gövdəyə xaricdən xüsusi rövnəq verir) yuxarıya 
doğru istiqamətlənməlidir ki, səslər bayıra çıxsın.  

Kötüyün üzərində gövdənin üz tərəfinin forması cızılır, kərki ilə iç 
tərəfdən oyulur (qazılır), sonra kənarlardan artıq hissələr çıxarılır və ona qa-
barıq forma verilir. Qolun bərkidilməsi üçün kiçik çanaq tərəfdən 90 mm 
uzunluğunda və 50 mm enində, üst hissədən 20x20 mm ölçüdə oyulmuş çı-
xıntı (ləvənd) saxlayırlar. Çanaq otaq temperaturunda, qaranlıq və bağlı yer-
də 1-3 il müddətində qurudulur. 

Çanağın divarının qalınlığı üst kənar hissədə 2-5 mm, yan hissədə 5-
6 mm, alt hissədə isə 10-12 mm-dir. Əgər çanağın alt hissəsi nazik hazırla-
narsa, çalğı zamanı aləti sinədə saxlayarkən çanaq isti çəkir və bu da öz 
növbəsində alətin səslənməsinə pis tə`sir edir.  

Bə`zi ustalar ağacı xaricdən alətin gövdəsi şəklinə salandan sonra 
onu iki bərabər hissəyə bölürlər. Bununla ağacın oyulması işi çox 
asanlaşır. Bundan başqa, çanağı hər tərəfdən bərabər qalınlıqda yonmaq 
mümkün olur. Sonra hər iki hissə bir-birinə yapışdırılır.  

Ustaların təşbih şəkildə dediyi kimi, böyük və kiçik çanaqlar, elə bil, 
“ürək” və “böyrək” rolunu oynayırlar. Səs “ürək”də güclənir və “göbəkdən (bö-
yük çanaqdan kiçik çanağa keçid yeri) keçərək “böyrək”də süzülür. Çanağın 6 
səs “yuvası” vardır. Tarın daha yaxşı səslənməsi üçün çanağın daxili günbəz-
vari olmalıdır.  

Uzun qol üst tərəfdən yastı, alt tərəfdən isə dəyirmidir. Çalğı zamanı 
sol əlin hərəkətini yüngülləşdirmək üçün qol yuxarıya doğru tədricən nazik-
ləşir. Çanaq və kəlləyə bərkidilmək üçün çıxıntılar nəzərə alınmadan, qolun 
orta uzunluğu (boyu) 410 mm-ə çatır, eni və hündürlüyü müvafiq olaraq alt 
hissədə 50 və 40 mm, üst hissədə isə 40 və 30-35 mm-dir.  

Qolun hazırlanması üçün möhkəm olan qoz ağacının özəyindən (qa-
rasından, ağ hissəsinə qurd düşür) istifadə edirlər. Ağacın uzunluğunun se-
çilməsi çanağın ölçüsündən asılıdır. Əgər çanağın iç tərəfdən uzunluğu          
270 mm-dirsə, onda ağacın uzunluğu 470 mm, birincinin uzunluğu 280-        
290 mm-dirsə – 480-490 mm götürülür.  

Qolun aşağı ucunda 90 mm uzunluqda, 20 mm enində və 20-25 mm 
hündürlükdə çıxıntı, yuxarı ucda isə eynilə belə, ancaq 70-80 mm uzunluqda 
çıxıntı saxlanılır. Bu çıxıntıda da xərək üçün yarıq açırlar. Qolun üst yan tə-



139 
 

rəfində onun bütün uzunluğu boyu dərin olmayan qanov açılır. Qolun hər iki 
kənarına camış buynuzundan ensiz haşiyə çəkilir.  

Çanaq və qol taxta yapışqanı ilə konusşəkilli tut, ərik və ya qoz ağa-
cından hazırlanmış küpə (beçə, boğaz, analıq) bərkidilir. Tarın bütün bu his-
sələri bir gün məngənədə saxlanılır. 

Qol və çanaq eyni səviyyədə olmalıdır. Bu tarazlıq pozularsa, küpü 
bir az istidə tutmaq lazımdır. Onda yapışqan yumşalır və qolun vəziyyətini 
düzəltmək mümkün olur.  

Küpün aşağı hissəsinə üstdən fiqurlu qurtaracağı olan, kiçik çanağın 
açıq hissəsini bir qədər örtən nazik taxta lövhə (döş taxtası, yastıq) yapış-
dırılır. O qamış pərdələrə dayaq rolunu oynayır. 

Ön, üst və alt tərəflərdən açıq, ensiz, dərin qutuya bənzər, yanları və 
kənarları dairəvi və ya fiqurlu (çoxt vaxt ulduzşəkilli) kəsikləri olan kəllə 
orta hesabla 150 mm uzunluğa (onun qola bərkitmək üçün 70-80 mm uzun-
luğunda çıxıntısı nəzərə alınmazsa), 50 mm enə və 85 mm hündürlüyə ma-
likdir. Kəllənin yuxarı hissəsi (tac, başlıq) üstdən fiqurlu düzəldilir və ya si-
yirmə olur. Kəllə üçün də 30 mm qalınlıqda qoz ağacının özəyindən istifadə 
olunur. Aşıxlar üçün 9-10 mm diametrində konusvari deşiklər və girdə və ya 
fiqurlu 25-30x40-45 mm ölçüdə “pəncərə” açandan sonra dirəyi mişarla 
uzununa iki bərabər hissəyə bölürlər. Sonra onları yan-yana qoyub taxta ya-
pışqanla, alt və yan ağac lövhələrin köməyi ilə bir-birinə və qola bərkidirlər. 

Tarın 6 böyük (girdə başlıqlı) və 3 kiçik (yastı başlıqlı) en istiqamət-
də yerləşən aşıxı (burğu, qulaqcıq) var. Onların uzunluğu uyğun olaraq 80 
və 60 mm-dir. Aşıxları əsasən armud, qoz, ərik, fıstıq ağaclarından hazırla-
yırlar. Belə aşıqlar kəllədə yaxşı “otururlar”. Kəlləyə üst tərəfdən 3 böyük 
və 3 kiçik aşıq, əks tərəfdən isə 3 böyük aşıx keçirdilir.  

Kvadrat şəkilli iç qol (dayaq, mil) əsasən şam ağacından hazırlanır. 
Dayağın bir ucu çanağın daxilində onun aşağı hissəsinə, digər ucu isə qolun 
qurtaracağına dirənir. O qolun aşağı, yuxarı və ya kənarlara əyilməsinə 
(çəngəl) imkan vermir. Dayaq qoyulduqda qolun yuxarı ucu bir qədər aşağı 
enir. Simlərin dartılması ilə qol öz ilkin vəziyyətinə qayıdır.  

Tarın bəzədilməsinə böyük diqqət yetirirlər. Tarın ağac hissələri (ça-
naq, qol, kəllə, aşıxlar) sədəf və rəngli sümüklərlə (əvvəllər bu məqsədlə qı-
zıl və gümüşdən istifadə olunurdu) özünəməxsus milli naxışlarla bəzədilir. 
Belə tarlara adətən “sədəfli tar” deyirlər. Bu baxımdan məşhur tarzən və pe-
daqoq Kamil Əhmədovun (1920-1998) yaradıcılığı diqqətəlayiqdir. Əksər 
hallarda çanağın yan hissəsinə sədəflə tar sahibinin və ya onu hazırlayan us-
tanın adı və hazırlanma ili həkk olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qo-
lun üz hissəsindəki rövnəqli naxışlar estetik gözəllikdən əlavə, həm də funk-
sional qolal rol oynayır.: qolda pərdələrin yerləşmə nişanını göstərir. 

Üzərində heç bir naxış olmayan tar “saya tar” adlanır. 
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Naxışlı çanaqlar Çanağın aşağı yan tərəfi, 
böyük və alt xərəklər, mizrablar 

(biri ehtiyat üçündür) 

Kiçik çanaq, döş taxtası və iç qol 
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Çanağın  açıq  tərəfinə – üzə (dekaya)  membran rolunu oynayan qa- 
ramalın (camışdan başqa) ürək və ya naqqa balığın döş pərdəsindən çəkilir.  

Piydən təmizlənmiş pərdə taxta lövhəyə dartılaraq tarıma çəkilir və 
kənarlarından mıxçalarla bərkidilir. Qurumaq üçün bu vəziyyətdə 1-2 saat 
saxlanılır. Bundan sonra pərdəni su ilə isladır, silərək qurudur və yapışqanla 
(çiris) əvvəlcə böyük, sonra isə kiçik çanağın açıq tərəfinə yapışdırırlar.  

Səs rezonansını qüvvətləndirmək üçün böyük çanağın pərdəsinin sət-
hində onun orta hissəsindən bir az yuxarıda sancaqla bir neçə balaca deşik 
(səslik) açılır. Deka səs rezonatoru rolunu oynayır. O xərək vasitəsilə simlə-
rin titrəyişi ilə yaranan səsi qəbul edir və gövdənin içərisindəki hava kütlə-
sinə ötürür. Elastiki hava səsi yenidən dekaya qaytarır. Bu prosesin təkrar-
lanması nəticəsində səs güclənir, uzanır və nəticədə bu və ya digər simə uy-
ğun tembr alır. 

Mizrab zərbələrindən pərdənin (dərinin) korlanmasının qarşısını al-
maq üçün böyük çanaqda pərdənin kənarında mizrabın hərəkəti sahəsinə 
eyni membran materialından örtük yapışdırılır. Həmçinin böyük çanağın 
aşağı sürtülən kənarına (alt xərəkdən mizrab vurulan yerə qədər) dəri və ya 
dermatindən nazik zolaq yapışdırılır. 

Qola bir-birindən müəyyən məsafədə eninə 22 pərdə bağlanır. Pərdə-
lərin sayı Azərbaycan musiqisinə xas olan səs yüksəkliyinə uyğun gəlir. On-
lar alətə incə səslənmə verən qoyunun acı bağırsağından hazırlanır. Son 
vaxtlar bağırsağı ketqutla (qoyun və keçi bağırsağından hazırlanan və təba-
bətdə işlədilən sap) və ya kapron sapla (0,4-0,6 mm) əvəz edirlər. Bunun nə-
ticəsində tar bir qədər zəif, sərt və cingiltili səslənsə də, ancaq pərdələr daha 
möhkəm və davamlı olur.  

Sap pərdənin bağlandığı yerdən bir az yuxarıda sıx sürətdə 6-8 dəfə 
sarınır və ucu qolun yan tərəfində yerləşən oyuqdan-qanovdan keçirilib dü-
yün vurulur. Sonra geriyə öz yerinə çəkilir. Alətin köklənməsini nizamla-
maq üçün pərdələr qol boyu aşağı və ya yuxarı sürüşdürülə bilər. Sol əlin ra-
hat hərəkəti üçün bütün düyünlər qolun yuxarı yan tərəfində yerləşdirilir. 
Bə`zən qolun çanağa bənd olan yerdə, döş qabığı adlanan hissə üzərində bir 
və ya bir neçə qamış pərdə (hazırlandığı materiala uyğun belə adlandırılmış-
dı) yapışdırılır.  

Tarın əksər pərdələrinin adları muğam və ya onun şö`bələrinin adla-
rından götürülmüşdür. Kəlləyə yaxın yerləşən I pərdə (do diyez1) – Hüma-
yun, III (re1) – Şikəsteyi-fars (Rastın şö`bəsi), V (mi-bemol1) – Dügah və ya 
Bayatı-türk (Şurun şö`bəsi), VI (mi1) – Orta segah, VIII (fa1) – Orta Mahur 
və ya Manəndi-Müxalif (Mirzə Hüseyn segahının şö`bəsi), XI (sol1) – 
Segah-zabul, Rəhab, Bayatı-İsfahan (Bayatı-Şirazın şö`bəsi), Əraq (Rastın 
şö`bəsi), Səmayi-şəms (Şurun şö`bəsi), XIII (lya1) – Çahargah, XV (si be-
mol1) – Bayatı-kürd, Əraq (Mahur-hindinin şö`bəsi), XVI (si1) – Xaric-se-
gah, XVII (do2) – Qatar və ya Şahnaz, XVIII (do diyez2) – Hümayun, XIX 
(re2) – Hicaz və ya Zil adlanır. 
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II, IV, VII, X və XIV pərdələr – melodiyanın ifasında iştirak etmə-
diyinə görə lal pərdələr adlandırılıb. Onlar əsasən melizmlərin ifasında isti-
fadə olunurlar. 

IX (fa-diyez1), XII (lya-bemol1), XX (mi2), XXI (fa2) və XXII (sol2) 
pərdələr Azərbaycan xalq musiqisi ladlarının dayaq pillələri olmadığı üçün 
onların adları yoxdur.  

Çanağın aşağısından 60-70 mm məsafədə böyük çanağın dekasının 
mərkəzində (aşağı üçdə bir hissəsində) böyük və ya ayaq xərək, gövdənin 
alt hissəsində alt xərək və ya simgir, kəllənin qolla birləşdiyi yerdə kiçik və 
ya baş xərək (qol xərəyi, “xoruz”, “quş”, “şeytanək”), qolun yuxarı kənarı-
nın orta hissəsində – kiçik əlavə xərəkçiklər (“dişlər”, “quşcuqlar”) yerləşdi-
rilir. Onların vəzifəsi (alt xərəkdən başqa) çanağın və qolun üzərində simləri 
müəyyən hündürlükdə və bir-birindən lazımi məsafədə saxlamaqdır. Alt xə-
rəkdə simlərin aşağı ucları bağlanır. Böyük xərəyin uzunluğu 70-75 mm, 
hündürlüyü isə 15-18 mm-dir. Onun üst tərəfində simlər keçən yerdə kəsik-
lər açılır. Böyük xərək üç “ayaqcıqla” dekaya söykənir. Orta ayaqcıq yuxarı 
ayaqcığa bir az yaxındır, çünki xərəyin yuxarı hissəsinə daha çox təzyiq dü-
şür. Xərəyin tərpənməməsi üçün onun hər iki ucunda olan deşiklərdən kap-
ron sap keçirərək, düyün vurulmuş uclarını alt xərəyə bağlayırlar. Sümük və 
ya metaldan olan 80 mm uzunluqda alt fiqurlu xərək (lövhə, düymə) yuxarı 
hissədə simlərin aşağı ucunu bərkitmək üçün 10 kəsiyi olan qalın hissəyə – 
“darağa” (“dabancığa”) malikdir. Kiçik xərəyin uzunluğu 23-26 mm, hün-
dürlüyü isə 17-20 mm-dir. Üst tərəfində böyük xərəkdə olduğu kimi kəsiklər 
açılır. 

Hündürlüyü 6-8 və 4-6 mm olan böyük və kiçik xərəkciklər qolun 
yan tərəfinə, ya da üz tərəfinin kənarına çalğıda mühüm rol oynayan 10-cu 
və 16-cı şah pərdələrin arxasında bərkidilir.  

Böyük xərək ərik, armud ağaclarından, kiçik və alt xərəklər buynuz, 
sümük, ebonit, metaldan, xərəkciklər isə sümük, mis və bürüncdən hazırla-
nır.  Tarın 11 metal simi23 vardır. Onlar rənglərinə görə ağ, sarı və qırmı-zı 
simlər adlanır.  

Ən aşağıda yerləşən qoşa ağ və sarı simlər əsas simlər sayılır. Sonra 
üç kök (bas) simlər bağlanır. Onlar bir ağ və iki qırmızı, ağ, sarı və qırmızı, 
sarı və iki qırmızı, iki ağ və bir qırmızı simlərdən ibarət ola bilər.  

Kök simlər iki qrupa bölünür: 1) kök (dəm) simlər - qoşadır; aşağı-
da - qırmızı, yuxarıda – ağ və ya sarı sim yerləşir. Bə`zən qırmızı sim ol-
madıqda onun yerinə sarı sim bağlanır. 2) bəm kök, ton simi – yoğun qırmı-
zı sim.  

Kök simlərdən yuxarı iki cüt ağ sim – zəng (çingənə) simlər yerləşir. 
Ağ və zəng simlər tərkibində polad qarışığı olan metaldan, sarı sim-

lər isə bürüncdən hazırlanır. Kök və bəm kök simlər üzərinə qırmızı və ya 
sarımtıl bürünc tel sarınmış ağ simlərdən ibarətdir.  

 



143 
 

Birinci aşağı ağ sim qolun kənarında yerləşməli, cüt sarı sim isə bö-
yük və kiçik çanağın birləşdiyi yerdən keçməlidir. İkinci qırmızı (ton) sim-
dən başqa bütün simlər kiçik xərəyin arxasından, adətən dimdik şəklində 
məxmər “döşəkçə” qoyulan kəllənin içinə keçir. Ton simi isə kiçik xərəyin 
çıxıntısı üzərindən aparılıb, kəllənin üst səthi boyunca keçərək uyğun aşıxa 
sarınır. Bu zaman o böyük aşıxa toxunur və onu zədələyir. Bu qüsuru aradan 
qaldırmaq üçün, adətən, aşıxın sol tərəfində ondan azca qabaqda metaldan 
və ya sümükdən olan kiçik çarx bərkidilir24. 

Ağ və sarı simlərin yuxarı ucları böyük aşıxlara (müvafiq olaraq aşa-
ğı 7-ciyə, üst 1-ciyə, üst 3-cü və 2-ciyə), kök simlərinki isə kiçik aşıxlara 
(birinci qırmızı üst 4-cüyə, onun yanında yerləşən ağ və ya sarı sim – üst 5-
ciyə, ikinci qırmızı – ton (bəm kök) simi – üst 6-cıya) sarınır. 

Hər tək sim “bir boy sim” adlanır və alətin ümumi uzunluğundan 
100-150 mm artıq olur. Ona görə ki, simin bir ucu ilgək şəklində eşilərək alt 
xərəyə, digər ucu isə aşıxdakı deşikdən keçərək saat əqrəbi hərəkəti istiqa-
mətində ona dolanır. 

Hər zəng sim üçün digər simlərin uzunluğundan iki dəfə çox olan 
(iki boy sim) bir ağ sim götürülür. Sonra o ortadan iki bərabər hissəyə qat-
lanır. Açıq ucları ilgək kimi eşilir və alt xərəyin “dişciyinə” keçirilir. Birinci 
zəng simin qatlanmış ucu qoldakı, kəlləyə yaxın xərəkçiyin üstündəki kəsik-
lərdən və 7-ci pərdənin altından keçərək kəllədən 50-55 mm məsafədə mis 
və ya polad məftilin ilgəyinə birləşdirilir. Məftil öz növbəsində qolun yan 
tərəfi boyu uzanaraq 1-ci böyük və 4-cü kiçik aşıxlar arasında açılmış de-
şikdən keçərək, kəllənin içinə daxil olur və 8-ci böyük alt aşıxa sarınır.  

İkinci zəng simin ucu qoldakı xərəkcikdən və 15-ci pərdənin altın-
dan keçərək kəllədən 60-65 mm aşağıda, qolun yan tərəfi boyu uzanan kiçik 
xərəyə yaxın kəllənin yuxarı hissəsində açılmış deşikdən keçən və 9-cu alt 
aşıxa sarınan məftilə birləşir.  

Beləliklə, əsas (iki ağ, iki sarı) və zəng simlər (iki cüt) böyük, kök 
simlər isə kiçik aşıxlara sarınır. Simlərin bağlanmasının belə qaydası ifaçıya 
simləri kökləyərkən bu və ya digər simə aid olan aşıxı tez tapmağa imkan 
verir.  Simlər uzunluğu 25-28 mm, eni 5-7 mm, qalınlığı 2 mm olan diş 
şəklində mizrabla ehtizaza gətirilir. Mizrab albalı ağacının qabığı, sümük, 
buğa buynuzu, ebonitdən (əvvəllər mis və ya qızıldan) hazırlanır. Onun si-
mə toxunan ucu nisbətən ensiz və hamardır. Barmaqlar arasında tutulan his-
səyə sürüşməmək üçün mum sürtülür, ya da yuxarı hissənin səthində müx-
təlif istiqamətdə xəttlər cızılır.  

Usta Qasım Qasımovun düzəltdiyi bas tar xarici görnüşcə adi tar ilə 
eynidir. Onun ümumi uzunluğu 1000 mm-ə çatır. Tut ağacından hazırlanan 
çanağın uzunluğu 470 mm, hündürlüyü 140 mm, qalınlığı isə 10 mm-dir. 
Qoz ağacından olan qol və kəllənin uyğun olaraq uzunluğu 370 və 150 mm, 
eni 50 və 35 mm-ə çatır. 340x250 mm  ölçülü böyük çanağın üzünə keçi də- 
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Tarın aşıxlar yerləşən kəlləsinin üst (a), alt (b), ön (c) və yan (d), 
kiçik xərəyin – yan (e) və ön (ə), böyük xərəyin – yan (f) və ön (g) 

tərəflərdən görünüşləri. 
Rəqəmlərlə aşığıda adları çəkilən simlər sarınan aşıxlar göstərilmişdir: 

1 – ikinci ağ, 2 -  ikinci sarı, 3 – birinci sarı, 4 – kök, 
5 – kökün yanında ağ və ya sarı,  6 – bəm kök (ton), 7 – birinci ağ, 

8 – sarı simin zəng simləri, 9 – ağ simin zəng simləri. 
Məftillərin yeri: birinci (a) və ikinci (b) zəng simlər üçün. 
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Tar simlərinin yerləşməsi: 
simlər:  I – əsas:  1, 2 – qoşa ağ,  3, 4 – qoşa sarı; 

II – kök: 5 – qırmızı kök, 6 – ağ və ya sarı, 7 – bəm kök (ton) yoğun qırmızı; 
III – zəng (cingənə): 8, 9 – birinci qoşa zəng (sarı simin zəng simləri),   

10, 11 – ikinci qoşa zəng (ağ simin zəng simləri). 
 

Bas tar 

а 

Simli çalğı alətlərinin hazırlanmasında istifadə olunan  
spesifik xarrat alətləri: a – qaşıq, b – böyük və kiçik kərkilər. 

 

b 
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risi çəkilmişdir. 130-150 mm ölçülü kiçik çanağın üzü isə açıqdır. Qola 11 
pərdə bağlanır. Alətin burulmuş 4 simi vardır. Mizrabının ölçüsü adi tarda-
kına nisbətən iki dəfə böyükdür.  

Tarın hazırlanma prosesinə “tar tutmaq, bağlamaq” deyirlər. 
Tar tutulduqda istifadə olunan əsas xarrat alətlərinə - iskənə, mişar, 

törpü, rəndə, burğu, çəkic, suvand, məngənə, sumbatadan başqa spesifik 
alətlər - kərki və qaşıq da aid edilir. İş zamanı sümük və ya balıq yağından 
hazırlanmış yapışqandan istifadə olunur. Məhz belə yapışqanın sayəsində 
alətin tə`miri vaxtı onu su ilə islatdıqda hissələr bir-birindən rahat ayrılır.  

Atmosferin zərərli tə`sirindən, təsadüfi mexaniki zədələnmə və toz-
lanmadan qorumaq üçün aləti onun xarici formasına uyğun hazırlanmış, içə-
risinə yumşaq material çəkilmiş möhkəm və kip bağlanan qilafda və ya su 
keçirməyən örtükdə saxlayır və gəzdirirlər25. 

Əsrlər boyu Azərbaycanda tar hazırlayan məşhur ustalar yetişmişdir. 
Onların arasında – Xarrat Qulu (Şuşa), Əkbər Əbləxanov (Şuşa), Hacıalı 
Hacıyev (Şamaxı), Heydər Təhməzbəyov (Naxçıvan), Qulamhüseyn Əhmə-
dov (Ağdam), Mahmudbəy Soltanov, Yusif Məmmədov (Göyçay), Baxşalı 
Şahbazov (Ağsu), Bəylər Balakişiyev (Ağdam), Qasım Qasımov (Abşeron 
rayonunun Qobu kəndi), Şamil Qabaybəyov (Quba), Əli Məhəmməd (Şəki), 
Usta Aydın (Balakən), Kamil Əhmədov, Balabəy Balabəyov, Pənah Qurba-
nov (Bakı), Şahin Salmanov (Şuşa), Seyran Zülfüqarov (Şəki), Adil Əmirov 
(Cəlilabad), Qabil Salmanov (Sumqayıt), Tə`lət Qəbulov (Zaqatala), Usta 
Ələkbər, Fərrux Babayev, Abbas Verdiyev (Gəncə), Sabir Axundov (Şuşa), 
Malik Hüseynov (Şuşa), Rafiq İsmayılov (Şəki) kimi məşhur ustalar vardır.  

Onların hazırladıqları alətlər dəfələrlə Fransa, Hollandiya, Türkiyə, 
İran və Hindistanda nümayiş etdirilmişdir. Bu alətlərin bir hissəsi hazırda 
Drezden muzeyində və Luvrda (Fransa) saxlanılır. 

Saz 
Sazlar ölçülərinə, sim və pərdələrinin sayına görə bir-birindən fərq-

lənirlər. Böyük ölçülü alətlər (1000-1100 mm-ə qədər uzunluqda) – tavar və 
ya böyük saz; orta ölçülü alətlər (800-930 mm) – orta saz, kiçikləri isə (540-
750 mm) – cürə, xırda, bala, kiçik, qoltuq sazı adlanır. Simlərin sayı tavar 
sazda – 8-11; orta sazda - 8-9; cürə sazda – 4-7-dir. İri sazlardan aşıqlar, ki-
çik sazlardan isə orkestr və ansambllarda, həmçinin aşıqlar şagirdlərinə tə`-
lim keçərkən istifadə edirlər. 

Keçmişdə 1500 mm-dək uzunluqda, 12 simli daha böyük sazlar – 
baş tavar, ana sazda olmuşdur. Hazırda aşıqlar 9 və ya 11 simli alətləri – ana 
saz, 7 simliləri – tavar saz, 5 simliləri isə – cürə saz da adlandırırlar.  

Vaxtilə Şirvan və Zaqatala bölgələrində daha yüksək səsə malik olan 
cürə sazlardan istifadə edilirdi. Bu sazlarda habelə el-el gəzən aşıq-şairlər 
çalmışlar. 

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibinə quruluşca tavar  
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Tavar (a), orta (b) və cürə (c) sazlar 
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Sazın yan (a) və üstdən görünüşü və sxematik kəsiyi (c): 
1 – çanaq, 2 – küp, 3 – qol, 4 – kəllə, 5 – üz, 6 – rezonator dəlikləri, 

7 – aşıxlar, 8 – üz (sinə) xərəyi, 9 – arxa xərək, 10 – baş xərək,  
11 – pərdələr, 12 – sim pərdəsi, 13 – simlər, 14 – təzənə, 15 – qayış. 
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və cürə sazdan fərqlənməyən orkestr sazı daxildir. Onun ilk nümunələri XX 
əsrin 30-ci illərində Azərbaycan notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibi-
nin zənginləşdirilməsi məsələsi meydana çıxarkən düzəldilmişdir. 

Alətin ümumi uzunluğu 605 mm-ə (gövdə – 215 mm, qol – 275 mm, 
kəllə – 115 mm) çatırdı, simlərin sayı 4, pərdələrin sayı isə 17 idi.  

Hazırda xalq çalğı alətləri orkestr və ansambllarında uzunluğu           
800 mm, 5-6 simli və 17 pərdəli orta ölçülü sazlardan istifadə olunur.Sazın 
ağac hissələrinə dərin çanaq, küp, uzun qol, aşıxlı kəllə və xə-rək aiddir.  

Çanaq (çömçə, qobul) xarici görünüşcə yarıya bölünmüş armudu xa-
tırladır. Onun uzunluğu 450-500 mm, eni 300-450 mm və dərinliyi 200-  
300 mm-ə çatır. Bə`zi sazlarda çanağın aşağı cizgisi qabarıq (qarpızı), bə`zi-
lərində isə bir az yastı (yemişi) şəkildədir. Hazırda çanaqının formasına gö-
rə, yuxarıda qeyd edilən formalar arasında orta mövqe tutan “Tovuz sazı” 
(hazırlandığı yerin adına uyğun adlandırılıb) daha çox yayılıb [1]. 

Əvvəllər ağac kötüyü xaricdən və daxildən yonulub, çanaq şəklinə 
salınırdı (Aşıq Ələsgərin sazı məhz bu cür idi). Sonralar sazın yaxşı səslən-
məsi və daha yüngül olması üçün çanağı ağac zolaqlarından (dilim, qəlpə, 
buğum, qabırğa, calağ, yarpaq, parça) quraşdırmağa başladılar. 

Çanağ hazırlamaq üçün uzunluğu 500 mm, diametri 560-600 mm 
olan, quru yerdə bitən və may ayında kəsilmiş tut (çəkil) ağacının kötüyü se-
çilir. Bu ağac asan əyilir və yaxşı səs verir. O 2-3 ay saxlandıqdan sonra 
dörd yerə bölünür. Bölünmüş hissələrdən ayrı-ayrı çərəklər kəsilir. Onlar 
rəndə ilə 5 mm qalınlığında yonulur, sonra hamarlanır. Hazır dilimlərin  qa-
lınlığı 3-4 mm-ə çatır. 420-450 mm uzunluqda dilimlərin sayı 5-dən 12-yə 
qədər (əsasən 9) olur. Ən yuxarı dilim (ana dilim, ana taxta) digər dilimlərə 
(bala dilim, bala taxta) nisbətən enli hazırlanır. Baş hissədə onun eni 110-
140 mm, bala dilimlərinki isə 40-60 mm olur. Dilimlər aşağıya doğru tədri-
cən ensizləşir (uyğun olaraq 40-50 mm-ə və 25 mm-ə qədər). Ana dilim bü-
töv da olur. 

Dilimləri hazırladıqdan sonra onları qaynar suya (80-900C) salırlar. 
Bir saat sonra yumşalan dilimləri sazın gövdəsi formasında olan metal qəli-
bə yerləşdirir və ya iki-üç gün istidə saxlayaraq lazımi formaya qədər əyir-
lər. Sonra hər dilim uzunluğu 120-140 mm və eni 50 mm olan cökə ağacın-
dan hazırlanmış dabancığa (badaq, törpü), ayaq tərəfdən isə küpə vintlə bər-
kidilir.  

Dilimlər yan tərəflərdən mis məftillə üç yerdən bir-birinə möhkəm 
sıxılır. Bir gündən sonra vintlər açılır, yenidən əvvəlki yerlərinə taxta yapış-
qanla və ya ağac cüylərlə bərkidilir və yan tərəflərdən üç yerdə nazik mis 
məftillə (bəndlə) tikilir. Çanağda hörümçək toru yaranmasın deyə onun içi-
nə lobya salırlar.  

Qolu (bilək) qoz, armud, fıstıq, xurma, tut və ya cökə ağaclarından 
650-700 mm uzunluqda  düzəldirlər. Ən yaxşı qoz ağacı hesab olunur. Onun  
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Kamil Əhmədov tərəfindən 
naxışla bəzədilmiş sazlar 

Tavar sazların aşağı yan tərəfdən görünüşləri 

Tavar sazların üz-sinə taxtaları 
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250 mm uzunluqda yuxarı hissəsi (boğazı) alətin kəlləsini (qolun başı) təşkil 
edir. Qolun üz tərəfi yastı, arxa tərəfi isə dəyirmidir. Qolun hündürlüyü və 
eni – aşağı hissədə 35-40 mm olub, kəlləyə doğru 25-30 mm-ə qədər nazik-
ləşir. Alət yaxşı səslənsin deyə, bə`zən qolu içiboş düzəldirlər. Belə sazlar 
“xətəbəndi” və ya “xakəbənd” adlanır. Qol üst tərəfdən nazik kəsilir. Qolun 
içərisi yonulur, ora bir neçə kiçik qırma salınır və sonra kəsilmiş taxta ye-
nidən öz əvvəlki yerinə yapışdırılır. 

Qolun bilavasitə davamı olan kəllədə simlərin sayından asılı olaraq 
bir-birindən 40 mm aralı məsafədə aşıxlar üçün dəliklər (gözlər) açırlar. 

Küp (beçə, boğaz, analıq, qaşıq, xırtıq) tut, ərik və ya qoz ağacından 
90-120 mm uzunluqda hazırlanır. Ona çanaq və qol bərkidilir. Alətin qolun-
da əyrilik olanda (çənqəl) küp hissə bir qədər isti üstündə tutulur, nəticədə 
yapışqan yumşalır və qolun vəziyyətini dəyişmək mümkün olur. 

Alətin dekası (sinə, döş, qapaq, üz taxtası, üz-sinə taxtası) üçün tut 
və ya palıd ağacı seçilir və 3-4 mm qalınlığa qədər yonulub, iskənə ilə ha-
marlanır. Dekanın orta hissəsi yatmasın deyə, odda qarsalanır. Sonra dəmir 
çəngəllə deka hər iki tərəfdən əyilir. Üz çanağa iplə sıxılaraq bağlanır, ya-
pışqan və ağac cüylə ona bərkidilir. Bir neçə gündən sonra ip açılır. Çanağın 
kənarı at qabırğası və ya qızıl söyüd ağacından hazırlanan nazik zolaqla (qı-
raq kövəsi, yaşmağı) haşiyələnir.  

Sazın yaxşı və güclü səslənməsi üçün dekada simlərin altında 5-6 ki-
çik rezonator dəlikləri – səsliklər açılır (ikisi hökmən xərəyin yanında olma-
lıdır). Səsliklər bə`zən çanaqda da açılır. Aşıxlar (qulaq, burğu, burmac, sim 
çüyu) qoz, ərik, armud və ya fıs-tıq ağacından düzəldilir və sazın kəllə 
hissəsində qolun yuxarı və yan tərəf-lərində açılmış gözlərə taxılır.  

Üzün aşağı tərəfindən yuxarıya doğru dörd barmaq məsafədə (təxminən 
70-80 mm) və ya üzün üçdə bir hissəsinə uyğun gələn yerdə ayaq (üz, sinə) 
xərək, qolda isə aşıqlara yaxın (yuxarı aşıxdan 170-180 mm aşağıda) hündür 
olmayan baş xərək yerləşir. Üz xərək ərik və ya armud ağacından, baş xərək isə 
mal buynuzundan düzəldilir. Çanağın arxa hissəsində simlərin aşağı ucunu 
bərkitmək üçün sümük, metal və ya ağac lövhə daraq (ayaq, çanaq xərəyi) 
bərkidilir.  

Qola avqust ayında kəsilən erkək qoyunun acı bağırsağından  (bu vaxt 
quru ot yeyən qoyunun bağırsağı bərk olur) hazırlanan pərdələr bağlanır. Ba-
ğırsaq əvvəlcədən suya salınır və təmizlənir. Sonra onu iydə eşirlər və otaq di-
varı boyu və ya iki ağacla tarım çəkib kölgəlikdə qurudurlar. İndi onlar kapron 
sap sarğısı ilə əvəz olunmuşdur. Alətin kökünü nizamlamaq üçün pərdələr qol 
boyu yuxarı və ya aşağı çəkilə bilər. Aşıq sazlarının çoxunun əvvəllər 8 pər-
dəsi olurdu. 11 pərdə ilə bütün aşıq havalarını çalmaq mümkün idi. Hazırda 
pərdələrin sayı adətən 14-15 olur. Bunlardan başqa, baş xərəyin arxasında, 
yuxarı simlərin xərəkdə möhkəm oturması üçün köməkçi sim (bağ) pərdəsi 
də bağlanır.  
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Pərdələrin sayının artması yeni aşıq poetik formalarının meydana 
gəlməsi və muğamların aşıq sənətinə tə`siri ilə əlaqədar olmuşdur.  

Alətin qolunda yerləşən pərdələr cəm şəklində “qol pərdələri”, kü-
pədəkilər “beçə pərdələri”, üzdəkilər isə “sinə pərdələri” adlanır. Pərdələrin 
hər biri öz növbəsində nəsildən-nəslə keçərək bizə gəlib çatan, onların qol-
dakı yerlərini, sazın səsdüzümünü, səs yüksəkliyini, şifahi aşıq havalarını 
xarakterizə edən adlara malikdirlər. Həm də hər bir aşıq mühitinə xas olan 
adlar kök salmışdır. Belə ki, Azərbaycanın Gəncəbasar bölgəsində∗ yeddi 
pərdəli sazlarda pərdələr belə adlandırılıb (yuxarıdan, kəllədən aşağıya doğ-
ru): 

1. Baş pərdə və ya baş divani pərdəsi; 
2. Orta pərdə, təcnis pərdəsi; 
3. Şah, əsas pərdə; 
4. Divani pərdə və ya ayaq divani pərdəsi; 
5. Bayatı pərdə; 
6. Ayaq-şah pərdə (ayaq - qolun çanağa bitişik hissəsi) və ya kök 

pərdə; 
7. Beçə pərdə. 

Bunlar sazın əsas pərdələridir. 
Melodik qrupun açıq simlərini birinci oktavanın “do” səsinə köklə-

dikdə bu pərdələrdə uyğun olaraq birinci oktavanın “re”, “mi-bemol”, “fa”, 
“sol”, “lya-bemol”, “si-bemol” və ikinci oktavanın “do” səslərini alırlar.  

Sonra qolda ikinci və üçüncü pərdələr (misri, misri pərdə, həmçinin 
gül, lal, kor pərdə adlanan – birinci oktavanın mi bekarı), altıncı və yeddinci 
pərdələr (bəhməni pərdə – birinci oktavanın lya bekarı) arasında iki əlavə, 
köməkçi, yarımton pərdələr bağlanmışdır. 

Bundan sonra qola üçüncü və dördüncü pərdələr arasında bir əlavə 
pərdə və beçə pərdədən arxada “baş pərdənin zili”, “orta pərdənin zili”, “şah 
pərdənin zili” adlandırılan, yə`ni yuxarıda adları çəkilən pərdələrin oktava 
yuxarı üç belə pərdə bağlanmışdır.  

Daha sonralar 13 pərdəli saza “sinə” hissəsində yerləşən və “ayaq di-
vani” pərdəsinin oktavasını əmələ gətirən bir pərdə və beçə hissəsinə bağla-
nan “misri” pərdəsinin oktavasına uyğun gələn daha bir pərdə əlavə edil-
mişdir. Əlavə edilmiş pərdələr 6-cı və 7-ci pərdə arasında (beçə pərdəsi) və 
birinci pərdəyə qədər beçə və baş pərdənin zili (yə`ni baş pərdənin oktavası) 
arasında bağlanmışdı. Beləliklə, sazın pərdələrinin sayı 18-ə çatdırılmışdır.  

Sazın açıq melodik simlərinin birinci oktavanın “do” səsinə köklən-
miş 18 pərdəsinin adı belədir: 

0 – boş və ya açıq sim; 
1-ci pərdə (re-bemol1) – yarım pərdə, xaric pərdə; 
2-ci pərdə (re1) – baş pərdə, baş divani, baş müxəmməs, Dilqəm, 

                                                           
∗ Aşıq bölgələrinin (mühitlərinin, məktəblərinin) arealı 4-cü fəsildə təsvir olunur. 
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Kərəm pərdəsi; 
3-cü pərdə (mi-bemoldan1 yuxarı və re-diyezdən1 aşağı) – yarım, lal 

pərdə; 
4-cü pərdə (mi-bemol1) – orta pərdə, təcnis, Urfani pərdəsi; 
5-ci pərdə (mi-bekar1) – misri, yarım, gül, kor pərdə; 
6-cı pərdə (fa1) – şah pərdə; 
7-ci pərdə (sol-bemol1) – yarım pərdə; 
8-ci pərdə (sol bekar) - divani, ayaq divani, Osmanlı divanisi pərdə-

si; 
9-cu pərdə (lya-bemol1) – bayatı və ya çoban bayatı, çuxuroba pər-

dəsi; 
10-cu pərdə (lya-bekar1) – bəhməni, yarım, bic pərdə, beçə pərdənin 

lal pərdəsi; 
11-ci pərdə (si-bemol1) – ayaq-şah pərdə (yə`ni şah pərdədən başla-

yan xalis tetraxordun ayaq pilləsi), kök pərdə (dəm simlərin yuxarı oktavası) 
12-ci pərdə (si-bekar1) – yarım pərdə; 
13-cü pərdə (do2) – beçə, cin pərdə – açıq melodik simlərin yuxarı 

oktavası; 
14-cü pərdə (re-bemol2) – yarım pərdə; 
15-ci pərdə (re2) – baş pərdənin zili, baş divani pərdəsinin sinə pər-

dəsi və ya zili – yə`ni ikinci pərdənin oktavası; 
16-cı pərdə (mi-bemol2) – orta pərdənin zili, təcnis pərdəsinin sinə 

pərdəsi və ya zili - orta pərdənin yuxarı oktavası; 
17-ci pərdə (fa2) – şah pərdənin sinə pərdəsi və ya zili – şah pərdənin 

yuxarı oktavası; 
18-ci pərdə (sol2) – qurtaracaq pərdə, ayaq divaninin sinə pərdəsi və 

ya zili – səkkizinci pərdənin yuxarı oktavası26. 
Lakin sazın səsdüzümün formalaşması bununla tamamlanmır. 1/4 

ton səs intervallı əlavə pərdə alətin qolunda birinci (baş pərdə) və ikinci (or-
ta pərdə) pərdələr arasında və ikinci oktavanın “sol” səsinə uyğun gələn, 
“qurtaracaq pərdə” adlandırılan sonuncu pərdə meydana gəlir. 

Tam xromatik səsdüzümünü almaq cəhdləri əlavə pərdələrin üzdə 
yerləşdirilməsi hesabına sayının artmasına gətirib çıxartmışdır. Belə ki, İlqar 
İmamverdiyevin sazında pərdələrin sayı 26, alətin diapazonu isə – 2,5 okta-
vadır. Bu alətdə ən zil səs üçüncü oktavanın “do” səsinə uyğun gəlir.  

Yuxarıda göstərilənlərdən göründüyü kimi, müasir sazın səsdüzümü 
səkkiz mərhələdə formalaşmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, öyrəndiyimiz sazların səsdüzümləri sabit 
deyil. Bu ilk növbədə yarım ton (yarım) pərdələrin yerinin dəyişməsi ilə 
şərtlənir.  

Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticə çıxır ki, sazın qolunda müəy-
yən yerlərdə aralarında bütöv ton (tam pərdə), yarım ton (yarım pərdə) və 
1/4 ton  (lal,  gül,  tifil,  bic, yastı pərdə, səfil, kor,  yetim,  sağır, rəndələyən  
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pərdələr) inteval münasibətləri olanpərdələr yerləşir. Əsas işlək pərdələrin  
(bütöv pərdə) sayı yeddidir (2, 4, 6, 8, 9, 11, 13-cü pərdələr), qalan yarım və 
ya “lal”pərdələr melodiyasların melizmatyik bəzəmələri – aşıqların adətən 
dedikləri kimi – şirinlik vermək üçündür. Həmin pərdələrə ən çox Şirvan 
bölgəsi aşıqlarının sazlarında rast gəlmək olur.  

Borçalı bölgəsində pərdələrin adları başqadır. 1-ci – baş divani,          
2-ci – yetim və ya lal (divani pərdəsinin qulluqçusu), 3-cü – vəzir (təcnis), 
4-cü – vəkil (Qaraçı), 5-ci – şah, 6-cı - məsləhət, xacə, 7-ci – xan, 8-ci və   
9-cu – xan pərdənin müavinləri, 10-cu – Paşaköçdü, 11-ci – beçə və ya xir-
tik, 12-ci, 13-cü və 14-cülər – tifil pərdələr adlanır.  

Adətən 3-cü və 4-cü pərdələr – vəzir-vəkil, 6-dan 10-cuya qədər pər-
dələr – ana, 11-cidən 14-cüyə qədər pərdələr – beçə pərdələr adı altında bir-
ləşirlər27. 

 Göyçə  bölgəsində 1-ci pərdə – baş  və  ya Kərəmi, 2-ci  - hicran 
Kərəmi, 3-cü – misri, mansuru, 4-cü – şah, 5-ci – orta, 6-cı - ayaq divani, 7 
və 8-ci – Koroğlu cəngisi, 9-cu – ayaq şah, 10 və 11-ci – beçə, 12-ci – zil 
şah pərdə adlandırılır. 

Naxçıvan bölgəsində 1-ci pərdə – baş  və  ya divani, 2-ci - lal, 3-cü – 
cığalı təcnis, 4-cü – lal, 5-ci – şah, 6-cı - lal, 7-ci – Keşiş oğlu, 8-ci – çəng 
Koroğlu, 9-cu lal, 10 – ayaq şah pərdə adları ilə mə`lumdur. 

Dərbənd bölgəsində pərdələr  belə adlanır: 1-ci – baş, 2-ci – yarım, 
3-cü - Kərəmi, 4-cü – şikəstə, 5-ci – şah,  6-cı - gərayı, 7-ci  kürd gərayı,         
8-ci - əvvəl-axır gərayı, 9-cu – dübeyt, 10-cu – təcnis;  11-ci – Koroğlu,    
12-ci - kürd-Koroğlu. 

Şirvan bölgəsində açıq sim - boş pərdə, pərdələr isə aşağıdakı kimi 
adlandırılır: 1-ci – baş, şikəstə, 2-ci – yarım, 3-cü – Bayatı-Qacar, Kərəmi, 
4-cü - şah pərdənin yarım, 5-ci – şah, 6-cı - Bayatı-kürdün yarım, 7-ci – Ba-
yatı-kürd, Mani Osmanı, 8-ci – Xaric segahın yarım, Bayatı-əcəm, yol Kərə-
misi, 9-cu – Xaric segah, yarım, 10-cü – Müxalif, kərt-kurt, 11-ci – Şur pər-
dəsi zilinin yarım, 12-ci – Şurun zil, Döymə gəraylı, 13-cü – Segahın, şi-
kəstənin zil, 14-cü – baş Kərəmi pərdənin zili, 15-ci – Bayatı-Qacarın, şah 
pərdənin zili. 

Göründüyü kimi, bu bölgədə saz pərdələrinin adlarında muğam adla-
rı əks olunur.  

Aşıq sazında 8-9 və ya 11 sim (tel) vardır, ancaq əksər hallarda 9 
simli sazlardan istifadə olunur. Nazik simlər, eyni qalınlığa malikdirlər, po-
lad və gümüş xəlitəsindən hazırlanırlar. Doqquzsimli sazda üç aşağı və bir 
yuxarı simin ucları üst aşıxlara, üç orta və iki yuxarı siminki isə yan aşıxlara 
sarınır. 

Sazı albalı və ya gilas ağacı qabığından hazırlanmış, aşıqların “təzə-
nə” (“taziyanə” - qamçı, qırmanc sözündən) adlandırdığı mizrabla səsləndi-
rirlər. 

Təzənə  tutan  sağ  əlin  simlər və sol əlin qol boyu pərdələr üzərində  
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sərbəst hərəkəti, aşığın yorulmaması üçün, küp və çanağın arxa yan tərəf-
dəki qarmaqlara bağlanmış qayış (qaytan, aşırma, keçirmə) çalğı zamanı çi-
yinə keçirilir və saz sinədə saxlanılır.  

Bir qayda olaraq, çanaq, qol, küp, üz taxtasının kənarları və aşıxların 
baş tərəfləri şirmayı, sədəf (şirğa-sədəf) və sümükdən olan “çilik”, “aypara”, 
“daraq”, “dırnaq”, “pitik”, “paxlava” adları ilə tanınan müxtəlif həndəsi for-
malı naxışlarla bəzədilir. Belə hesab olunur ki, sazın inkrustasiyası alətin 
akustikasını yaxşılaşdıran vasitələrdən biridir. Buna görə də material seçi-
minə, ölçülərə və naxışın şəklinə böyük diqqət yetirirlər. 

Sazı, adətən baş tərəfdən nazik iplə bağlanan tünd parçadan tikilmiş 
köynəkdə (torba) saxlayırlar.  

Saz ustalarının (sazbəndlərin) aləti hazırlama prosesi “saz bağlamaq” 
adlanır. Azərbaycanda sazbəndlərdən Hacıəli Hacıyev (Şamaxı), Xudu 
Mahmudov (Tovuz), İsa Xəlilov, Qəzənfər Tağıyev (Bakı), Rizvan Qurba-
nov (Bakı), Abdulla Yolçuyev (Dəvəçi), Baxşəli Şahbazov (Ağsu), Məhəm-
mədəli Məhərrəmov (Qazax), Usta Dünyamalı (Borçalı), Hacıbala İbrahi-
mov (Şəki), Usta Xanqulu (İsmayıllı), Usta Ələkbər, İsmayıl Nağıyev (Gən-
cə), Usta Qürbət, Usta Heydər, Usta Ebraim (Qazax) və Mərdanlı Cəlalın 
(Tovuz) adları məşhurdur. Xudu Mahmudov artıq 40 ildir ki, aşıqlar üçün 
zərif sazlar hazırlayır. Onların arasında Aşıq Ədalət Nəsibov, Aşıq Kaman-
dar, Zahid Aslanoğlu vardır. Onun hazırladığı sazlar xüsusi melodikliyi, 
özünəməxsus səslənməsi ilə seçilirlər. 

 
Qanun 
Qanunun28 gövdəsi trapesiyaya oxşar yastı qutu şəklində olub, taxta 

parçalarından quraşdırılır. Onun üst səthi əsasən çinar, alt və yan tərəfləri isə 
toz və ağcaqayın ağaclarından hazırlanır. Alətin uzunluğu 800-900 mm, eni 
370-400 mm, hündürlüyü isə 60 mm təşkil edir. Qanunun dekasının (üzü) 
çox hissəsi ağacdandır. Səslənməni yaxşılaşdırmaq məqsədilə onda rezona-
tor dəlikləri açılır. Üzün aşağı hissəsinə isə mal ürəyinin pərdəsi və ya balıq 
dərisi çəkilir. Dəri pərdənin üzərində üç və ya dörd ayaqcıqla ona söykənən 
xərək yerləşir. Xərək və dekanın üzərindən 24 üçər bağırsaq sim (son za-
manlar onlar  kapron saplarla əvəz olunub) keçir. Simlərin ümumi sayı 72-
dir. Gövdənin aşağı tərəfinə yoğun (1,0 mm), yuxarı tərəfində isə – ən nazik 
(0,6 mm) simlər yerləşir. Simlərin bir ucları gövdənin düz bucaq əmələ gə-
tirən tərəfinə düyün şəklində bərkidilir, o biri ucları isə gövdənin çəp tərə-
fində yerləşən aşıxlara (paylara) bağlanır. Aşıxlar xüsusi bürünc açarla bu-
rulur. Onlara yaxın, hər bir simin altında bürüncdən hazırlanmış bir və ya iki 
qatlanan ling (mandal) yerləşir. Bunları yuxarı qaldırmaqla və ya endirmək-
lə simlərdən alınan səslərin ucalığını bir ton yüksəltmək və ya azaltmaq 
mümkün olur. 

Simlər hər iki əlin şəhadət barmağına keçirilən üsküklə (barmaqlıq) 
saxlanılan buynuz və ya metal lövhəciklərlə dartılaraq səsləndirilir.  



157 
 

 
 

 

Qanun 

8 

6 

2 

3 

4 

5 

7 
1 

а b 

d 

c 

e 

ə 

Qanunun üst (a) və yandan (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (c);           
mizrab-üskük və açarın – yandan və altdan görünüşləri (d); alətin kəllə 

hissəsinin detalı (e); xərək, aşıx, ling – ön və yan tərəflərdən görünüşləri (ə): 
1 – gövdə, 2 – payalar, 3 – xərək, 4 – simlər, 5 – üz, 6 – linglər, 
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 Ud 
Alətin əsas hissələrinə qabarıq, armudabənzər gövdə, qısa qol, geriyə 

əyilmış  aşıxlı  kəllə  aiddir.  Gövdənin  uzunluğu  450-500 mm, eni 350-
355 mm, dərinliyi 180-200 mm, qolun uzunluğu 195-200 mm, kəllənin 
uzunluğu isə 215-230 mm-dir. Gövdə, yuxarı ucları, sazda olduğu kimi, kü-
pə, aşağı ucları alətin arxasında dabancığa bərkidilmiş dilimlərdən (20-yə 
qədər) quraşdırılır. Yuxarı dilimləri əlavə olaraq, yan tərəflərdən dekaya 
(üzə) içəridən bərkidilən kiçik taxta tirciklərə yapışdırırlar. 70-80 mm uzun-
luqlu küpə qol, onun yuxarı ucuna isə öz növbəsində kəllə bərkidilir. Qola 
üst tərəfdən üzlük yapışdırılmışdır. Qolun eni – 35-50 mm, hündürlüyü isə – 
22-30 mm-dir. Kəllənin yuxarı yan tərəfində 6, əks tərəfdə isə 5 aşıx yerlə-
şir. Taxta dekada kəsmə naxışlı 1-3 rezonator dəlikləri açılmışdır. Dekanın 
aşağı hissəsində uzunluğu 130 mm və hündürlüyü 7 mm olan taxta xərək və 
simləri saxlayan qın yerləşir. 

Üzdən başqa alətin bütün hissələri qoz ağacından hazırlanır. Yastı 
deka isə küknar və ya şam ağacından düzəldilir.  

Udun 5 qoşa simi var. Bunlardan başqa, bə`zən ona əlavə tək sim də 
qoşulur. Birinci və ikinci qoşa simlər bağırsağdan, qalanları isə metaldandır. 
Qolda pərdələr yoxdur. Alət 40 mm uzunluqda plastik kütlədən hazırlanmış 
mizrabla (qədimdə qartal lələyilə) səsləndirilir.  

 
Dambur 
Bu alətə həm də tambur, tonpur, tunpur deyirlər.  
Damburun çalovabənzər gövdəsi (döşlük), nisbətən kiçik qolu (sa-

pağ) və iki aşıxlı kəlləsi (adətən dəyirmi və ya bir az geriyə əyilmiş) var. 
Döşlüyün aşağı tərəfi (ayaqlıq) adətən diş şəklində çıxıntılara malikdir, dibi 
isə dik tağlıdır. 

Alətin ümumi uzunluğu 900-1000 mm arasında dəyişir. Gövdənin 
uzunluğu 470-600 mm, eni 90-110 mm, dərinliyi isə 20-25 mm (aşağı his-
sədə) və 90-115 mm (yuxarı hissədə) təşkil edir.  

Gövdə, qol və kəllə diametri 250-300 mm və uzunluğu 1000 mm 
olan bütöv tut və ya cökə ağacı kötüyündən, aşıxlar isə qoz və tut ağacından 
hazırlanır. Tut ağacından hazırlanan yastı deka (üz) gövdənin açıq tərəfinə 
yapışdırılır, üzərində kiçik rezonator dəlikləri açılır. Onun üzərində kiçik öl-
çülü taxta xərək yerləşdirilmişdir. Gövdənin yan tərəfində də rezonator də-
likləri açılmışdır.  

Qola bir-birindən 50-60 mm aralı 5-7 taxta pərdə (bənd) bərkidilmiş-
dir.  

Alətin iki simi əvvəllər ipəkdən olurdu, indi isə metaldandır. Onların 
bir ucu kəllədəki yuxarı xərəyin üstündən keçərək aşıxa (burğu) sarınır, 
digər ucu isə dekadakı xərəkdən bir qədər aşağı, gövdənin içərisindən keçə-
rək onun arxasındakı taxta milə bərkidilir və ya nazik gön qayış vasitəsilə 
gövdənin aşağı tərəfinə bağlanır. 
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Udun  üst (a) və yandan (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (c): 
1 – gövdə, 2 – küp, 3 – qol, 4 – kəllə, 5 – üz, 6 – rezonator dəliyi,  

7 – xərək-qin, 8 – üzlük,  9 – aşıxlar, 10 – simlər, 11 – mizrab. 
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Kamança 
Azərbaycanın bə`zi rayonlarında kamançaya vızqan (Şuşa, Şərur), 

mizqan (Cəbrayıl, Şəki), mizqon (Tovuz), miskan (Quba) de-yirlər.  
Ustalar kamançanı üç ölçüdə hazırlayırlar (yonurlar): 1) böyük – 

konsert; 2) orta - orkestr; 3) şagird. 
Kamançanın əsas hissələri: kürəşəkilli, mərkəzə doğru bir qədər siv-

riləşən çanaq, girdə qol, aşıxları olan fiqurlu kəllə və düz metal şişdən iba-
rətdir. Alətin ümumi uzunluğu 700-800 mm-ə çatır.  

Çanaq üçün diametri 250 mm olan ərik, tut və ya qoz ağacı kötüyü 
seçilir. O xaricdən və iç tərəfdən kərki ilə bir barmaq qalınlığa qədər yonu-
lub kürə şəklinə salınır. Sonra qurutmaq üçün otla örtərək, 10-15 il kölgəli 
yerdə saxlanılır. Bundan sonra onun divarı üst və alt hissələrdə 14-17 mm, 
yan tərəfdə isə 8-10 mm qalınlığa qədər bir də yonulur, xarici tərəfi isə sə-
liqə ilə hamarlanır. Hazırda çanaq xarrat dəzgahında yonulur. Çanağı ayrı-
ayrı taxta pəçimlərdən (sayı 2, 4, 8) quraşdırılmış kamançalara da rast gəli-
nir. Nadir hallarda gövdə üçün balqabaq və ya kokos (hindqozu) ağacından 
da istifadə olunur. Çanağın açıq üzünün diametri 100-120 mm, dairəsinin 
diametrli 180-220 mm, dərinliyi isə 165 mm təşkil edir. Qeyd etmək lazım-
dır ki, kiçik diametrli üzə və dərin çanağa malik alət daha yaxşı səslənir. Ça-
nağın açıq üzünə naqqa balığının döş hissəsinin dərisi və ya mal ürəyinin 
pərdəsi çəkilir29.  

Dekada qola yaxın, simlərə görə çəp vəziyyətdə (sağ ucu qola yaxın, 
sol ucu isə dekanın mərkəzinə yönəldilir) 50-60 mm uzunluqda və 10-        
14 mm hündürlükdə, qövsvari, qoz ağacından hazırlanan xərək qoyulur. Xə-
rəyin belə yerləşməsi həm yuxarı, həm də aşağı registrlərdə daha güclü və 
tam səsin alınmasını tə`min edir. Xərəyin çəp yerləşməsinə görə simlərin 
səslənən hissələrinin uzunluqları fərqlənirlər: birinci qısa (310 mm), axırıncı 
isə uzundur (332 mm). 

Uzunluqu 450 mm olan pərdəsiz qol tədricən aşağı tərəfə nazikləşir. 
Qolun üzlüyü buynuz lövhəcikdən düzəldilir. 

Qolun çanağla möhkəm birləşməsi üçün qolun aşağı ucuna kaman-
çanın ümumi uzunluğunun yarısına bərabər polad və ya tuncdan hazırlanmış 
kvadrat şəkilli mil pərçim edilir. O çanağın içərisindən keçərək aşağı tərəf-
dən 15-20 mm uzunluqda xaricə çıxır. Onun ucuna ifaçının çalğı zamanı sol 
dizində alətin dayağını təşkil edən və aşağıya doğru nazikləşərək kürəşəkilli 
qalın yerlə (düymə) qurtaran, 90-120 mm uzunluqda dəyirmi ayaq (şiş) bu-
rulub taxılır. 

Qol yuxarı tərəfdə fiqurlu (çox vaxt kürəyə və ya gümbəzəbənzər) 
başlığı (tac) olan qutu şəklində içi oyulmuş kəlləyə (baş, sandıq) keçir. Kəl-
lənin yan tərəfində açılmiş dəliklərə qoz ağacından düzəldilmiş, yuxarı his-
səsi kürə və ya piramidaşəkilli aşıxlar keçirilir. Onların ölçüləri tarınkına 
nisbətən böyükdür.  

Çanaq  (əsasən  onun yuxarı hissəsi), qol, kəllə və  aşıxlar  sədəf, sü- 
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Kamançanın üst (a) və yandan (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (e). Kaman 
(c), kiçik və böyük xərəklərin yandan görünüşləri (d): 1 – çanaq, 2-qol, 3 - kəllə 
(baş), 4 – aşıxlar, 5 – ayaq (şış), 6 – üz, 7 – xərək, 8 – metal xərək, 9 – üst xərək, 10 
– simlər,  11- çubuq, 12 – tük, 13 – qayış, 14 – dəstək, 15 – yuxarı uc. 
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mük, mis məftil və qızıl güləbətinlə bəzədilir. Bəzək üçün həndəsi fiqurlar, 
gül şəkilləri və milli naxışlar seçilir. Bə`zən çanaqda sədəflə alətin ha-
zırlanma tarixi və ustanın adı yazılır. Çox vaxt, müəyyən müddət keçdikdən 
sonra, ifaçılar əgər kamançadan razı qalıblarsa, ustaya öz adlarını və alınma 
tarixini qeyd etdirirlər.  

Kamançanın dörd polad simi var, onlardan 3-cü və 4-cü bəm simlər 
mis və bürünc tellə sarınmışdır. Bə`zən ikinci polad sim yumşaq səslənsin 
deyə, bağırsaq simlə əvəz olunur. Onlar dekada yerləşən xərəyə və qolun 
yuxarısındakı sümükdən hazırlanan üst xərəyə söykənir. Bir ucları ilə aşıx-
lara sarınır, digər ucları ilə isə ilgək kimi düyünlənərək sisin yuxarı hissə-
sinə bərkidilmiş metal xərəyin qarmaqlarına keçirilir. Aşağı simlər kəllənin 
aşağı yan tərəfindən keçirilmiş aşıxlara, yuxarı simlər isə - kəllənin əks tərə-
fində yerləşən aşıxlara (dördüncü – qola yaxın aşıxa) sarınır.  

Aləti zoğal ağacından hazırlanmış 550-590 mm uzunluqda və dia-
metri 10 mm olan düz və ya bir qədər əyilmiş çubuq şəklində olan kamanla 
çalırlar. Çubuğun uclarına giliz şəklində metal borucuqlar taxılır, onlara ke-
çirilmiş dəmir bəndlərə və çubuğun aşağı ucunda (dəstəsində) qayış vasitə-
silə 160-180 ədəd at tükü dəsti bağlanır.  

Çalandan sonra ayaq açılır və alətlə birlikdə qilafa (qaba, qutuya) 
qoyulur və ya köynəyə (qabığa, üzə) salınır.  

Kamança yonan ustalardan İmran Əbləxanov (Ağdam), Qabil Dada-
şov (Quba), Qasım Qasımov (Abşeron rayonunun Qobu kəndi), İlham Ağa-
yev (Bakı), Pənah Qurbanov (Bakı), Tələt Qəbulovun (Zaqatala) adlarını 
çəkmək olar. 

 
II.1.2. Nəfəs alətləri 

 
Balaban 
Bu alət Gəncə-Qazax, Qarabağ zonalarında və Naxçıvan MR-də “ba-

laman”, “mey” və “düdüy” adları ilə də tanınır. Çox vaxt müştüyün yastı ol-
ması və yumşaq, zərif səsinə görə ona “yastı balaban” da deyilir. 

Balaban gövdə, qamış, xərək və qapaqdan ibarətdir.  
Gövdə ərik (əksər hallarda), qoz, armud, şümşad, tut, zoğal, cir alça 

və innab ağaclarından hazırlanmış (bu proses “balaban çəkmək” adlanır) 
280-320 mm uzunluqda içərisi boş silindrik boru şəklindədir. 

Diametri 200-250 mm, uzunluğu 350-400 mm olan ağac kötüyü uzu-
nuna altı hissəyə bölünür (hər hissədən bir gövdə düzəldilir) və 4-5 ay müd-
dətində qurudulur. Sonra hər bir ağac parçası 20-22 mm diametrə qədər yo-
nulur. Gövdənin yuxarı ucu (baş, küp) kürəşəkilli formaya salınır, aşağı ucu 
(ayaq) isə azca yonulur. 10 mm diametrdə səs novu burğu ilə açılır. Gövdə-
nin üz tərəfində qələmlə düz xətt çəkilir. Pərgar və ya xətkeşlə bir-birindən 
25 və ya 27, 30 mm aralı açılacaq 8 dəliyin (səs pərdəsinin) yeri qeyd olu-
nur.  Gövdənin  arxa tərəfində – üz tərəfdəki 1-ci və 2-ci dəliyin ortasına tuş  
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Balabanın üst (a) və alt (b) tərəfdən görünüşü və gövdənin  
sxematik kəsiyi (c); müştük (d) – üst və yan tərəfdən görünüşü;  

xərək və qapaq (e) – üst və yan tərəfdən görünüşləri: 
1 – gövdə, 2-qamış, 3 – xərək, 4 – qapaq, 5- çalğı dəlikləri (səs pərdələri) 

Kamil Əhmədovun naxışla bəzədiyi balaban 

Balabanlar 
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gələn daha bir dəlik açılır. Səs kanalının diametri kiçik olduqda, üz tərəfdəki 
dəliklər bir-birinə yaxın yerləşir və alət bəm səslənir. Kökünün düzgün ol-
ması üçün 3-cü və 5-ci dəliklər iç tərəfdən bir qədər genişləndirilir. Alətin 
səsləndirilməsini və tembrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə bə`zən aşağı ucda 
arxa tərəfdən əlavə dəlik – nizam pərdəsi açılır. 

Şirvan və Muğan zonalarında üz çalğı dəliklərini (pərdələrini) belə 
adlandırırlar: 1 – baş;  2 – Segah  (Mirzə Hüseyn  segahı üçün);  3 – Bayatı-
kürd 4 - şah; 5- Segah (Orta segah üçün); 6 – açıq (ümumi kök); 7 – Mahur; 
8 - ayaq; arxadakı dəlik isə – arxa; Quba-Dəvəçi zonasında - 1, 2, 3 - zil, 4 – 
bayatı yeri, 5 – sə`ya, 6 - kök, 7 - zil-bəm, 8 – ayaq, arxadakı – ma vərən 
(zil); Qazax-Gəncə zonasında - 1 – Koroğlu, 2 – Divani (Bayatı-kürd), 3 – 
şah, 4 – Ruhani (mey), 5 – Müxəmməs (Segah), 6 – Şur, 7 – Mahur, arxada-
kı – yarım (Çargah). 

Göründüyü kimi, balabanın çalğı dəliklərinin adları alətin funksional 
(baş pərdə, şah pərdə, açıq pərdə, ayaq pərdə, arxa pərdə), lad-məqam into-
nasiya (Segah pərdəsi, Mahur pərdəsi və s.) və akustik (nizam pərdəsi) əla-
mətlərini əks etdirir.  

Gövdənin baş hissəsinə eni aşağıda 16 mm, yuxarıda 20-25 mm olan 
və 90-110 mm uzunluqda qamış (qəmiş, qarğı, dil) taxılır. O dəmyə (susuz) 
yerdə bitən, diametri 16-18 mm, divarının qalınlığı 2-3 mm olan dişi qamış-
dan (yanından budaq verir) hazırlanır. Belə qamışlar nəm çəkmir. Üç buğu-
maası olan qamışı yerə yaxın hissədən kəsirlər. Dilçək elastik olsun deyə, 
aşağı tərfində bir buğum olan 100-120 mm uzunluğunda qamışın yuxarı his-
səsinin iti bıçaqla xarici qatının – qabığının dörddə üçü qədər soyulur. Sonra 
onu qaynar suya salırlar. 5 dəqiqədən sonra sudan çıxarır və içərisini təmiz-
ləyirlər. Qamış yenidən 10-20 dəqiqə qaynar suya salınır. Bundan sonra qa-
bığı soyulmuş tərəfi yastılaşdırılır və beləliklə ikiqat dilçək əmələ gətirilir.  

Qamişa boyunduruq şəklində nizamlayıcı xərək keçirilir. Qamışın 
digər ucuna 7-12 mm diametrdə ağac mil daxil edilir. Buğumdan aşağı hissə 
iplə çəkilib sıxılır (boğulur) və sarınır. Bu ona görə belə edilir ki, xərəyi aşa-
ğı çəkəndə qamış yastılanmasın. İki gündən sonra xərək çıxarılır və qamış 
yuxarı hissədə dairəvi kəsilir və son dəfə hamarlanır. Ona kərə yağı çəkərək 
alovlanan kömür və ya yanar çıraq üzərində dağlayırlar. 

Şirvan bölgəsində qamış orta hissədən sıxılır və bununla da iç dəli-
yin diametri kiçilir. Bu, hava axınının sərfini azaldır və ifaçı yorulmur. 

Xərək (boğazlıq, boyunduruq, ulama, əgmə) eni 10 mm olan söyüd, 
şilgir, cır tənək və qızılcıq budağından 60 mm uzunluqda kəsərək, qaynar 
suya salıb əyirlər. Ucları sapla bağlanır və qamışın təxminən ortasına keçi-
rilir. 

Gəncə bölgəsində xərək ucları sapla birləşdirilən iki taxta hissədən 
düzəldilir. Bu bölgədə xərəyi yuxarıdan aşağı – gövdəyə tərəf hərəkət etdi-
rirlər, Şirvan bölgəsində isə – əksinə, yuxarı çəkirlər. Xərəyin müştük boyu 
hərəkəti ilə onun ehtizaz edən hissəsinin uzunluğu dəyişilir. Bununla da alə-
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tin kökünu azaltmaq (yuxarı vəziyyətdə) və ya yüksəltmək (aşağı vəziyyət-
də) mümkün olur. Bə`zən səs yüksəkliyini yarım ton və ya bir ton aşağı sal-
maq üçün yuxarıdan gövdəyə yedək keçirir və gövdənin uzunluğunu 8-        
10 mm artırırlar. 

İfadan sonra qamışı zədələnmələrdən qorumaq üçün ona söyüd, fın-
dıq, zoğal və ya tut ağacından hazırlanmış qapaq (ağızlıq, kip, bənd, yaş-
maq, sıxnaq, qapança, qısqac) keçirirlər. 10 mm diametri və uzunluğu müş-
tüyün enindən bir az böyük olan ağac budağını uzununa tən bölürlər. Onlar 
daxildən bir qədər yonulur və hər iki ucdan sapla bir-birinə sıxılıb bağlanır-
lar. Qapaq itməsin deyə, o öz növbəsində xərəyə iplə birləşdirilir. 

 
Tütək 
Tütəyin (bə`zi rayonlarda düdük, tüttək, sümsü, blül, Naxçıvan MR-

nın Ordubad rayonunda şüvə deyirlər) silindr şəkilli gövdəsinin uzunluğu 
280-350 mm, diametri isə 20 mm təşkil edir. Gövdə qarğı (daha yaxşı səs-
lənir) və ya ərik, qoz, tut ağaclarından hazırlanır. Gövdənin yuxarı ucu çəpi-
nə kəsilir və ona söyüddən hazırlanan 30-35 mm uzunluqda tıxac – dil keçi-
rilir. Dilin üst tərəfi bir qədər yonulduğundan gövdənin daxili divarı ilə 
onun arasında seqment şəkilli boşluq qalır. Baş hissənin üst tərəfində dilin 
aşağı ucunun qurtaracağında səs alınması üçün kvadrat şəkilli dəlik açılır. 
Beləliklə, dil və dəlik fit verən xüsusi bir quruluş təşkil edir. 

Alətin gövdəsinin üz tərəfində 7 dəlik, arxa tərəfində isə üst tərəfdə-
ki 1-ci və 2-ci dəliklərin arasının orta tuşunda 1 dəlik açılır. 

Gövdənin baş hissəsinə alətin registrini nizamlamaq üçün metal hal-
qa keçirilir. Halqani aşağı çəkib səs çıxaran dəliyi bir qədər örtməklə bəm 
səslər alınır. Səsi alətin gövdəsinin uzunluğunu dəyişməklə də nizamlamaq 
olar. Ona görə də, əksər hallarda, tütəyin yuxarı hissəsi siyirmə düzəldilir.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibində həmçinin tütə-
yin kiçik (pikkolo) növündən də istifadə olunur. O adi tütəkdən bir az kiçik 
ölçüləri ilə fərqlənir (uzunluğu 265 mm-ə qədər, diametri isə 18 mm-ə ça-
tır). Nizamlayıcı halqa olmadıqda, gövdənin üz tərəfində bir əlavə dəlik də 
açılır.  

 
Zurna 
Zurnanın (həm də “qara zurna” və “kələ zurna” adlanır) əsas tərkib 

hissələri – gövdə, maşa, mil, dil, tağalaq və qapaqdan ibarətdir.  
Gövdəni (kötük, karxana) konus şəklində ərik, qoz, armud, alça, zo-

ğal, şümşad və innab ağaclarından hazırlayırlar (ustalar zurnanın hazırlan-
masına “zurna çəkir” deyirlər). Ərik ağacı nəm çəkmədiyinə görə adətən 
ona üstünlük verilir. Diametri 250-300 mm, uzunluğu 370-400 mm olan 
ağac dörd hissəyə bölünür. Bir aydan artıq təbii surətdə qurudulduqdan son-
ra  parçalanmış  ağacın  daxili  hissəsi (özək və kənarları istisna olmaqla: bi- 
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Tütəyin üst (a) və alt tərəfdən (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (c); 
gövdənin yuxarı hissəsi – yan görünüşü (d), baş tərəfin kəsiyi (e): 
1 – gövdə, 2 -  baş, 3 – dil, 4 – fit dəliyi, 5 – halqa, 6 – çalğı dəlikləri. 
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rinci çat verir, ikinci isə əyilir) alətin 350-370 mm uzunluqda gövdəsinin ha-
zırlanmasında istifadə olunur. Əvvəlcə, ağac yuxarı tərəfdən 20 mm, aşağı 
tərəfdən isə 60-70 mm-ə qədər yonulur. Sonra burğu ilə yuxarı hissədə dia-
metri 13 mm-ə qədər, aşağıya doğru isə getdikcə genişlənən səs novu açılır.  

Gövdənin üz tərəfində onun yuxarı ucundan 20-25 mm aralı diametri 
6-8-10 mm olan 8 (7-si çalğı və 1-i əlavə - nizamlayıcı, şeytan) dəlik açılır. 
Birinci 7 dəlik arasında məsafə 24-27 mm, 7-ci və 8-ci dəliklər arasındakı 
məsafə isə 46-50 mm olur. Axırıncı dəlik bə`zən gövdənin yan tərəfində açı-
lır və çalğı zamanı həmişə açıq qalır. Bu dəlik ondan əvvəlki dəlikdə alınan 
“re” notunu dəqiq götürmək məqsədilə açılır. Əks halda gövdənin aşağı tə-
rəfini daha geniş düzəltmək lazım gələrdi. Gövdənin arxa tərəfində birinci 
iki üst dəliyin tən ortası tuşunda bir dəlik də açılır. Sonra bütün dəliklər dağ-
lanır.  

Şirvan və Muğan bölgələrində çalğı dəlikləri (pərdələri) belə adlanır: 
1 – baş; 2 – Segah; 3 – şah; 4 – Bayatı-Qacar; 5 – Çargah, Segah; 6 – açıq 
(ümumi kök); 7 – Mahur; alt dəlik - arxa; Quba-Dəvəçi bölgəsində: 1, 2 – 
zil; 3 – bayatı yeri; 4 – sə`ya; 5 – kök; 6 – zil-bəm; 7 – ma vərən; arxa də- 
lik – ma vərən (zil); Şəki bölgəsində: 1 – Qarabağ şikəstəsi; 2 – Bayatı-kürd; 
3 – Kürdü-Şahnaz; 4 – Bayatı-Qacar; 5 - Segah; 6 – Şur; 7 – Rast; arxa – 
Bayatı, Koroğlu; Gəncə-Qazax bölgəsində: 1 – Cəngi; 2 – xünguzari (Keçi-
məməsi); 3 – şah, 4 – Ruhani; 5- Tərəkəmə; 6 - Bağdaduru (Şur); 7 – boyatı; 
arxa dəlik - atdandırma. 

Göründüyü kimi, zurnanın çalğı dəliklərinin adları, balabanda oldu-
ğu kimi, onun funksional, məqam-intonasiya və akustik əlamətlərini xarak-
terizə edir.  

Alətin gövdəsi 6-cı dəlikdən aşağıya (ayaq hissəsi) genişlənərək, ko-
nus şəkli alır. Quba-Dəvəçi bölgəsində gövdəsinin diametri aşağıdan -“kə-
mər” adlandırılan yerdən kəsgin genişlənən (90-100 mm-ə qədər) zurnalara 
da rast gəlmək olur.  

Gövdəni sədəf, sumuk, lacivərd və mina ilə inkrustasiya edir, gümüş, 
qızıl və digər metal halqalarla bəzəyirlər.  

Zurna geniş ağızlı (menzurlu) alət olduğu üçün onu dodaq və bar-
maqla kökləmək çətindir. Bu əməliyyatı asanlaşdırmaqdan ötrü gövdənin 
yuxarı ucuna (baş, sər, kəllə) fırladılmaqla üç yuxarı dəliyi örtən, 120 mm 
uzunluqda aşağı hissəsi ikidilli çəngələ oxşayan maşa (beçə, calağ) qoyulur. 
O quru söyüd, qoz, fındıq, cır alça ağaclarından hazırlanır. Maşanın baş 
hissəsinin uzunluğu 15-20-30 mm olur. Maşa alətin köklənməsinə və səsin 
gücləndirilməsinə xidmət edir.  

Mil (milçə), bürünc, gümüş, tunc və ya mis lövhədən, 50-60 mm 
uzunluqda hazırlanır. Lövhə  konusvari  kəsilir  və  girdə  (diametri 7 mm-ə 
çatır) şəklində  bükülür. Birləşən yer gümüş və ya qalayla lehimlənir. Milin 
aşağı enli ucu sapla sarınır və maşaya keçirilir.  

Milin  yuxarı  ucuna  sapla  quru  yerdə  bitən  qamışdan hazırlanmış  
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kiçik, ikiqat dil (qamış) bərkidilir. 20 mm uzunluqda qamış kəsilir və iç tə-
rəfdən ərpi təmizlənir, üst tərəfdən isə qabıqı soyulur. Qamışın bir ucu ağız 
istiliyində yastılanır. O biri ucu isə çubuq üzərində çarx sapı ilə sıxılır və 
milə bağlanır. Dilin ucu açılmasın deyə, dağlaqucla (dağloyla) dağlanır. Eh-
tiyat dillər zəncirlə alətdən asılır. 

Tağalaq (dayaq, sini) dəyirmi (diametri 30-40 mm) şəklində olub, 
sədəf, sümük, plastik kütlədən, alümin və ya ağacdan hazırlanır. Qalınlığı 1-
2 mm-ə çatır. O milin təxminən orta hissəsinə lehimlənmiş dairəvi lövhəciyə 
söykənir. Tağalaq dodaq üçün bir növ dayaq rolunu oynayır, bütün hava 
gövdəyə üfürülmüş olur və dilin “ləçəkləri” ağızda sərbəst titrədiyindən da-
mağın zədələnməsinin qarşısını alır.  

Dili qoruyan qapaq (ağızlıq, qapança, sıxnaq, kip, pıtqal, qısqac) sö-
yüd, fındıq ağacından və ya üzüm tənəyindən hazırlanır. 

Tağalaq və qapaq itməsin deyə nazik tunc, gümüş zəncirlə və ya sap-
la milə bağlanır.  

Balaban, tütək, zurna çəkən ustalar arasında Usta Seyidağa (Gəncə), 
Ətyeməzli Cümşüd (Ağdam), Kürd Həsən (Köçəsgər kəndi), Manaf Məm-
mədov (Salyan), Abdulla Qasımov (Qazax), Qaraçı Ağa (Xaçmaz), Usta 
Gülbala (Qonaqkənd, Yerfi kəndi), Usta Əlövsət (Dəvəçi) və Əlicavad 
Cavadovun (İsmayıllı rayonunun Müdürsə kəndi) adlarını çəkmək olar. 

 
Ney 
Ney (yan-tütəyi, çoban tütəyi, şümşad də adlanır) 345-600 mm uzun-

luqda və 20 mm diametrdə düz silindrik içi-boş gövdədən ibarətdir. Alət 
qarğıdan, ərik, xurma ağaclarından və ya misdən hazırlanır. Səsin çıxmasını 
asanlaşdırmaq üçün alətin yuxarı ucu bir qədər yonulur. 

Gövdənin aşağı üz tərəfində adətən 5-7 çalğı dəliyi və arxa tərəfdə, 
alətin kəllə (baş) hissəsinə yaxın, 1 dəlik də açılır. 

 
Tulum  
Tulum hava tutumu rolu oynayan tuluq (dağar, dəri) və tut, qoz, sö-

yüd, armud ağaclarından və ya sümükdən hazırlanan novdana (düdək) bər-
kidilmiş iki melodik (qamış) borucuqlardan ibarətdir. 

450x250 mm ölçüdə tuluq altıaylıq çəpiş və ya quzu dərisindən ha-
zırlanır. Dərini çevirərək, içinə un səpilir və kisədə üç gün saxlanır. Sonra 
tüklərdən təmizlənir, yuyulur, bir gün inək südünə salınır. Dəri qurudularaq, 
əl içərisində aşılanır. Dal ayaq çıxıntıları kəsilir, boğaz və dal ayaq tərəfləri 
tikilib iplə bağlanır. Dərini pərdə üzünə çevirirlər. Onun boğaz yerinə 
bə`zən dairəvi güzgü bağlayırlar.  

Qabaq ayaq çıxıntılarından birinə 75 mm uzunluğunda lülə sümüyü, 
o birinə isə 290 mm uzunluğunda içərisi dairəvi şəkildə yonulmuş novdan 
bağlanır. Hava tuluğa lülədən ağızla üfürülür. Hava geri çıxmasın deyə, sü-
müyün  aşağı  ucu  yumşaq rezin qapaqla örtülür. Novdanın daxilinə pambıq  
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yapışdırırlar, üstdən ona tənzif çəkilir. Sonra ora uzunluğu 210 mm  
və dia-metri 6-7 mm olan və üzərində çalğı üçün simmetrik yerləşən 

6-7 dəlik açı-lan iki çalğı borucuğu qoyulur. Borucuqların baş tərəfinə dəri 
daxilində qa-lan 60-70 mm uzunluğunda nazik qarğıdan hazırlanmış və üst 
tərəfdən tək-qat kəsilmiş 20 mm uzunluqda dilçəyi olan sümsü taxılır. 
Borucuqlar və novdan arasında qalan boşluq mumla doldurulur. Tuluğ 
qırmızı, ağ və ya güllü parçadan düzəldilmiş torbaya salınır. 

Novdanın aşağı ucuna isə çox vaxt camış buynuzundan boruağzı 
(buynuz, şapbır) keçirirlər. Bəzək üçün boruağzının kənarlarında deşiklər 
açıb, ora ipə taxılan müxtəlif rəngli muncuqlar asırlar. 

 
II.1.3. Dərili alətlər  

 
Nağara 
Nağaranın gövdəsi (sağanaq, qobul) silindr şəklindədir və ərik, qoz, 

tut, cökə ağaclarından hazırlanır (bu proses “çəkmək” adlanır). Bu məqsədlə 
kəsilmiş ağac parçası içəridən 6-7 mm qalınlığa qədər oyulur və ya 4-5 mm 
qalınlıqda faneri əvvəlcə isladıb, sonra əyirlər. Sağanaqda havanın çıxması 
üçün 10 mm diametrdə 1-3 rezonator dəliyi (oyuq) açılır. Əks halda gövdə 
havanın təzyiqindən çatlaya bilər. Bə`zən gövdənin içəri tərəfindən şaquli 
istiqamətdə sağanağın möhkəmliyini tə`min edən tamasa bərkidilir.  

Alətin hər iki üzü üçün əsasən keçi dərisindən istifadə edilir. Əvvəl-
lər ceyran və ya maral dərisindən istifadə olunurdu. Birillik çəpiş dərisinin 
tüklərini çıxarmaq üçün tüksüz üzünə arpa unundan hazırlanmış xəmir (yal, 
horra) yaxılır. Dərini qatlayıb hava keçməsin deyə əskiyə (şəlpə) bükürlər. 
İsti yerdə 3 gün saxlayır, sonra yuyub qurudurlar. Dərini bir az isladır və 
tüklü üzü yuxarı olmaqla (bu halda alət daha yaxşı səslənir) dartaraq (iki nə-
fər) ikiqat sırınma tikişlə bərabər məsafədə taxılmış səkkiz rəqəmi şəklində 
6-12 mis ilgəyi (qarmaq, üzük, halqa) olan çağanağın xarici diametri ölçü-
sündə düzəldilən girdə polad çənbərə tikirlər. Üz çəkilmiş çənbərlər alətin 
açıq tərəfində yerləşdiriləndən sonra ilgəkdən keçən və taxta payacıqlarla 
burulan çal-çarpaz dolanan ipin (kəndir, ciyə) köməyilə alətin gövdəsinə 
dartılır. Bu zaman bir çənbərin ilgəkləri əks çənbərin ilgəkləri arasında qa-
lan məsafənin tən ortası tuşunda olmalıdır. Membranın belə çəkilmə üsulu 
onun tarımlığını, bununla da nisbi yüksəkliyi nizamlamağa imkan verir. İfa-
çının hərəkətini asanlaşdırmaq üçün alət qayışla təchiz olunur. Bə`zən göv-
dəyə zınqırov da asılır. 

Nağaraların gövdələri müxtəlif olur. Bundan asılı olaraq, onların ad-
ları fərqlənir: böyükləri – kos (koos, kus kimi də deyilir), dumbul (Dəvəçi 
və Quba rayonlarında); orta ölçülüləri – orta, qoltuq, əl nağarası və ya sadə-
cə nağara, toy (Naxçıvan MR-da); kiçikləri isə cürə, kiçik və ya bala nağara 
adlanırlar. Nağaranın bütün növləri quruluşca eynidir. 
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Nağaranın yan (a) və üstdən (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (c): 
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Böyük nağaranın - kosun sağanağının diametri və hündürlüyü uyğun 
olaraq 400-450 və 500-550 mm-dir. Onun gövdəsində kvadratşəkilli rezona-
tor dəlikləri və ya kiçik dairəciklər açılır. Çox halda gövdə qırmızı rəngdə 
rənglənir. Alət qarmaq kimi əyilmiş (çilik, çiling), ucu kürəşəkilli (toxmaq, 
çombaq), uzunluğları 395-405 və 280-285 mm, diametrləri 13-15 və 9-          
10 mm olan qayış ilgəkli iki çubuqla səsləndirilir. Daşınması üçün qayışla 
təchiz olunub.  

Kos həmişə gövdəsinin hündürlüyü 340-360 mm və diametri 300-
320 mm olan kiçik növü ilə birlikdə səsləndirilir. Buna görə də bu binar alət 
kos-nağara adlanır. Böyük nağaraya ana kos, kiçik nağaraya isə bala kos de-
yilir.  

Orta nağaraların gövdəsinin diametri 330-360 və hündürlüyü 260-
310 mm olur. Ölçülərindən asılı olaraq kiçik nağara (330x260 mm), orta na-
ğara (340x290 mm) və iri nağara (350-360x300-310 mm) adlanırlar. Nağa-
ranın bu növləri adətən iki əlin və iki (yoğun və nazik) düz və ya ucları qar-
maq kimi əyilmiş çubuqların zərbələri ilə səsləndirilir. Sonuncu halda alət 
çilik (çiling) nağara adını daşıyır. Yoğun çubuğun uzunluğu 350-360 mm, 
naziyinki isə 230-235 mm olur. Çubuqların yuxarı hissəsində dəlik açılır və 
ondan iribuynuzlu mal dərisindən olan nazik qayış keçirir və uclarını tikir-
lər. İri nağara fərdi hazırlanır.  

Gövdəsinin diametri 240-300 mm və hündürlüyü 235-295 mm olan 
kiçik (cürə, bala) nağaranı iri nağaranı hazırlayan usta düzəldir. Uzunluğu 
270 və 295 mm, diametri 11-13 mm olan iki toxmaqla və həmişə iri nağara 
ilə bir yerdə səsləndirilir.  

Nağaranı adətən tünd rəngli parçadan hazırlanmış örtükdə saxlayır-
lar.  

 
Qaval 
Bir çox rayonlarda dəf adı ilə tanınan (Quba rayonunda – dəft, Qa-

zax rayonunda – damdıra) qaval bir tərəfinə balıq (nərə, naqqa, ağbalıq) dö-
şünün dərisi çəkilmiş 310-320 mm diametrli ensiz, dəyirmi sağanaqdan iba-
rətdir. Balığı bir neçə gün saxlayırlar. Sonra nazik çubuqla döyəcləyirlər. 
Dəri ətdən ayrılandan sonra xüsusi üsulla hazırlanır. Pərdəsi çəpiş dərisin-
dən olan qavallara da rast gəlinir.  

Sağanaq, palıd, tut və ya qoz ağacından olan 11-12 mm qalınlıqda və 
1400 mm uzunluqda fanerdən hazırlanır. Onun üzərinə taxta yapışqanı çəkir 
və üç dəfə dairə şəklində dolayırlar. Sağanağın səthi üz tərəfdə hamar, iç tə-
rəfdə isə bir qədər qabarıqdır. 

Sağanağın daxili perimetri boyunca bir-birindən 18-20 mm məsafədə 
milin köməyilə gümüş, mis, bürünc (və ya alümindən) olan halqa-zınqı-
rovlar (60-dan artıq) asırlar. Çox vaxt sağanağın üz tərəfi sümük və sədəflə 
bəzədilir.  

Diametri  340-450 mm-ə və eni  40-60 mm-ə  çatan  müxtəlif  ölçülü  
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qavallardan istifadə olunur. 
Adətən xüsusi taxta gılafda saxlayırlar. 
 
Qoşanağara 
 Dumbul, dümbələk adları ilə də tanınan qoşanağara eyni hündürlük-

lü, ancaq müxtəlif ölçülü iki gövdədən (böyük və kiçik göz, qazan, nağara, 
çanaq) ibarətdir. Xarici görünüşünə görə onlar fincanı və ya piyaləni xatırla-
dır. Alət fərdi hazırlanır. 

Qoşanağaranın hündürlüyü 300 mm-ə çatır, böyük gövdənin diamet-
ri 200-280 mm, kiçik gövdəninki isə 110-180 mm təşkil edir.  

Gövdələr yan tərəflərdən yuxarıda və aşağıda dəri iplə bir-birinə bir-
ləşdirilir və yaxud da ümumi taxta oturacaq üzərində bərkidilir. Keçmişdə 
onların arasında xüsusi ayaqcıqda zınqırov qoyur və ya metal lövhəcik asır-
dılar. 

Hər iki gövdə qoz, tut ağaclarından və metaldan düzəldilir. Keçmiş-
də gildən hazırlanırdı. Alət boğuq səslənməsin deyə gövdələrin aşağı hissə-
sində kiçik dəliklər açılır. Gövdələrin üst tərəflərinə çəkilmiş keçi, öküz, də-
və və ya at (nazik sinə hissəsi) dərisi camış (öküz) gönündən düzəldilən kö-
şə ilə və ya xüsusi vint mexanizmin (litavrada olduğu kimi) köməyilə dartı-
lır. Bu vaxt üzə yaş dəsmal (keçə) qoyulur. 

Çalğı üçün zoğal ağacından hazırlanan nazik, dəyirmi, 280-335 mm 
uzunluqda, en kəsiyinin diametri yuxarıda 12 mm, aşağıda isə 7 mm olan iki 
ağac çubuqdan istifadə olunur.  

Son vaxtlar üç nağara adı altında – böyük, orta və kiçik gövdədən 
ibarət olan alət də istifadə olunur.  

 
         Dümbək 
         Dümbək (həm də zərb adlanır) müxtəlif ölçülü və formalı (çox vaxt pi-
yaləşəkilli) gövdəyə malikdir. Cürbəcür rənglərlə (göy, qəhvəyi, boz və s.) 
bəzədilmiş ağacdan, dəmir lövhəsindən və ya şəffaf plastik kütlədən (plek-
siqlasdan) hazırlanır. Alətin ümumi hündürlüyü 350-400 mm təşkil edir. 
100-110 mm uzunluqda yuxarı hissəsi gövdə hesab edilir. Onun 250-            
260 mm diametrli geniş hissəsinə keçi dərisi çəkilir və bir-birinə çal-çarpaz 
sarınan qayışların köməyilə dartılır. Təkmilləşdirilmiş növlərində dəri əv-
vəlcə 230-240 mm diametrli polad çənbərə tikilir, sonra vintli mexanizmlə 
gövdəyə yuxarı geniş tərəfdən bərkidilir. Bu mexanizmin köməyilə alətin 
səslənməsini nizamlamaq olur. Alətin 250-255 mm diametrli aşağı dar his-
səsi (ayaqcıq) isə 100-105 mm diametrli silindrik boru ilə gövdəyə keçir. 
Onun içərisi boşdur. 

Dərili alətləri hazırlayan ustalar arasında Bulud Məmmədov (Bərdə), 
Əsgər Əliyev (Bakı), Aydın Məmmədov (Tovuz), Fərrux Babayev (Gəncə), 
Mehdi Allahverdiyev (Ağdam rayonunun Gülablı kəndi), Fərman Məhərrə-
mov (Şuşa), Qasım Qasımov (Abşeron rayonunun Qobu kəndi) və Asif Talı- 
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Qoşanağara və laqquti 

Kamil Əhmədovun naxışladığı qoşanağara 

c 

6 

1 

5 

4 

2 

3 

b 

a 

Qoşanağaranın yan (a) və üstdən (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (c): 
1 – böyük göz, 2 – kiçik göz, 3 – üz, 4 – oturacaq, 5 – dartıcı vintlər, 6 – çubuqlar. 
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Dümbək 

2 

b 

3 

c а 

1 

Dümbəyin yan (a) və üstdən (b) görünüşü və sxematik kəsiyi (c): 
1 – gövdə, 2 – üz, 3 – qayış 



183 
 

bovun (Ağdam) adlarını çəkmək olar. 
 

II.1.4. Özüsəslənən alətlər 
 

         Şaxşax 
         Şaxşax – 210 mm uzunluqda fiqurlu dəstəyin yuxarı hissəsinə iplə bər-
kidilmiş bir tərəfi qabarıq 75x58x15 mm ölçüdə iki dairəvi taxta lövhəcik-
dən (kasadan) ibarətdir. Səslənməni gücləndirmək üçün kasalar dəstəyin di-
gər ucuna da bərkidilir.  

 
       Kaman 
       Kamanın 400 mm-ə yaxın uzunluqda ağac dəstəsi yay kamanı şəklində 
əyilmişdir. Onun ipdən düzəldilmiş və dəstənin uclarına bağlanmış kirişinə 
metal lövhəciklər, halqa və zınqırovlar keçirilmişdir. 

 
        Laqquti  
        Laqquti (lakquti, laxquti, laxqıtı, lıqıdı, laqudu, laqqoto da deyirlər) öl-
çülərinə görə fərqlənən iki ayrı-ayrı düzbucaq şəklində yastı tircikdən iba-
rətdir. Onların uzun tərəfi boyu dərin rezonator yarıqları yonulmuşdur. Tir-
ciklərin ölçüləri 251-255x120-125x47-50 mm və170x120-125x45 mm, rezo-
nator yarıqlarının ölçüləri böyük tircikdə 210x20x90 mm, kiçikdə - 
129x15x80 mm təşkil edir. Çalğı üçün uzunluğu 250 mm, diametri 10 mm 
(dəstəkdə) və 15 mm (kəllədə) olan iki çubuqdan istifadə olunur. Əgər bir 
tircikdə çalırlarsa, onda onun 110x80x50 mm ölçülü nisbətən kiçik növün-
dən istifadə edirlər. Alət palıd, çinar və dəmirağacından hazırlanır. 

 
II.2. Musiqi alətlərinin ölçülməsi 

 
Musiqi alətlərinin ölçülməsində məqsəd onların səsdüzümünü tə`yin 

etməkdir. Alətlərin dəqiq akustik ölçülməsi xüsusi cihazlarla aparılır [2]. 
Pərdələrinin yeri müəyyən olunmuş simli alətlərin və nəfəs alətlərinin səs-
düzümü barədə ilk mə`lumatları xətti ölçmə əsasında da almaq olar. 

Simin səslənən uzunluğunun tən yarısına bərabər olan rəqəm simin 
əsas tonundan alınan, bu və ya digər pərdəyə uyğun gələn oktavanın yerini 
göstərir. Bundan da belə bir nəticə çıxarılır ki, oktavasında neçə pillə olan 
alət diatonik və ya xromatik qammalı səsdüzümünə malikdir. Bu rəqəmi də 
yarıya bölərək simin əsas tonundan ikinci oktavanı alırıq və s. 

Adətən akustik ölçülər sentlərlə, yə`ni temperasiya olunmuş yarım 
tonun yüzdə bir hissəsi ilə göstərilir. Səsdüzümünün intervallarının sentlərlə 
hesablanmasında müxtəlif üsullardan istifadə olunur (A.Ellis, E. Xornbostel, 
V.Belyayev usulları) [3].  

Simli xalq çalğı alətlərinin səsdüzümünü üç əsas interval təşkil edir: 
xalis kvinta (702 sent), xalis  kvarta (498 sent) və bu göstərilən  intervalların  
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Laqquti 

Laqqutinun üst (a) və yandan (b) görünüşü  
və sxematik kəsiyi (c). 

 

а 

b 

Şaxşax: 
üstdən (a) və yandan (b) 

görünüşü 

b 

а 

c 

Kaman  
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fərqinə bərabər olan böyük sekunda (204 sent). Böyük sekunda bəşəriyyətə 
mə`lum olan ilk səsdüzümünün – sekunda və kvarta pərdələri arasında 294 
sent (kiçik Pifaqor tersiyası) intervallı beştonlu qammanın əsas intervalıdır. 
Kiçik Pifaqor tersiyasını və xalis kvarta daxilində olan bir bütöv tonu iki 
intervala (biri Pifaqor sekundasına və ya 114 sentə üyğun gəlir) bölməklə 
kiçik Pifaqor sekundasına (90 sent) bərabər yeni fərq intervalı alınır. Bu 7 
pilləli tam diatonik və ya natamam 9 pilləli xromatik səsdüzümünə keçidi 
göstərir. İki bütov tonun 114 və 90 sent intervallarına bölünməsi ilə tam 12 
pilləli xromatik səsdüzümü alınır. Bütöv tonun 3, 4 intervala bölünməsi 
artıq yeni 24 (Pifaqor komması) və 66 sent30 intervallı 17, 22 və 24 pilləli 
qammaya gətirib çıxarır. Bütün kiçik Pifaqor yarımtonlarının 66 və 24 sentə 
bölünməsi ilə 29 pilləli qamma alınır. Simli xalq çalğı alətlərinin müxtəlif 
pilləli səsdüzümünün əsas yaranma üsulları belədir. 

Xətti ölçülərin müəyyən edilməsi əsasında akustik ölçmələrin (nü-
munə üçün Mirzə Mənsur Mənsurov, Əhməd Bakıxanov və Azərbaycan 
xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibindəki tarın ölçüləri verilir) nəticələri 
göstərir ki, 22 pillədən ibarət olan tar səsdüzümün həcmi demək olar ki, bir 
yarım oktavanı əhatə edir (cədvəl 1). Əsas səsdüzümü 17 pilləli qammanı 
yaradır. II və III, VII və VIII əsas pillələr və ya III və VII, XV və XVII pər-
dələr arasındakı intervallar istisna olmaqla, tarın əsas oktavasının səsdüzü-
mü 204 sentli bütöv Pifaqor tonu iki kiçik yarımtona və 24 sentli kommaya 
bölünür. II və III əsas pillələr arasındakı bütöv ton 3 yox, 4 intervala bölü-
nür. Göstərilən pillələr arasında iki komma, bir kiçik yarımton və 66 sentlik 
interval var. Axırıncı intervalın mövcud olması 17 pilləli qammanın daha 
mürəkkəb lada keçməsini göstərir. VII və VIII pillələr arasındakı interval ki-
çik və böyük Pifaqor yarımtonlarına bölünür; burada komma intervalı olmur 
(cədvəl 2). Bu, göstərilən pillələr arasında bütöv tonun əmələ gəlmə struk-
turunu daha sadə – 12 pilləli xromatik sistemə aid etməyə imkan verir.  

Tarın ikinci oktavası başqa cür qurulmuşdur. O natamam 12 səsli 
xromatik qammanı təşkil edir.  

11, 14 və 17 pillədən ibarət olan tavar və orta sazların səsdüzümü 
həcmi (nümunə üçün Aşıq Əsəd Rzayev, Aşıq İslam Yusifov və Aşıq Tey-
mur Hüseynovun tavar sazları, Aşıq Bilal Mikayılovun orta sazı, həmçinin 
orkestr sazının ölçülməsinin nəticələri verilmişdir) bir - bir yarım oktavanı 
əhatə edir və xromatik 12 yarımtonlu qammaya uyğun gəlir (cədvəl 3). Aşa-
ğı əsas oktavada hər 204 sentli Pifaqor tonu böyük (114 sent) və kiçik (90 
sent) yarımtonlara bölünür. Burada həm də xromatik qammanın “diyez” və 
“bemol” növlərinə (diatonik sistemin diyezlərə və bemollara doğru geniş-
lənməsi) də rast gəlinir (bax: cədvəl 2).  

Aşıq Əsəd Rzayevin sazında I və II, VI və VII əsas pillələr arasında 
intervallar daha mürəkkəb 17 pilləli və sadə 9 pilləli qammalara uyğun gəlir. 
Aşıq İslam Yusifovun sazında 9 pilləli qamma VII və VIII əsas pillələr ara-
sında  qeyd  olunur. Sazların yuxarı oktavası 7, 9 və 12 pilləli natamam xro- 
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Ölçülmüş çalğı alətləri: 
a – tar, b – saz, c – tütək, d – ney, e – balabanlar, ə – zurna. 
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Cədvəl 1 
 

Mirzə Mənsur Mənsurovanın tarı 
               Əsas oktava 

mm: { 0 38 I 25 II 10 III 22 IV 14 V 26 VI 13 VII 18 VIII 
666  628  603  593  571  557  531  518  500 

                                                                                                                                                                              
30 IX 11 X 17 XI 24 XII 19 XIII 10 XIV 18 XV 18 XVI 21 

 470  459  442  418  399  389  371  353  
                                       İkinci oktava 

XVII 22 XVIII 16 XIX 13 XX 18 XXI 14 XXII 
332  310  294  281  263  249 

 
         I                                                  II                                                                           III              IV 

sentlər: { 
C 101 Des 72 Eses 29 D 66 Dis 41 Es 85 Fes 40 E 64 F 108 
0  101  173  202  268  309  394  434  498  
  (90)  (180)  (204)  (270)  (294)  (384)  (408)    

                                               V                                                          VI              VII                            VIII 
Ges 37 Fis 64 G 98 As 84 Bb 44 A 82 B 84 Ces 107 c 126 
606  643  707  805  889  933  1015  1099  1206  

(588)  (612)  (702)  (792)  (882)  (906)  (996)  (1086)  (1200)  
                                   

des 89 d 80 es 113 e 96 f 
126´  215´  295´  408´  506´ 
(90)  (204)  (294)    (498) 
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Cədvəl 1-in davamı 
 

Əhməd Bakıxanovun tarı 
 

                       Əsas oktava 
mm: { 0 32 I 25 II 13 III 22 IV 13 V 27 VI 14 VII 13 

656  624  599  586  564  551  524  510  
          

VIII 29 IX 13 X 15 XI 26 XII 14 XIII 13 XIV 17 XV 20 XVI 22 
497  468  455  440  414  400  387  370  350  

               İkinci oktava 
XVII 19 XVIII 15 XIX 18 XX 15 XXI 16 XXII 
328  309  294  276  261  245 

 
                     
 
 
 
I                                                        II                                                                                III              IV 

sentlər: { 
C 86 Des 71 Eses 38 D 66 Dis 41 Es 88 Fes 47 E 42 F 
0  86  157  195  261  302  390  437  479 
  (90)  (180)  (204)  (270)  (294)  (384)  (408)  (498) 

                                                       V                                                         VI               VII 
Ges 49 Fis 55 G 107 As 60 Bb 58 A 75 B 100 Ces 111 
585  634  689  796  856  914  989  1089  

(588)  (612)  (702)  (792)  (882)  (906)  (996)  (1086)  
                            VIII 

c 101 des 88 d 106 es 99 e 112 f 
1200  101´  189´  295´  394´  506´ 

  (90)  (204)  (294)  (408)  (498) 
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Cədvəl 1-in davamı 
 
 

Orkestr tarı 
                           Əsas oktava 

mm: { 0 33 I 25 II 14 III 23 IV 15 V 22 VI 13 VII 21 
663  630  605  591  568  553  531  518  

 
VIII 23 IX 13 X 18 XI 26 XII 22 XIII 8 XIV 15 XV 20 XVI 
497  474  461  443  417  395  387  372  352 

                                                          İkinci oktava 
19 XVII 20 XVIII 17 XIX 15 XX 15 XXI 17 XXII 
 333  313  296  281  266  249 

                            I                                                 II                                                                            III              IV 

sentlər: { 
C 89 Des 68 Eses 42 D 69 Dis 46 Es 67 Fes 43 E 72 F 83 Ges 
0  89  157  199  268  316  383  426  498  581 
  (90)  (180)  (204)  (270)  (294)  (384)  (408)    (588) 

                                  V                                                         VI               VII                           VIII 
49 Fis 68 G 107 As 94 Bb 34 A 63 B 95 Ces 101 c 106 des 

 630  698  805  899  933  999  1094  1195  101´ 
 (612)  (702)  (792)  (882)  (906)  (996)  (1086)  (1200)  (90) 

                                   
94 d 93 es 91 e 119 f 
 195´  288´  379´  498´ 
 (204)  (294)  (408)   

 
Qeyd. Burada və sonra birinci sətirdə qonşu pərdələr arasında məsafə millimetr və sentlərlə göstərilir. İkinci sətirdə hər pərdənin simin əsas tonu ilə əmələ gətirdiyi 

intervallar, üçüncüdə isə – mö`tərizədə intervalların qiyməti Pifaqor sistemində sentlərlə verilir. Rum rəqəmləri əsas pillələri göstərir. 
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                                                                                                                                                                             Cədvəl 2 
Tar (a) və sazın (b) sentlə əsas oktavasının nəzəri səsdüzümü 

 
 

 
             I       II         III     IV        V                 VI            VII   
            С          D          E      F        G                   A     B               VIII 

             0         90       180    204          270     294        384              408   498       588     612      702       792           882   906         996       1086      1200 
                 90        90        24        66            24        90             24          90        90       24        90        90           90         24        90         90         114 
 

а 
 

            
             
            I                                 II               III            IV                      V                VI            VII  VIII 

            0           114              204                  294                     408           498             612           702             792              906           996     1110      1200 
                 114             90                 90           114                  90             114             90               90     114               90         114         90 

 
b 
 

 

c 

c 

  Cis                    Es             Fis                    As           H 
          
 

  С             D                    E              F             G                       A          B 

     Des     Eses  Dis     Es           Fes           Ges      Fis                    As      Bb               Ces 
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Cədvəl  3 
 

Aşıq Əsəd Rzayevın sazı 
               Əsas oktava 

mm: { 0 47 I 22 II 22 III 19 IV 28 V 37 VI 27 VII 28 VIII 
694  647  625  603  584  556  519  492  464 

   İkinci oktava 
24 IX 26 X 25 XI 42 XII 18 XIII 16 XIV 22 XV 35 XVI 27 XVII 
 440  414  389  347  329  313  291  256  229 

                                             
                  I                                                    I                                    III              IV               V 

sentlər: { 
C 120 Сis 59 Eses 62 D 58 Es 84 E 19 F 91 Ges 105 G 89 Gis 
0  120  179  241  299  383  502  593  698  787 
  (90)  (180)  (204)  (294)  (408)  (498)  (588)  (702)  (792) 

                       VI                                      VII 
107 A 105 Ais 201 c 89 des 87 d 126 es 277 eis 141 g 

 894  999  1200  89´  176´  302´  579´  720´ 
 (906)  (996)    (90)  (204)  (294)  (588)  (702) 

 
 

Aşıq İslam Yusifovun sazı 
                   Əsas oktava 

mm: { 0 75 I 21 II 20 III 29 IV 33 V 31 VI 28 VII 27 VIII 
715  640  619  599  570  537  506  478  451 

İkinci oktava 
25 IX 24 X 46 XI 37 XII 24 XIII 26 XIV 
 426  402  356  319  295  269 
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  Cədvəl 3-ün davamı 
                    
                   I                               II                                   III                 IV           V                               

sentlər: { 
C 189 Des 59 D 57 Es 85 E 104 F 103 Ges 97 G 102 As 
0  189  248  305  390  494  597  694  796 
  (90)  (204)  (294)  (408)  (498)  (588)  (702)  (792) 

 
     VI                  VII                  VIII 

98 A 100 B 212 c 189 d 134 e 162 f 
 894  994  1206  195´  329´  491´ 
 (906)  (996)  (1200)  (204)  (408)  (498) 

 
Aşıq Teymur Hüseynovun sazı 

 
mm: { 0 77 I 20 II 21 III 35 IV 34 V 29 VI 30 VII 28 

746  669  649  628  593  559  530  500  
        

VIII 26 IX 27 X 44 XI 
472  446  419  375 

                                             
         I                                II                                   III               IV        V                                      

sentlər: { 
C 189 Des 52 D 58 Es 98 E 101 F 75 Ges 99 G 119 As 98 
0  189  241  299  397  498  573  672  791  
  (90)  (204)  (294)  (408)    (588)  (702)  (792)  

                                                                                  
              VI         VII                    

A 110 B 26 Ces 
889  999  1025 

(906)  (996)  (1086) 
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 Cədvəl 3-ün davamı 
 

Aşıq Bilal Mikayılovun sazı 
 

Əsas oktava 
mm: { 0 64 I 17 II 20 III 40 IV 22 V 28 VI 27 VII 25 VIII 

655  591  574  554  514  492  464  437  412 
                                                                     İkinci oktava 

23 IX 23 X 22 XI 21 XII 39 XIII 30 XIV 
 389  366  344  323  284  254 

                                             
                      I                                      II                                     III               IV                              V                                      

sentlər: { 
C 176 Cis 49 D 63 Dis 128 E 78 F 99 Fis 105 G 102 Gis 
0  176  225  288  416  494  593  698  800 
  (114)  (204)  (318)  (408)  (498)  (612)  (702)  (816) 

                                     VI                                            VII                      VIII 
99 A 105 Ais 107 H 112 c 218 d 196 e 

 899  1004  1111  1223  241´  437´ 
 (906)  (1020)  (1110)  (1200)  (204)  (408) 

 
 
 
 

Orkestr sazı 
          Əsas oktava 

mm: { 0 34 I 30 II 28 III 29 IV 25 V 24 VI 23 VII 21 VIII 20 
575  541  511  483  454  429  405  382  361  

İkinci oktava 
IX 21 X 18 XI 17 XII 17 XIII 26 XIV 18 XV 9 XVI 9 XVII 
341  320  303  286  269  243  225  216  207 
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 Cədvəl 3-ün davamı 
 
                   I                                  II                                     III                IV                           V                                     

sentlər: { 
C 105 Cis 99 D 97 Dis 107 E 98 F 100 Fis 101 G 98 Gis 99 
0  105  204  301  408  506  606  706  804  
  (114)    (318)    (498)  (612)  (702)  (816)  

 
     IV                                    VII                  VIII 

A 110 Ais 94 H 100 c 106 cis 176 es 133 e 71 f 74 ges 
903  1013  1107  1207  113´  289´  422´  490  567 

(906)  (996)  (1110)  (1200)  (204)  (294)  (408)  (493)  (588) 
 

Sazçı-qızlar ansamblındakı cürə saz 
 

mm:  { 0 48 I 26 II 21 III 25 IV 33 V 18 VI 16 VII 21 VIII 
494  446  420  399  374  341  323  307  286 

 
                       I                II                                    III                 IV               V                                  VI                VII 

sentlər: { C 177 D 104 Es 89 E 112 F 160 G 94 As 87 A 123 B 
   177  281  370  482  642  736  823  946 
   (204)  (294)  (408)  (498)  (702)  (792)  (906)  (996) 

 
 Cədvəl  4 

Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsus tütək 
 
                  0           I                IIar              III            IV   V        VI           VII  VIII              А 

sentlər: { 0  164  178  188  212  237  261  283  306  331 
 164  14  10  24  25  24  22  23  25  
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                                                                                                                                                                                                                                                            Cədvəl  4-ün davamı 
 
   

Fərhad Hüseynun tütəyi 
 
                              0                   I                II ar     III          IV                V        VI           VII  VIII              А 

mm: { 0  167  181  193  218  244  267  294  320  337 
 167  14  12  25  26  23  27  26  17  

 
Orkestr tütəyi 

 
 0                    I                IIar      III          IV                V       VI           VII  VIII              А 

mm: { 0  166  182  194  220  246  272  298  323  340 
 166  16  12  26  25  26  26  25  17  

 
Nəzəri səsdüzümü: 

mm: { А 50 VIII 50 VII 50 VI 50 V 50 IV 50 III 25 II (ar) 25 I 
 600  550  500  450  400  350  300  275  250 

 
sentlər: { А 152 VIII 164 VII 182 VI 204 V 231 IV 267 III 152 II ar 
 0  152  316  498  702  933  1200  152 

 
164 I 

 316 
 

Fərhad Hüseynovun pikolo-tütəyi 
 

  0                   I                II ar           III          IV                V        VI           VII  VIII              А 
mm: { 0  124  136  150  169  189  204  222  240  282 

 124  12  14  19  20  15  18  18  42  
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                                                                                                                                                                                                                                                                Cədvəl  4-ün davamı 

 
 

Orkestr pikolo-tütəyi 
 

 0                   I                II ar    III          IV                V        VI           VII  VIII              А 
mm: { 0  121  129  142  162  183  201  222  241  262 

 121  8  13  20  21  18  21  19  21  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Cədvəl  5 
 

Xəsrət Hüseynovun neyi 
 

                         0                  I ar           II              III     IV                V                 VI       VII             А 
 mm: { 0  196  225  254  287  316  345  376  406 

  196  19  22  33  29  29  31  30  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Cədvəl  6 
Əli Kərimovun balabanı 

 
  B                   I                II ar    III          IV                V        VI           VII  VIII              А 

mm: { 0  31  45  57  84  113  139  168  194  238 
 31  14  12  27  29  26  29  26  44  

 
Xəsrət Hüseynovun balabanı 

 
      B                   I                II ar         III              IV                V           VI               VII      VIII             IX                 А 
mm: { 0  39  52  69  98  128  157  184  214  244  290 

 39  13  17  29  30  29  27  30  30  46  
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                                                                                                                                                                                                                                                              Cədvəl  6-nın davamı 

Ağası Ağasızadənin balabanı 
 

      B                   I                II ar         III              IV                V           VI               VII      VIII             IX                 А 
mm: { 0  42  56  71  98  128  157  185  214  242  307 

 42  13  15  27  30  29  28  29  28  65  
 

Manaf Məmmədovun balabanı 
 

      B                   I                II ar         III              IV                V           VI               VII      VIII             IX                 А 
mm: { 0  37  52  65  91  116  144  171  198  226  275 

 37  15  13  26  25  28  27  27  28  49  
 

Fərhad Hüseynovun balabanı 
      B                   I                II ar         III              IV                V           VI               VII      VIII             IX                 А 
mm: { 0  39  51  67  95  123  149  177  207  237  323 

 39  12  16  28  28  26  28  30  30  86  
 

Orkestr balabanı 
 

      B                   I                II ar         III              IV                V           VI               VII      VIII             IX                 А 
mm: { 0  41  55  69  97  124  152  179  206  234  322 

 41  14  14  28  27  28  27  27  28  88  
 
Nəzəri səsdüzümü: 

   mm: { А 112,5 IX 37,5 VIII 37,5 VII 37,5 VI 37,5 V 37,5 IV 37,5 III 18,75 II ar 
0  487,5  450  412,5  375  337,5  300  262,5  243,75 

 
18,75 I 

 225 
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                                                                                                                                                                                                                                                                   Cədvəl  6-nın davamı 
 

sentlər: { А 359,5 IX 138,5 VIII 151 VII 165 VI 182,5 V 203,5 IV 231,5 III 128,5 
0  359,5  498  649  814  996,5  1200  231,5  

 
II ar 138 I 
360  498 

 
Orkestr balabanı 

 
                    B                   I                IIar               III             IV                 V                 VI               VII      VIII             IX               Хar  

mm: { 0  36  50  64  92  120  146  174  202  230  258 
 36  14  14  28  28  26  28  28  28  28  

                   XI ar               A 
 272  315 

14  43  
 
Nəzəri səsdüzümü: 

mm: { А 56,25 XI ar 18,75 Хar 37,5 IX 37,5 VIII 37,5 VII 37,5 VI 37,5 V 37,5 
 600  543,75  525  487,5  450  412,5  375  337,5  

 
IV 37,5 III 18,75 II ar 18,75 I 
300  262,5  243,75  225 

 
sentlər: { А 171 XI ar 60 Хar 128,5 IX 138,5 VIII 151 VII 165 VI 182,5 V 203,5 
 0  171  231  359,5  498  649  814  996,5  

 
IV 231,5 III 128,5 II ar 138 I 

1200  231,5  360  498 
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Сədvəl 7 

 
 

Əli Kərimova məxsus zurna 
 
                    B                   I                IIar         III              IV                V            VI               VII      VIII             (IX)               А 

mm: { 0  42  59  69  96  123  149  177  204  252  318 
 42  17  10  27  27  26  28  27  48  66  

 
Ələfsər Rəhimova məxsus zurna 

 
                    B                   I                IIar         III              IV                V            VI               VII      VIII            (IX)                 А 

mm: { 0  47  61  73  98  124  150  176  201  229  308 
 47  14  14  25  26  26  26  25  28  79  

 
 

Ağası Ağasızadəyə məxsus zurna 
 
                    B                   I                IIar         III              IV                V            VI               VII      VIII             (IX)               А 

mm: { 0  51  65  76  104  132  159  188  213  246  310 
 51  14  11  28  28  27  29  25  33  64  

 
Xəsrət Hüseynova məxsus zurna 

 
                              B                   I                IIar     III          IV                V       VI           VII VIII               А 

mm: { 0  40  52  68  97  125  151  174  203  304 
 40  12  16  29  28  26  23  29  101  
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                                                                                                                                                                                                                                                                 Cədvəl  7-nin davamı 

Manaf Məmmədova məxsus zurna 
 
                     B                   I                IIar         III              IV                V            VI               VII      VIII             (IX)               А 

mm: { 0  41  54  68  94  122  148  174  202  249  314 
 41  13  14  26  28  26  26  28  47  65  

 
Orkestr zurnası 

 
                    0                   I                IIar         III              IV                V            VI               VII      VIII            (IX)                А 

mm: { 0  46  59  71  96  120  146  172  195  342  296 
 46  13  12  25  24  26  26  23  47  54  

 
Orkestr zurnası 

 
                     0                   I                IIar         III              IV                V            VI               VII      VIII            (IX)                 А 

mm: { 0  48  62  75  100  126  151  176  202  252  303 
 48  14  13  25  26  25  25  26  50  51  

 
Nəzəri səsdüzümü: 

mm: { VIII 50 VII 50 VI 50 V 50 IV 50 III 25 II ar 25 I 
 600  550  500  450  400  350  325  300 

 

sentlər: { VIII 152 VII 164 VI 182 V 204 IV 231 III 129 II ar 138 I 
0  152  316  498  702  933  1062  1200 

 

sentlər: { А 138 VIII 152 VII 164 VI 182 V 204 IV 231 III 129 II (ar) 138 I 
1062  0  152  316  498  702  933  1062  1200 
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matik qammalardan təşkil olunmuşdur. Sazçı-qızlar ansamblındakı cürə sa-
zın səsdüzümü demək olar ki, oktava həcmindədir və 9 pilləli qammaya uy-
ğun gəlir.  

Nəfəs alətlərinin akustik ölçülməsi üfürülmə yerindən gövdədə yer-
ləşən dəliklərin mərkəzinə və onun aşağı ucunadək məsamələrin millimetr-
lərlə müəyyən olunması yolu ilə həyata keçirilmişdir. Şərti olaraq, gövdəyə 
havanın üfürülmə yeri “0” rəqəmi, borunun aşağı ucu “A”, gövdənin yuxarı 
ucu (əgər o “0” nöqtəsi ilə üst-üstə düşmürsə) “B” hərfi ilə, dəliklər onların 
“0” nöqtəsindən yerləşmə ardicilliğina uyğun olaraq Rum rəqəmləri ilə 
(mö`tərizəyə alınmış rəqəmlər onu göstərir ki, onlar çalğı zamanı barmaq-
larla örtülmür), gövdənin arxa tərəfində yerləşən dəlik isə “ar” indeksi ilə 
işarələnir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ölçülmüş nəfəs alətlərində gövdədəki 
çalğı dəlikləri bir-birindən təxminən eyni məsafədə yerləşmişlər, yə`ni onla-
rın düzülüşündə dəqiq müəyyən edilmiş ölçülərdən istifadə edilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, tütəyin səsdüzümü böyük sekunda, xalis 
kiçik tersiya, xalis kvarta, böyük seksta və nəhayət, xalis oktavadan ibarət-
dir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, tütəyin səsdüzümü oktava həc-
mində və diatonikdir (cədvəl 4). Dəliklərin qismən örtülməsi yolu ilə təcrü-
bəli çalğıçılar xromatik səsdüzümün səslərini də alırlar.  

Pikkolo-tütəyin ölçülməsi aşığadakı nəticələri vermişdir (bax: cədvəl 
4). Onun çalğı dəlikləri, tütəkdə olduğu kimi, bir-birindən eyni məsafədə 
yerləşirlər. Belə bərabərlik və gövdənin uzunluğunda xalis kvartanın təsbit 
olunması şərtilə tütək alətində olduğu kimi sentlə həmin nəzəri səsdüzü-
münü alırıq. 

Neyin ölçülməsinin yekunları (cədvəl 5) oxşar nəticələri çıxarmağa 
imkan verir. 

8, 9 (biri arxada, qalanı üz tərəfdə) və 11 dəlikli (8-i üz, 3-ü arxa tə-
rəfdə) balabanlar da ölçülmüşdür.  

Ölçmələrdən göründüyü kimi, gövdələrin üz tərəfindəki dəliklər bir-
birindən, demək olar ki, eyni məsafədə yerləşmişlər.  

Alətin aşağı ucu ilə axırıncı dəlik arasındakı məsafənin digər dəliklər 
arasındakı məsafə ilə müqayisədə bir yarım və ya üç dəfə böyük olmasını 
nəzərə alaraq və onlarda xalis kvarta intervalının qeyd olunması və 600 mm 
intervalın əsas tonunun titrəyən hava sütununun uzunluğunun bərabərliyi 
şərtilə sentlə aşağıdakı nəzəri səsdüzümünü alırıq (cədvəl 6). 

Əlavə arxa dəlikləri olan orkestr balabanının daha tam səsdüzümü 
kiçik sekunda, böyük sekunda, neytral tersiya, xalis kvarta, kvinta, xalis ki-
çik seksta, kiçik septima və xalis oktavadan ibarətdir. 

Bütün ölçülmüş balabanların səsdüzümü, uyğun olaraq nona və un-
desima diapazonunda diatonikdir. Dəliklərin qismən örtülməsi yolu ilə xro-
matik səslər də alırlar.  

201 



137 
 

Tanınmış çalğıçılara məxsus zurnalarının, həmçinin Azərbaycan 
xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibindəki zurnanın xətti ölçüləri 7-ci cədvəl-
də verilmişdir. Nəfəsli xalq çalğı alətlərində xalis kvartanın qeyd edilmə 
faktını, həmçinin dəliklər arasındakı məsafənin bərabərliyini nəzərə alaraq 
zurnanın sentlə aşağıdakı nəzəri səsdüzümünü almaq olar (bax: cədvəl 7). 
Zurnanın əsas tonu VIII dəlikdən 50 mm aşağıda yerləşən nöqtədə alınma-
sını qəbul etsək (bu rəqəm konus şəkilli boruağzı düzgün yonulmadıqda bu 
və ya digər tərəfə dəyişə bilər), onda havanın səslənən hissəsinin uzunluğu 
1062 sentli interval verən 650 mm-ə bərabər olacaqdır, yə`ni II (ar) dəlikdən 
alınan tondan bir oktava aşağı səslənir. 

Yuxarıda qeyd ediləni nəzərə alaraq, zurnanın böyük sekunda, kiçik 
tersiya, xalis kvarta, xalis kvinta, böyük sentima və xalis oktava yerləşən 
digər nəzəri səsdüzümünü almış oluruq (bax: cədvəl 7). Buradan belə nəticə 
çıxır ki, zurnanın səsdüzümü diatonik olub bir yarım oktava həcmindədir.  

 
 

_______ 
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Xalq çalğı alətlərinin tədqiqi zamanı onların diapazon, köklənmə, 

ştrix, tembr, pozisiyalarının öyrənilməsinə, texniki və dinamik imkanlarına, 
applikatura və çalğı tərzlərinə böyük diqqət yetirilmişdir. Aşağıda bu məsə-
lələr üzrə hər alətdə müşahidə olunmuş xüsusi cəhətlər şərh olunur. 

 
*
 *

 * 
 
Tar. Tarda oturaq vəziyyətdə çalırlar. Bu zaman tar döş qəfəsinin 

yuxarı hissəsində üfqi vəziyyətdə saxlanılır və azacıq sinəyə sıxılır, çanağın 
alt hissəsi isə ifaçının sağ çiynindən bir az aşağıda yerləşir. Sağ əlin iki (bas 
və şəhadət) və ya üç (əksər hallarda) barmaqları arasında yerləşən mizrab 
simlərə iri çanağın ortasında vurulur. Eyni vaxtda sol əlin üç barmağı ilə 
(şəhadət, orta və adsız) simlər müəyyən yerlərdə pərdələr üzərinə sıxılır və 
bununla da, müxtəlif ucalıqda səslər alınır. Baş barmaq isə alətin qol hissə-
sini tutur. Mahir ifaçılar çanağa yaxın qol hissəsində, yəni yüksək tessitura-
da muğam ifa edərkən çeçələ barmaqdan da istifadə edirlər.  

Tarın texniki və bədii imkanları əsasən solo - muğam ifaçılığında 
özünü biruzə verir. Bu vaxt müxtəlif mizrab ştrixləri və üsullarından istifadə 
olunur: mizrabla yuxarıdan, aşağıdan, yuxarı və aşağıdan və ya əksinə, yük-
sək sürətlə yuxarı və aşağıdan, daima yuxarıdan, aşağıdan və yuxarıdan, 
barmaqların sim boyunca hərəkəti, alətin silkələnməsi, vibrasiya, qlissando, 
kiçik çanaqda və ya böyük xərəyə yaxın çalğı, fasilələr.  

Musiqi əsərlərinin müəyyən hissələrini qabarıq vermək və onları da-
ha çox rəngarəng çatdırmaq üçün təcrübəli musiqiçilər həmçinin başqa miz-
rab ştrixlərindən də istifadə edirlər.  

Adətən simlərə vurulan zərblər mizrab adlanır. Yaxşı ifa üçün ilk 
növbədə sağ və sol əllər arasında, yə`ni sağ əlin simlərə mizrab zərbləri ilə 
eyni zamanda uyğun pərdələri sıxan sol əl barmaqlarının alətin qolu boyun-
ca hərəkəti arasında sıx əlaqəyə riayət etmək lazımdır.  

Mizrabla səsçıxartmanın ən`ənəvi növlərinə aşağıdakılar aiddir:  
1) Üst mizrab – mizrab simlərə yuxarıdan aşağı vurulur.  
2) Alt mizrab – mizrab simlərə aşağıdan yuxarı vurulur (stakkatoya 

uyğundur). 

ÇALĞI  ALƏTLƏRİNİN  

TEXNİKİ  VƏ  BƏDİİ  İFADƏ  İMKANLARI  
 

III. 
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Mirzə Mənsur Mənsurov tarda çalmağı öyrədir.  
Keçən əsrin 60-cı illəri.  
(tarzənin arxivindən) 

 

Tarzən Bəhram Mansurov, 1968-ci il. 
(“Asiya və Afrika xalqlarının musiqisi” kitabından.  

Məqalələr məcmuəsi. 5-ci buraxılış, M., Sov.komp., 1987) 
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3) Üst–alt və ya sağ-sol mizrab – mizrab simlərə növbə ilə yuxarıdan  
və aşağıdan vurulur. 

4) Alt-üst mizrab - mizrab simlərə növbə ilə aşağıdan və yuxarıdan 
vurulur. 

5) Ruh mizrab – mizrab tarın hər hansı bir siminə iti sürətlə yuxarı-
dan və aşağıdan ardıcıl vurulur (tremoloya uyğundur).  

6) Döymə mizrab – mizrabın simə sür`ətlə yuxarıdan vurulması.  
7) Tərs mizrab – musiqi əsərinin bir hissəsinin alt mizrab üsulu ilə 

ifa olunması.  
8) Qoşa mizrab – mizrabın simə yuxarıdan və aşağıdan (fraza tersiya 

intervalında qısa forşlaqla başlayır) iki dəfə vurulması. Muğam və onun 
şö`bələrində (“Zabul Segahı”, “Qatar”, “Dilkəş”, “Hicaz” və s.) istifadə olu-
nur.  

9) Santur mizrab – üst-alt-üst mizrabların ardıcıl vurulması (tempinə 
görə tremolodan zəifdir). Əsasən milli rəqs havalarının, rəng və diringi-
lərinin ifası zamanı istifadə edilir. Bə`zən göstərilən ardıcıllıq dəyişir: 
mizrab yuxarıdan-yuxarıdan-aşağıdan və ya aşağıdan-yuxarıdan-yuxarıdan 
vurulur. Sonuncu halda birinci zərbə mizrabla deyil, dırnaqla həyata keçiri-
lir.  

10) Cəld, iti mizrab (mizrabi-tizək) – yuxarıdan-aşağıdan-yuxarıdan 
və aşağıdan-yuxarıdan-aşağıdan və ya əksinə, birinci aşağıdan vurulan iki 
ardıcıl mizrab sırasından ibarətdir. Əsasən triollarla ifa olunur. Bu mizrab 
növü, adətən, “Segah”, “Çahargah” və “Mahur-Hindi” və b. muğamlarının 
ifası zamanı işlənir.  

11) Çahar mizrab – səslər mizrabın dörd (alt-üst-alt-üst) və ya yalnız 
üst-alt zərblərin və hər dəfə ağ, kök və ya zəng simlərdən birini ostinato ki-
mi saxlamaqla ardıcıl vurulmasından alınır. Bu mizrab “Rast”, “Şur”, “Qa-
tar”, “Mahur-Hindi”, “Şahnaz” “Segah”, “Şüştər”, “Hümayun”, “Bayatı Şi-
raz” muğamlarının və onların rənglərinin səslənməsi zamanı istfiadə olunur.  

12) Əlif mizrab – sol əlin barmağı ilə ağ simi müəyyən pərdə üzərin-
də sıxıb mizrabın bütün boş simlərə yuxarıdan aşağı vurulması. “Orta Ma-
hur”, “Mahur-Hindi”, “Şur” (“Hicaz” şö`bəsi) və başqa muğamlarda tətbiq 
olunur. 

13) Çırtıq mizrab – alt-üst-alt-üst mizrabların vasitəsilə alınan səslə-
rin ardıcılığından ibarətdir. Bu vaxt birinci səs ritmik ostinato halında daim 
təkrar olunur, qalan üç səs isə birinciyə nisbətən bir seksta yuxarı istiqamət-
də ardıcıl olaraq çalınır. Başqa şəkildə isə birinci üç səs dördüncüyə nisbə-
tən bir oktava zildən ardıcıl olaraq aşağı istiqamətdə çalınır və sıçrayışla 
ostinato halında daim təkrar olunan dördüncü səsə enir. “Rast” (“Əraq” 
şö`bəsi), “Orta Mahur”, “Mahur-Hindi”, “Bayatı Qacar”, “Çahargah” və 
“Şahnaz” (“Kürdü” şö`bəsi) muğamlarının ifası zamanı daha tez-tez istifadə 
olunur.  

14) Mizrabi gulriz – qoşa mizrabın oxşarıdır, amma mizrab simə 
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həmişə yuxarıdan vurulur; forşlaqlar frazanın əvvəlində növbəti tondan bir 
sekunda aşağı götürülür. “Rast” muğamının “Hüseyni”, “Bayatı Şiraz” mu-
ğamının “Üzzal” şö`bələrində və “Səmayi-Şəms” zərbi-muğamında, “Ma-
hur-Hindi” muğamında “Şikəsteyi-Fars”-a keçid üçün “Rast Hindi” şö`bə-
sindən sonra tədbiq edilir.  

15. Zəng mizrab (zəngbari) – mizrabın zəng simlərə vurulması.  
Daha mürəkkəb mizrablar (çahar, çırtıq, qarışıq, gülriz, zəngi-şötər, 

zirəfkənd və b.) muğamların yalnız solo ifası zamanı istifadə olunur. Bu 
mizrablardan məşhur tarzən Bəhram Mənsurov ustalıqla istifadə edirdi31. 

Tarda ifa sənətinin pərəstişkarları arasında belə kəlam geniş yazıl-
mışdır: “Yaxşı biləyi var” – sağ əl biləyinin böyük çevikliyi ilə fərqlənən və 
bununla da mizrabdan məharətlə istifadə edən tarzənlər barədə belə deyirlər.  

Alət həmçinin sol əlin barmağları ilə simləri dartmaqla da səsləndi-
rilir. Xalq təcrübəsində belə çalğı üsulu barmaq adlanır ki, bu da sol əlin 
barmaqlarının alətin qolu boyu hərəkəti deməkdir.  

Sol əlin barmaqlarının istifadə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onlar 
müxtəlif cür adlandırılır:  

1. Adi barmaq – musiqi əsərinin müvafiq tonları alınan sağ əlin miz-
rab vurması ilə sinxron olaraq sol əl barmaqlarının pərdələr üzərində hərə-
kətidir. 

2. Sürüşdürmə barmaq – simə mizrab vurduqdan sonra barmağın qol 
boyunca müəyyən pərdələr arasında sim üzərində sürüşdürülməsidir 
(qlissandoya uyğundur).  

3. Dartma və ya titrəmə – eyni zamanda simin barmaqla pərdə üzə-
rində sıxılması və barmağın sağa və sola silkələnməsidir (vibrasiyaya uy-
ğundur).  

4. Dırnaq – sağ əlin şəhadət barmağının dırnağı ilə mizrabsız çalğıdır 
(forşlaqa uyğundur). 

5. Cırmaq – mizrab əvəzinə şəhadət barmağla çalğı və ya adsız və 
çeçələ barmaqla simin ilişdirilməsi və eyni zamanda onların şəhadət və orta 
barmaqlarla sıxılmasıdır (pitsikatoya uyğundur).  

6. Lal barmaq – sol əlin barmaqları ilə xüsusi bir tərzdə simlərə 
yumşaq vurulması və ya ilişdirilməsi ilə səsin alınmasıdır (mordentə uyğun-
dur).  

7. Əngüşkari – sol əlin adsız barmağı simlərə vurulur, şəhadət bar-
maq isə pərdələr üzərində hərəkət edir. 

Xalq arasında həmçinin ifaçı səhv çaldıqda, “xaric barmaq” ifadəsi 
geniş işlənir.  

Özünəməxsus, təkrarolunmaz barmaqlar ustad tarzənlərin adlarını 
daşıyır. Məsələn, Qurban Pirimovun “Çoban bayatı”sında – “Qurbanın bar-
maqları”, Bəhram Mənsurovun “Rast”ında – “Bəhramın barmaqları”, Zərif 
Qayıbovun və ya Əhsən Dadaşovun “Şur”unda – “Zərifin barmaqları”, “Əh-
sənin barmaqları”, Hacı Məmmədovun “Orta Mahur”unda “Hacının bar-  
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Bəhram Mansurovun işlətdiyi ştrixlər  
(R.İmranini dissertasiyasından, 1986) 

 

Çaxar mizrab - əsas 
variant 

Çaxar mizrab - II variant 
 

Çaxar mizrab - I variant 
 

Çaxar mizrab - III variant 
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Çırtıq  mizrab – I variant 
 

Çırtıq  mizrab – II variant 

Zəngi-şötər 

Qoşa mizrab 
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Santur mizrab 
 

 

Əlif mizrab 
 

 
 

Mizrabi-gülriz 
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maqları”, Ramiz Quliyevin “Segah”ında, “Ramizin barmaqları”. 
Göstərilən mizrab vurma və istifadə olunan müxtəlif barmaqların 

növləri ilə yanaşı, tarda dinamik çalarların əldə edilməsinin başqa üsulları 
mövcuddur: 

1. Xum – simə (əksər hallarda aşağıdakı) mizrabı vurduqdan sonra 
alətin 2-3 dəfə silkələnməsi və ya qolun geriyə dartılması; səsin ehtuzasının 
uzadılmasına şərait yaradır.  

2. Hal mizrab – böyük xərəyə yaxın yerdə çalğı; tutqun, kobud səs 
verir.  

3. Narın mizrab – kiçik çanaqda çalğı; sazın tembrini xatırladan 
yumşaq, zəif səslənmə alınır.  

4. Fasilələr – tarzən mizrabı boş simə vurduqdan sonra fasilə verir, 
tarı silkələyir və səs yavaş-yavaş sönür.  

Tarda simlər şərti olaraq 3 qrupa bölünürlər:  
Birinci qrupu iki qoşa, ən işlək melodik – ağ və sarı simlər təşkil 

edir.  
İkinci qrup üç – kök (bas) simdən ibarətdir. Onlardan aşağı simlər 

üçüncü cütlüyü (dəm simlər) əmələ gətirir; burdon səslər çıxarır və züy 
(dəmsaz) saxlayır, həmçinin arabir melodik funksiyanı yerinə yetirirlər. Qo-
lun orta hissəsində yerləşdiyindən onlar işləkliyinə görə birinci iki cüt sim-
dən geri qalırlar və melodik simlər kimi tez-tez pərdələrə sıxılmırlar. Tək 
qalın bəm kök (ton) sim yalnız muğam ifası zamanı istifadə olunur. O qeyd 
olunduğu kimi, kiçik xərəyin çıxıntısı üstündən keçir və pərdələrin üzərin-
dən nisbətən hündürdə yerləşir. Buna görə də bu simi çalğı zamanı pərdələrə 
sıxmaq mümkün olmur.  

Üçüncü qrupu iki cüt zəng (cinginə) alikvot sim əmələ gətirir. Onlar 
həmişə açıq qalırlar və müəyyən yüksəklikdə kadansları, muğam sonluqla-
rında, həmçinin frazalar arasında səslənməni tə`min edərək rezonans rolunu 
oynayırlar.  

Adı şəkilən qrupların hər bir simi ayrı-ayrılıqda istifadə oluna bilər. 
Texniki və musiqi imkanlarına görə ən güclü və melodik cəhətcə ən zəngin 
ağ simlər qrupudur. Onun diapozonu birinci oktavanın “do” səsindən ikinci 
oktavanın “sol” səsinə qədərdir. 

Tembrcə ağ simlər açıq, cingiltili, rezonanslı, sarı simlər – yumşaq, 
incə, kök simlər isə tutğun və gərgin səslənirlər. Kök simin yanındakı ağ 
sim qoşa ağ simlər kimi səslənir.  

Tarda simlər köklənməyə görə iki qrupa bölünürlər: daimi və dəyi-
şən köklü simlər.  

Qoşa ağ, sarı və zəng simlər müəyyən ucalıqda unison köklənirlər, 
yə`ni daimi kökə malikdirlər. Sarı və zəng simlər arasında yerləşən üç kök 
simlər (dəm və ton) dəyişən, yə`ni ifa olunan muğam və ya əsərin lad əsa-
sından asılı olaraq, müxtəlif ucalığa köklənirlər. Bu halda hər bir kök sim 
dəmsaz və ya harmonik fon şəklində muğam və ya onun şö`bələrinə xas 
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olan istinad səsi yaradır. Göründüyü kimi, kök (bas) qrupunda simlərin 
köklənmə və burdon funksiyaları birləşmişdir.  

Çalğıdan əvvəl tarzən öz alətini ifa olunan muğamın tonnallığına 
(lad kökünə) uyğun kökləyir. Əvvəlcə qoşa ağ və sarı, sonra zəng və axırda, 
kök simlər köklənir.  

Tarda iki növ çalğı üsulu mövcuddur: xalq və not. Yuxarıda xalq 
çalğı üslubu zamanı köklənmənin, mizrabların və barmaqların istifadə xüsu-
siyyətləri qeyd olunmuşdur.  

Not çalğı üsulunda tar üçün qəbul olunmuş əsas şərti işarələr bun-
lardır:  

Applikatura:  
o – açıq simdə.  
1, 2, 3 – ağ simdə (1 – şəhadət, 2 – orta, 3 – adsız barmaqlar) 
(1), (2), (3) – göstərilən barmaqlar sarı simdə  
1, 2, 3 – qeyd olunmuş barmaqlar kök simdə  

 - zəng və bəm kök (ton) simlərin işarəsi 

B. Ç – böyük çanaqda çalmaq 
K. Ç – kiçik çanaqda çalmaq.  
Mizrab ştrixləri:  
Mizrabın yuxarıdan vurulması – üst mizrab (П ilə işarə olunur), aşa-

ğıdan – alt mizrab (V ilə işarə olunur), yuxarıdan və aşağıdan (ПV), aşağı-
dan və yuxarıdan (VП), yuxarıdan, aşağıdan və yuxarıdan (ПVП), aşağıdan, 
yuxarıdan və aşağıdan (VПV), yuxarıdan, yuxarıdan və aşağıdan (iki yuxa-
rıdan – üst və bir aşağıdan – alt - ППV), aşağıdan, aşağıdan və yuxarıdan 
(VVП).  

Üst və alt mizrablar tarda not çalğısının əsası hesab olunur. Tarda 
bütöv not tremola, yə`ni “ruh” mizrabla çalınır. 

Qlissando (vıyıltı) – gl (glissando) – bir səsdən o birisinə keçid bar-
mağın qoşa simdə sürüşdürülməsi ilə əldə edilir. Vıyıltıya bənzər səs alınır.  

Vibrasiya (titrəmə) – (vibrando, vibrato) – simi barmaqla müəyyən 
pərdəyə sıxaraq, tez-tez sağa və sola əsdirməklə alınır.  

Ad lib. (Ad libitum) – öz istəyi ilə fərdi çalğı və temp çalarlarını isti-
fadə etmək.  

> - aksent (vurğu) etmək, tarın qolunu dartmaq.  
“Şur”, “Çahargah” (“Çargah”), “Rəhab”, “Şüştər”, “Mahur-Hindi”, 

“Qatar”, ritmik (zərb) muğamlardan “Heyratı”, “Arazbarı”, “Ovşarı”, “Ma-
ni”, “Mənsuriyyə”, “Səmayi-Şəms”, “Heydəri”, “Kərəmi”, “Qarabağ şikəs-
təsi” və “Kəsmə şikəstə”, həmçinin “Çoban bayatı” muğamları ifa edilərkən 
tar aşağıdakı qaydada köklənir:  
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Simlər: 1 - ağ; 2 – sarı; 3 - kök (qırmızı və ağ və ya sarı); 4 – bəm kök;  

5 - birinci zəng; 6 – ikinci zəng.  
 
Göründüyü kimi, qoşa ağ simlər birinci oktavanın “do”, qoşa sarı 

simlər kiçik oktavanın “sol”, kök (qırmızı) sim – kiçik oktavanın “do”, onun 
yanındakı ağ sim - birinci oktavanın “do” (kök simin bir oktava zilinə), ton 
(bəm kök) simi - böyük oktavanın “sol” (qoşa sarı simin bir oktava bəminə), 
birinci qoşa zəng (cingənə) simi – birinci oktavanın “sol” (qoşa sarı simin 
bir oktava zilinə) ikinci qoşa zəng simi isə – ikinci oktavanın “do” səslərinə 
(qoşa ağ simin bir oktava zilinə) köklənir. Bu səbəbdən sonuncular adətən 
oktava simləri adlandırılırlar.  

Bu kvinta-kvarta kökü tar üçün əsas sayılır, belə ki, bu kökdə əksər 
xalq havaları ifa olunur.  

Yuxarıdakı şərhdən aydın olur ki, “do” adlı simlərə üç ağ (birinci 
oktavanın “do”), kök (kiçik oktavanın “do”) və ikinci zəng simlər (ikinci 
oktavanın “do”), “sol” adlı simlərə isə qoşa sarı (kiçik oktavanın “sol”), bəm 
kök (böyük oktavanın “sol”) və birinci zəng simlər (birinci oktavanın “sol”) 
aiddir.  

“Rast”, “Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-Qacar”, “Orta Mahur”, “Bayatı-
kürd”, “Hümayun”, “Zabul segahı” (“Orta segah”, “Segah-zabul”), “Mirzə 
Hüseyn segahı”, “Xaric segah” və “Şahnaz” muğamları ifa edilərkən dəyi-
şən kök simlər aşağıdakı səs ucalığına malikdirlər: 

  
Orkestrdə və ansamblda birinci üç qoşa simlər həmişə kvinta-kvarta 

münasibətində, bəm kök qoşa sarı simdən bir oktava aşağı (bəm), iki qoşa 
zəng simi isə qoşa ağ və sarı simlərdən bir oktava yuxarı (zil) köklənir.  

Köklənmədən asılı olmayaraq, əsas ağ və sarı simlər çalğıçılar 
arasında “do simi” və “sol simi” kimi tanınır, ikinci və birinci oktavanın bu 

Rast, 
Bayatı-Şiraz Bayatı-Qacar Orta Mahur 

 
Bayatı-kürd 

Hümayun Zabul segahı Mirzə Hüseyn segahı 

Xaric segah  Şahnaz 
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səslərinə uyğun gələn pərdələr - “şah pərdə” adlanır.  
Tar üçün notlar “do” sistemli messo-soprano açarında yazılır. Tar 

üçün bu açar 1928-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən təklif 
edilmişdir [1]. Tarın tədrisində törənən çətinlikləri nəzərə alaraq keçən əsrin 
60-70-ci illərində onun bas və kaman açarı [2] və ya təkcə kaman açarı ilə 
[3] əvəz olunmasının məqsədəuyğun sayılması barədə fikirlər irəli sürül-
müşdür. Çünki bu açarın işarəsi altında yalnız iki əlavə xətdən istifadə et-
məklə (not sətrindən aşağı və yuxarı) tarın bütün səsdüzümü səslərini sim-
metrik yerləşdirmək mümkündür. Bu halda notları bir oktava yuxarı və ya 
səslənməyə görə yazmaq tövsiyə olunurdu. Bundan əlavə bəm kök simi 
digər simlərin səviyyəsinə endirmək (ilk sınaq tanınmış tarzən Mirzə Mən-
sur Mənsurov tərəfindən keçirilmişdir) və aləti kvarta intervalında kökləmək 
təklif edilirdi. Həmçinin tarı əlavə üçüncü – birinci oktavanın “mi” zəng 
simi ilə təchiz etmək və qolun aşağı hissəsini kiçik çanağa tərəfə uzatmaqla 
üçüncü oktavanın “do” və “re” səslərinin alınmasını təmin edən 7 qamış 
pərdə yapışdırmaq təklif olunurdu. Hesab edilirdi ki, bu yenilik “alt” adla-
nan tar diapazonunun kiçik tersiyaya (böyük oktavanın “sol” səsinə) qədər 
artırmağa imkan verəcək və tədris prosesini asanlaşdıracaqdır.  

1970-1980-cı illərdə dövri mətbuatda və Respublika tədris-metodiki 
kabinetin Bakı şəhəri və bir neçə Azərbaycan rayonlarının uşaq musiqi mək-
təblərinin müəllimləri ilə keçirdiyi iclaslarda, həmçinin Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) xalq çalğı alətləri 
kafedrasının iclasında bu suallar ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır 
[4]. Lakin mütəxəssislər yekdil fikrə gələ bilməmişlər. E`tirazın səbəbləri 
kimi not sətrindən yuxarı və aşağı dörd əlavə xəttin çəkilməsi, qolda sıxlıq, 
bəm kök siminin titrəmə qabiliyyətinin aşağı salınması göstərilirdi. Qeyd 
edilirdi ki, tar ilk növbədə muğamların ifa olunması üçündür və onda uzun 
müddətdir ki, ifaçılıq ən`ənələri formalaşmışdır. Buna görə də, irəli sürül-
müş tövsiyələr nə metodiki, nə də əməli baxımdan özünü doğrultmur.  

Tar – transpozisiyalı alətdir və dörd ucalıqda köklənir: inC, inA, inB, 
inH. 

Xalq çalğı alətləri orkestr və ansambllarında tar inH, yə`ni “si” kök-
lüdür. Bu o deməkdir ki, ağ və sarı simlər uyğun olaraq kiçik oktavanın “si” 
və “fa diyez”, kök sim böyük oktavanın “si”, onun yanındakı ağ sim kiçik 
oktavanın “si”, bəm kök (ton) sim böyük oktavanın “fa diyez”, birinci qoşa 
zənq sim birinci oktavanın “fa diyez”, ikinci qoşa zənq sim birinci oktava-
nın “si” səslərinə köklənir. Deməli, not yazılışında tar yarım ton aşağı səslə-
nir.  

Simfonik və estrada orkestrlərində, həmçinin fortepiano müşayiəti 
ilə tarın inC (do) kökü istifadə olunur. Muğam ifası zamanı xanəndəni mü-
şayiət edərkən tar inH köklənir. Muğamların vokal ifasının tonallığına mü-
vafiq olaraq muğam operalarında32 inA (lya), nadir hallarda instrumental an-
sambllarda və böyük səs diapozonu olmayan solistlər üçün isə inB (si be-



 214 

mol) kökləri tətbiq edilir. Bundan əlavə, inA kökü “Qatar” və ya “Şahnaz” 
muğamlarının zil güşələrini kişi xanəndələr oxuyarkən istifadə olunur.  

“Do” kökü tarda simlər xərəyi bərk sıxdığından alətin dəri üzü tez sı-
radan çıxır. Bundan əlavə çox dartılmış simlər tarın qolunu əyir. “Si” və 
“lya” kökləri isə muğamlar üçün bir qədər zil və ya bəm olur.  

Tarın diapozonu kiçik oktavanın “do” səsindən ikinci oktavanın 
“sol” səsinə qədərdir. Solo ifada ikinci oktavanın “lya bemol” və “lya” səs-
lərini də götürmək olar:  

Simlərdə alınmış səslərin pərdələrdə yerləşməsi aşağıdakı kimidir: 
 

 
Not üzərində * işarəsi qolun ştrixlənmiş hissələrində alınan qeyri-bərabər 

temperasiyalı səslərin yerini göstərir.  
 
Keçən əsrin 20-30-cu illərində geniş müzakirə olunan məsələlərdən 

biri də tarın səsdüzümü olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyov hesab edirdi ki, yarım 
ton ən qısa interval sayılır və tarın birinci oktavasının hər bir simində qeyd 
edilmiş 17 pillə bütün başqa alətlərin oktavalarında mövcuddur: 7 adi, 5 di-
yez və 5 bemol. Sözsüz ki, dahi bəstəkar bütöv və yarım tonlarla yanaşı 1/3 
və 1/4 tonların mövcudluğunu aydın görürdü. Lakin milli mədəniyyətin son-
rakı inkişafını və həmin dövrün reallığını nəzərə alaraq Üzeyir Hacıbəyov 
12 tonlu bərabər-temperasiyalı alətlər sırasında tarın da olmasını müdafiə et-
məyə müvəffəq olmuş və bununla da onun not, opera və simfonik orkestrlə-
rin tərkibinə daxil edilməsini, xüsusi musiqi məktəbləri və konservatoriya 
proqramlarında tar sinfinin yaradılmasını tə`min etmişdir.  

Göründüyü kimi, tarın əsas oktavasının səssırası 17 pilləli xromatik 

sarı 

kök  

bəm kök 
(ton) 

ağ 

Simlər: 

açıq 
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qammanın ardıcıllığından təşkil olunmuşdur. Bu səsdüzümündə böyük se-
kundanın (b.2), kiçik və böyük tersiyanın (k.3, b.3), artırılmış kvartanın 
(art.4) və böyük sekstanın (b.6) ucalığı bir komma (Pifaqor sisteminin 24 
sentinə bərabərdir – təxminən bütov tonun 1/8) bəm və ya zildir. Bu qeyri-
bərabər temperasiyalı tonlar Azərbaycan melodiyalarının səslənməsinə sə-
ciyyəvi intonasiya koloriti verir.  

Simli alətlərdə diapazonun müxtəlif hissələri müəyyən tembr eyni-
liyi ilə xarakterizə olunur. Ona görə də diapazonu registrlərə bölmək qəbul 
olunmuşdur: 

 
Tarın səsdüzümü 3 registrə bölünür. Aşağı (bəm) registrdə tar 

ahəngdar, məlahətli, orta registrdə yumşaq, aydın, yuxarı (zil) registrdə isə 
parlaq və cingiltili səslənir.  

Mə`lum olduğu kimi, əlin barmaqlarının simlər üzərində alətin qolu 
boyu ardıcıl vəziyyətinə pozisiya deyilir. Birinci pozisiya simləri əlin üç 
barmağı ilə (şəhadət, orta, adsız) kiçik xərəyə yaxın vəziyyətdə pərdəyə sıx-
maqla alınır.  

Birinci pozisiya:  

 
 
Burada birinci pozisiyada tarın diatonik diapazonu göstərilmişdir. Birinci 
pozisiyaya daxil olmayan səsləri almaq üçün ikinci, üçüncü və başqa pozisi-
yalardan istifadə olunur. İkinci pozisiyada şəhadət barmaq birinci pozisiya-
da orta barmağın yerləşdiyi yerdə simi pərdəyə sıxır. Müvafiq olaraq yeni 
pərdələrin üzərinə sol əlin digər barmaqları qoyulur. İkinci pozisiyada səslər 
birinciyə nisbətən daha zil səslənir.  

İkinci pozisiya: 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, pozisiya və pozisiya daxilindəki səslərin sa-

yı simli alətlərin ölçüsündən, quruluşundan və pərdələrinin sayından asılıdır. 
Tarın 10 pozisiyası vardır. Yerdə qalan pozisiyasıların notları aşağıda veri-
lir:  

aşağı (bəm) 

orta 

yuxarı (zil) 

kök simdə sarı simdə 
 

ağ simdə 
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Üçüncü pozisiya:  
 

 
Dördüncü pozisiya:  

 
Beşincı pozisiya: 

Altıncı pozisiya:  

Yeddinci pozisiya:  

Səkkizinci pozisiya:  

Doqquzuncu pozisiya:  

Onuncu pozisiya:  

 
 
Bir pozisiyadan digərinə keçdikdə əlin barmaqları arasında olan 

məsafə azalır, simlər üzərində onların gərginliyi artır. Buna görə də 9-cu və 
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10-cu pozisiyalarda kök və sarı simlərdə qammayabənzər yarımtonlar, me-
lodik parçalar və trellər əlverişsizdir, tembrcə keyfiyyətsiz olur.  

Tarda pozisiyanı dəyişmədən bir simdə və ya qonşu simlərdə inter-
val götürmək mümkündür. İntervallar oktava daxilində açıq simlərdə çox 
asan alınır. “Do” simində alınmış intervallar aşağıda göstərilmişdir:  

 

 
 
Tarda qoşanotlar:  
 

 
kiçik, böyük və artırılmış sekundalar:  
 

 
kiçik və böyük tersiyalar:  
 

 
əksildilmiş, xalis və artırılmış kvartalar: 
 

 
əksildilmiş, xalis və artırılmış kvintalar:  
 

 
sekstalar və sentimalar:  
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oktava və ondan böyük intervallar: 

 
götürmək mümkündür. 

Ağır templi əsərləri çaldıqda bütün intervallardan istifadə etmək da-
ha münasibdir. Cəld templi əsərlərdə isə sekunda, tersiya və seksta interval-
larından istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Tarın qolu uzun olduğun-
dan sekstadan yuxarı intervallarda təmiz və aydın səslər alınmır.  

Ağ və sarı, sarı və kök, ağ və kök simləri arasında (xüsusən cəld 
templərdə) müvafiq olaraq seksta, septima və oktavaya qədər intervallar alı-
nır.  

Ağ və sarı simlər arasındakı intervalları aşağıdakı barmaqlarla götü-
rülür: kvarta – (1) – (2) və ya (2) – 3; kvinta – (1) – 2 və ya (1) – 3; seksta 
(1) – 3 (birinci pozisiyadan başqa).  

Kök və sarı simlər arasındakı intervalları isə bu barmaqlarla götür-
mək mümkündür: kvinta – 1.- (2); seksta –1. – (2) və ya 1. – (3); septima – 
1. – (3) (beşinci pozisiyadan sonra istifadə edilir).  

Orkestr təcrübəsində akkordlar tətbiq olunmur, amma, solo çalğısın-
da üç səsdən ibarət akkordlar götürmək mümkündür:  

Tarda major və minor qammalardan istifadə edilir. Amma ona be-
mollu tonallıqlar daha münasibdir. Bu, Azərbaycan muğam ifaçılığının lad 
xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. 

Tarda pərdələr olduğundan xromatik qammalar dəqiq alınır. Bu vaxt 
düzgün applikaturaya riayət olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır.  

İnstrumental ifaçılıqda melizmlərdən geniş istifadə olunur.  
Tarda forşlaq, qruppetto, trel (zəngulə) və mordent (qısa trel) kimi 

melodik bəzəklər ifa etmək mümkündür.  

 
Mə`lum növlərdən - qısa və uzun forşlaqlardan başqa tarda onun di-

gər  növü -  tərs  forşlaq  uzunluğunun  qısaldılması  hesabına  özünəməxsus  

Forşlaq: Qruppetto: 

Mordent:  Trel:  
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tərzdə ifa olunur. Forşlağın bu növü bir və ya iki səsdən ibarətdir. Forşlaq-
lardan muğamlar, dəramədlər və rənglər ifa olunarkən geniş istifadə edilir 
(xüsusilə “Çoban bayatı”sında).  

Trellər aşağı və yuxarı köməkçi səslərdən və ya bilavasitə əsas səs-
dən başlayır.  

Tarda ifa olunan mordentdə əsas və köməkçi səslər arasındakı inter-
val bir ton yarım, yə`ni artırılmış sekunda təşkil edir.  

Bas tarın diapazonu böyük oktavanın “do” səsindən birinci oktava-
nın “do” səsinə qədərdir.  

Alət kvarta-kvinta intervalı üzrə köklənir və yazılışından yarımton 
aşağı səslənir.  

 

*
 *

 * 
 

Saz. Çalğı zamanı saz üfqi vəziyyətdə, çanağı sinənin yuxarı hissə-
sinə sıxılaraq sol əllə və çiyindən arxaya aşırılmış qayışla tutulur. Sağ əlin 
şəhadət və baş barmaqlarının ucları arasında yerləşən təzənə çanaq üzərində 
simlərə vurulur, sol əlin barmaqları (şəhadət, orta və adsız) isə sazın qolu 
boyu hərəkət edərək simləri pərdələrə sıxır. Aşıq ayaq üstə oxumaqla bəra-
bər özünü sazda müşayiət edir.  

Qeyd olunduğu kimi, aşıqlar 8, 9 və 11 simli sazlardan istifadə edir-
lər. Sazın simləri nazik olduğu üçün onlar çox zərif səslər çıxarır, təmiz, xoş 
və cingiltili tembrə malik olurlar. Simlər unison köklənmiş üç qrupda birlə-
şirlər: a) 3+2+3; b) 3+3+3; v) 4+3+4. 

Registrə görə 3-4 aşağı (ayaq, barmaq, əlaltı, danışan) simlər zillər, 
2-3 orta, ara simlər - bəmlər (pəslər), 3-4 yuxarı, üst burdon simləri isə - 
dəmlər, zü tutan, orta zillər adlanır33.  

Ən yüksək səs verən zil simlər (çalğı simləri) melodiyanı ifa etmək 
üçündür. Buna görə də aşıqlar onları adətən “əlaltı danışan simlər” adlandı-
rırlar. Çalğı zamanı onlar sol əlin barmaqları ilə pərdələrə sıxılırlar. Aşıqlar 
öz səs imkanlarını nəzərə alaraq, onları kiçik oktavanın “si”, “si bemol” sə-
sinə və ya birinci oktavanın “do”, “do diyez”, nadir hallarda isə “re” səsinə 
kökləyirlər.  

Dəmsaz (pedal) rolunu oynayan dəm simlər unison köklənir və yük-
səkliyinə görə zil simlər ilə müqayisədə bir az aşağıdır. Adətən, bu qrupun 
açıq simləri bir neçə aşıq havasının melodik xətlərinin ifasında da istifadə 
edilir (“Misri”, “Divani”, “Keşişoğlu”, “Təcnis” və b.). Bu zaman səslənmə-
ni iki ton daxilində dəyişən sol əlin baş barmağı istifadə edilir.  

Həmişə açıq qalan orta - nizamlayıcı bəm simlər səs yüksəkliyinə 
görə ən aşağıdır. Dəm simlər ilə birgə müşayiətedici rolunu oynayaraq, uni-
son, oktava və ya kvarta-kvinta münasibətində köklənirlər. Ayaq və üst sim-
lərdən fərqli olaraq onların səslənmə yüksəkliyi dəyişir.  

Barmaqların iştirakından  asılı  olaraq  birinci  qrup simləri həmçinin  
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barmaq simləri, ikinci qrup - nəzakət simləri, üçüncü isə baş barmağın sim-
ləri adlandırılır.  

Göründüyü kimi, simlərin sayından asılı olmayaraq sazda üç ton 
(səs) mövcuddur. Bu səbəbdən, aləti adətən, “üçtelli saz” adlandırırlar.  

Bəm simlərin səslənmə yüksəkliyindən asılı olaraq aşıq sazlarının 
köklənməsinin 7 növü mövcuddur. Bunlardan 4-5-i çox geniş yayılmışdır 
[5]. Sazın kökü alətin kökləndiyi pərdənin adı, aşıq havaları, şe`r formaları 
və şəxs adları ilə adlandırılır.  

Zil və dəm simlərin kökü bütün köklənmə növlərində daimidir. Zil 
simlər birinci oktavanın “do”, dəm simlər isə kiçik oktavanın “si bemol” sə-
sinə köklənir, yə`ni bir-birinə nisbətən böyük sekunda intervalında olur.  

Bəm simlərin kökü ifa olunan havanın lad-harmoniya xüsusiyyətin-
dən asılı olaraq dəyişir. Bəm simlər zil və dəm simlərə görə adətən kvinta-
kvarta intervalında köklənir, yə`ni onlar kiçik oktavanın “fa” səsinə uyğun 
gəlir:  

       
 
 
 
 
 
 
Bu, sazın əsas köküdür. Aşıqlar arasında o “Ana kök”, “Ümumi 

kök”, “Qaraçı kökü” və “Şah pərdə kökü” adı ilə də mə`lumdur.  
Aşıq ilk növbədə eşitməyə görə açıq melodik zil simləri birinci ok-

tavanın “do” səsinə kökləyir (nizamlayır). Sonra o melodik simləri “Şah 
pərdə” üzərinə sıxır və bu simlərdə çalaraq bəm simləri bir oktava aşağı 
kökləyir. Nəhayət, melodik simləri “Kök-pərdə” üzərinə sıxaraq dəm simlə-
ri ona nisbətən bir oktava aşağı kökləyir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sazın köklənməsində, havaların quruluşun-
da və səs düzülüşündə mərkəzi mövqeni “Şah pərdə” tutur. 

“Qaraçı kökü” köklənməsində bir çox aşıq havaları, məsələn, “El ba-
yatısı”, “Qəhrəmanı”, “İran dübeyti”, “Bozuğu Koroğlu”, “Kürdü Koroğlu”, 
“Çoban bayatısı”, “Ağır Şərili”, “Göyçə gülü”, “Sultani” ifa olunur.  

Sazın köklənməsinin digər növlərində:  
Dilqəmi (baş pərdə, Kərəmi, baş divani) kökü, 

 
 
Ürfani (orta, Ruhani, Cəlili, Təcnis) kökü,  
 

      zil  bəm  dəm 

Simlər: 
zil              bəm           dəm 
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Simlər: 
zillər 

bəmlər 

dəmlər 

“Ana kökü”ndə köklənmiş sazın sim və pərdələri üzərində notların yerləşməsi. 
 

Qeyd.   *  işarəsi qeyri-bərabər temterasiyalı tonun yerini göstərir 
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Ayaq divani (İrəvan çuxuru) kökü.  

 
Çoban bayatı (bayatı) kökü, 

 
Bayramı kökü (pərdəsiz kök), 

 
Ayaq şah pərdə kökü  

 
kənar simlərə nisbətən bəm simlər aşağıdakı münasibətdədir: septima-
seksta, yə`ni kiçik oktavanın “re” səsinə köklənir (dilqəmi kökü), seksta-
kvinta - kiçik oktavanın “mi bemol” (ürfani kökü), kvarta-tersiya - kiçik ok-
tavanın “sol” (ayaq divanı kökü), tersiya-sekunda - kiçik oktavanın “lya be-
mol” (çoban bayatı kökü), sekunda-prima - kiçik oktavanın “si bemol” 
(ayaq şah pərdə kökü) və prima-sekunda - birinci oktavanın “do”-su (bay-
ramı kökü). 

Göstərilən köklərin nizamlayıcı simin bir oktava yuxarı zilə çəkmək 
yolu ilə yaranan başqa variantları da mövcuddurlar. Bu halda bəm simləri 
ikili – nizamlayıcı və cingiltili alikvotlar funksiyalarını daşıyır.  

Dilqəmi kökündə “Dilqəmi”, “Baş müxəmməs”, “Baş divani”, “Baş 
sarıtel”, “Orta dübeyti”, “Yanıq Kərəmi” və b.; ürfani kökündə – “Ürfani”, 
“Orta müxəmməs”, “Orta sarıtel”, “Cəlili”, “Fəxri”, “Aşıq Hüseyni”, “Dürə-
xanı” və b.; ayaq divani kökündə – “Ayaq divani”, “Keşişoğlu”; çoban ba-
yatı kökündə – “Atüstü”, “Qayabaşı”, “Misri”, “Dübeyti”, “Kərəm gözəllə-
məsi”, “Güllü qafiyə”, “Cəngi” və b.; bayramı kökündə – “Bayramı”; ayaq 
şah pərdə kökündə isə – “Azaflı himni” çalınır.  

Bir sıra aşıq melodiyalarını ifa edərkən (məsələn, “İran gəraylısı”, 
“Kərəm köçdü”, “Gülabı”, “Süsənbəri”, “Şahsevəni”) onların daha yaxşı 
səslənməsi üçün bəm simlərdən biri bir oktava yuxarı köklənir. Bə`zi ha-
vaların ifasında iki kökdən, məsələn, “Zarıncı Kərəmi”də - ürfani və ümumi, 
“Badamı şikəstə” və “Baş dübeyti”də - dilqəmi və ümumi köklərdən istifadə 
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olunur.  
Çalğı zamanı aşıq təzənəni cınqıldadaraq aşağı və yuxarı gəzdirmək-

lə sazın bütün simlərini titrədir, bununla melodiya üçün yarım tonlu həma-
həngliyə uyğunlaşan kvinta-kvarta akkordları yaradır. Sazda mahir çalğısı 
ilə seçilən aşıq başqa cür köklənən bəm simlərdən istifadə edərək, kökü də-
yişməyən dəm simlərlə onların həmahəngliyinin müxtəlifliyinə nail olur.  

Bundan əlavə, aşıqlar melodik qrup simlərindən məharətlə istifadə 
edirlər; barmaqları ilə pərdəyə yalnız bir, iki və ya üç sim sıxılır və bununla 
melodik xətti tremolo ilə və təzənəni “dənə-dənə” bir qrup simlərin üzərində 
yuxarıdan aşağı və ya əksinə aşağıdan yuxarı vururmaqla və ya dinamikliklə 
ayırırlar. Beləliklə, aşıqar arabir dördsəsli həmahəngliyə və dinamik çalarla-
rın geniş spektrinə nail olurlar.  

Təzənəni bütün simlərin üzərində növbə ilə yuxarıdan aşağı və aşa-
ğıdan yuxarı cınqıldatmaqla alınan ştrixdən tez-tez istifadə olunur. Çox vaxt 
təzənənin yuxarıdan aşağı bütün simlərə və müəyyən bir qrup simlərə vurul-
ması növbələnir. Çıxış zamanı aşıqlar nüansları və müəyyən tembr effektlə-
rinin alınması üçün həmçinin sol əlin barmaqlarından tez-tez istifadə edirlər:  

1. Dəm simlər baş barmaqla şah pərdədən yuxarıdakı pərdələrə sıxı-
lır – basma ştrixi.  

2. Təzənə aşağıdan yuxarı bütün açıq simlərə vurulduqdan sonra on-
ların titrəyişi ardıcıl olaraq çeçələ, adsız və orta barmaqlarla pərdəyə sıx-
maqla saxlanılır (sürütmə ştrixi). Bu ştrix bir pərdədə bir neçə dəfə təkrar 
oluna və ya müxtəlif pərdələri əhatə edə bilər.  

3. Təzənə simlərə yuxarıdan və aşağıdan vurulur, sonra sol əlin şəha-
dət və ya orta barmağı ilə zil simlər qrupu dartılır.  

4. Açıq dəm simlər eyni vaxtda və ya ardıcıl olaraq sol əlin baş bar-
mağı ilə dartılır və təzənə ilə bir və ya iki simlər qrupuna vurulur (sim vur-
ma ştrixi). Bu ştrixin başqa variantı iki açıq zil simin eyni vaxtda dartılması 
və ya zillərlə unison köklənmiş bəm qrupu simlərini və zil qrupundan üçün-
cü simi pərdəyə sıxmaqla həyata keçirilir.  

5. Dəm və zil simlər üzərində baş barmağı sürüşdürməklə və eyni 
zamanda bəm və zil simlərdə iki və üç barmaqla vıyıltı əmələ gətirilir.  

6. Təzənə ilə birlikdə sağ əlin orta barmağı ilə bir neçə dəfə simlər 
üzərində yuxarıdan aşağı və əksinə vurulması.  

7. Barmağın simlərə təzənsiz vurulması (gül vurmaq ştrixi). 
Adətən, aşıqlar təzənəni üzün mərkəz hissəsində yerləşən simlərə 

vurulur. Çox vaxt böyük xərəyə yaxin və ya onun arxasından da vururlar; bu 
halda özünəməxsus cingiltili səslər alınır.  

Çalğı zamanı melodik simlərin barmaqlarla (şəhadət, orta və adsız) 
pərdəyə sıxılmasından və barmağın yuxarı və aşağı cəld hərəkətindən alınan 
titrəmə, dekaya çırtıq vurulması, həmçinin barmaqların qolda və xərəkdə, 
dekanın mərkəzində simlərə asta vurulması, alətin döş qəfəsi üzərində bir 
neçə dəfə aşağı və yuxarı silkələnməsi tətbiq edilir.  
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Simlər üzərində üst və alt təzənənin vurulması və onların növbə ilə 
təkrarlanması saz çalğısının əsas xüsusiyyətidir.  

Üst təzənə ilə çalğı ifa üsulları ayrıca zil, bəm və dəm qrupları və ya 
iki qrupun (zil və bəm və ya bəm və dəm) simlərinə, eyni zamanda və ya 
növbə ilə – əvvəlcə dəm, sonra isə bəm və zil qrupu simlərinə təzənə vurul-
ması ilə yerinə yetirilir. Son halda bir neçə aşıq havalarının ifasında sağ əlin 
şəhadət barmağının ucu iştirak edir. Simlərə eyni qayda ilə alt təzənə çalğı 
üsulu ilə, yalnız bir fərqlə – təzənə əvvəlcə zil qrupu simlərinə toxunmaqla 
həyata keçirilir.  

Sazın müşayiəti ilə aşıq havaları çalınan zaman ifaçının daxili aləmi, 
hissləri, emosional vəziyyəti və eləcə də həmahəngliyə və ritminə görə müx-
təlif xarakterli melodiyaları çatdırmaq bacarığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Onlar həmişə tam bütövlük yaratmalıdır. Yalnız bu halda aşığın sazda solo 
çalğısı əsl ifaçılıq məharəti səviyyəsinə çatır.  

Orkestr sazlarında simlər aşağıdan yuxarı belə yerləşir: birinci qoşa 
zil ağ, ikinci qoşa ağ və bəm ağ simlər34.  

Saz üçün notlar messo-soprano açarında yazılır və yazılışından ya-
rımton aşağı səslənir.  

Orkestr sazının diapazonu birinci oktavanın “do” səsindən ikinci ok-
tavanın “sol” səsinə qədərdir.  

 
  
Simlər kvarta-kvinta intervalında köklənir:  
 

 
 

Sazın səsdüzümünü bəm, orta və zil registrlərə bölmək olar: 
 

 
Bəm və orta registrlərdə saz daha məlahətli səslənir.  
Not çalğısında sazda istifadə olunan şərti işarələr bunlardır:  
0 – açıq simdə;  
1, 2, 3 – birinci qoşa zil ağ simdə (1 - şəhadət barmaq, 2 - orta bar-

maq, 3 - adsız barmaq); 

orta 

bəm 
zil 

yazılır:  

səslənir: 
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(1), (2), (3) – həmin barmaqlar ikinci qoşa ağ simdə;  
1. , 2. , 3. – göstərilən barmaqlar bəm ağ simdə; 
      - təzənənin yuxarıdan vurulması - üst təzənə;  
V – təzənənin altdan vurulması - alt təzənə;  
vibrato - simin barmağın altında sağa və sola tez-tez əsdirilməsi;  
glissando - barmağın sim üzərində sürüşdürülməsi.  
Sazda əsasən aşağıdakı təzənə ştrixlərindən istifadə edilir:  
1. Üst təzənə -  təzənə ilə simlərə üstdən aşağı vurmaq;  
2. Alt - təzənə ilə simlərə altdan yuxarı vurmaq;  
3. Santur təzənə - üst-alt-üst təzənələrin ardıcıl vurulması.  
Sazda qoşanotları:  

 
kiçik, böyük və artırılmış sekundalar: 

 
kiçik və böyük tersiyaları: 

 
əksildilmiş, xalis və artırılmış kvarta və kvintaları:  

 
kiçik və böyük seksta və sentimaları: 

 
və oktavaları:  
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çalmaq mümkündür. Sazın pozisiyaları tarla eynidir. 

Orkestrlərdə sazlar inH kökündədir və tarla müqayisədə bir oktava 
zil səslənir.  

 
*
 *

 * 
 
Qanun. Çalğı zamanı qanunun uzun hissəsi ifaçıya tərəf olmaqla diz 

üzərinə qoyulur. Onun tembri çox incə və yumşaqdır. Qanun üçün notlar ka-
man və bas açarlarında yazılır və yazılışından bir ton yuxarı səslənirlər:  

 
Qanunun diapazonu böyük oktavanın “sol” səsindən ikinci oktavanın 

“si” səsinə qədərdir.  

 
Alətin diatonik səsdüzümünü bəm, orta və zil registrlərə bölmək 

olar: 

 
 
Not yazısında sağ əlin şəhadət barmağı 1, sol əlin müvafiq barmağı 

2, sağ əlin baş və orta barmaqları müvafiq olaraq 3 və 4, sol əlin baş və orta 
barmaqları – 5 və 6 rəqəmləri ilə göstərilir.  

Arpecio, akkordlar və zəif səslənmədə hər iki əlin bütün barmaqları 
iştirak edir.  

Simlərin səs ucalığını linglər vasitəsilə yarımton artırmaq və ya 
azaltmaq mümkün olduğuna görə, qanunda bütün bemollu və diyezli qam-
malarından istifadə edilir.  

Çalma texnikası arpecio, qlissando, passaj və başqa üsullardan istifa-

zil 

orta 

bəm 

yazılır: səslənir: 
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də etməyə imkan verir:  

 
Sekunda, tersiya, kvarta və kvinta intervallarını götürmək olur:  

 
Qoşanotlar, seksta, septima və oktava intervalları tremolo ilə alınır. 

Oktavadan böyük intervalları, üç və dördsəsli akkordları götürmək müm-
kündür:  

 
Orkestrdə, ansambllarda və solo çalanda alət inD (“Rast” kökü) 

köklənir. 
*
 *

 * 
 

Ud. Çalğı zamanı ud sinə üzərinə sıxılır, gövdəsinin yan tərəfi isə 
oturan çalğıçının bükülü dizinə söykənir.  

Ud üçün notlar kaman açarında yazılır və yazılışından bir oktava 
aşağı səslənir.  

Udun diapazonu böyük oktavanın “mi” səsindən birinci oktavanın 
“fa” səsinə qədərdir:  

 
Ən çox işlənən diapazon:  

 
Simlər sekunda-kvarta intervalında köklənir.  

Simlər: 

 
 
Çalğı zamanı sol əlin dörd barmağından istifadə edilir.  
Ud orkestr və ansamblların tərkibində, solo çalğısında inH köklənir.  
Udda passajlar, tremolo, qlissando və melodik frazalar götürmək 

mümkündür.  

  V      IV      III        II         I 
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*
 *

 * 
 
Dambur. Çalğı zamanı damburun qolu bir qədər yuxarı qaldırılır, 

gövdə isə döş qəfəsinin aşağı hissəsinə sıxılır. Səs barmaqların simlərə tez-
tez vurulması ilə alınır.  

Simlər əsasən kvarta üzrə köklənir:  

 
Diatonik səsdüzümü isə desima həcmindədir. 

Sağ əlin texnikası son dərəcə müxtəlifdir və səs çalarları ondan ası-
lıdır. Dambur nisbətən zəif səslənir.  

 
*
 *

 * 
 
Kamança. Çalğı zamanı kamança şaquli vəziyyətdə saxlanılır, daya-

ğı-şişi diz üstə qoyulan kiçik yastığa söykədilir. Kaman çubuğunun aşağı 
hissəsi sağ əlin baş və şəhadət barmaqları ilə yüngül sıxılır. Qətran (konifol) 
çəkilmiş kaman tükünün dartılması çubuq və tük dəstəsi arasında qalan orta 
və adsız barmaqların qayışı basması ilə nizamlanır. Bir qayda olaraq, kaman 
simlər üzərində qolun aşağı ucu ilə xərək arasında olan məsafənin ortasına 
uyğun gələn sahədə hərəkət etdirilir. Kamanı qola yaxın yerdə simlər üzə-
rində aparılırsa çox yumşaq səslər alınır. Kamançada kamanın simlər üzə-
rində hərəkət etdirilmə texnikası skripkadan onunla fərqlənir ki, çalğıçı aləti 
sol əllə kamanın hərəkət müstəvisinə döndərir.  

Adətən, kamança bir simdən digər simə keçməklə çalınır.  
Kamançada səslərin eyni vaxtda çıxarılması yalnız iki qonşu simlər-

də mümkündür. Üç-dördsəsli akkordun alınması üçün aləti döndərmək la-
zım gəlir, ona görə də akkord arpeciolu olur.  

Muğamların çalınmasında daha geniş yayılmış çalğı üsulu iki simdə 
ifadır ki, onlardan da biri dəmsaz rolunu oynayır. Paralel həmahəngliyin ifa-
sı yuxarıda göstərilən çalğı üsulunun daha mürəkkəb növüdür.  

Simlərin səslənməsini yumşaltmaq üçün, adətən, surdina35 əvəzinə 
xərəkdən aşağı simlər və deka arasında yerləşdirilən bərk bükülmüş kağız, 
parça və ya rezindən istifadə edilir.  

Çalğıda sol əlin dörd barmağı iştirak edir. Onlar aşağıda göstərilən 
ardıcıllıqla adlandırılırlar: 1-ci – şəhadət, 2-ci – orta, 3-cü – adsız, 4-cü – çe-
çələ. Barmaqsız səslənən açıq sim not yazısında sıfırla qeyd olunur.  

Sol əlin barmaqları yarımdairə şəklində bükülür və barmaq yastıqça-
sının orta hissələri simlərin üzərinə qoyulur. Simlərin barmaqlarla sıxdıqda 
onların vəziyyəti (yə`ni yarımdairəvi büküm) dəyişmir.  

Kamança üçün notlar kaman açarında yazılır və yazılışından bir ton 
yuxarı səslənir.  
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Alətin dörd simi – zil “mi” və “lya”, bəm “mi” və “lya”, kvarta-
kvinta intervalında köklənir36:  

 
Simlər: 

 
 
Bu kök kamança üçün ümumi və ya adi sayılır, amma muğamların 

solo və vokal-instrumental ifasında kamançanın 2-ci, 3-cü və 4-cü simləri 
ifa olunan əsərlərin lad əsasına uyğun köklənir, birinci sim isə dəyişməz qa-
lır.  

Kamançanın kökü “Şur”, “Mirzə Hüseyn segahı”, “Zabul-segah”, 
“Şüştər”, “Çahargah”, “Mahur-Hindi”, “Bayatı-Qacar”, “Dügah”, “Bayatı-
kürd”, “Qatar”, “Rəhab” muğamlarının, həmçinin zərbi-muğamlarının solo 
ifasında – adi, “Rast”, “Xaric-segah”, “Bayatı-Şiraz” və “Əbu-Əta” muğam-
larında:  

      yazılır                      səslənir 

 
 
“Hümayun, “Orta Mahur”, “Şahnaz”da isə: 
 

           yazılır                    səslənir 

 
 

Arabir çalğıçılar kamançanın ümumi kökünü yarım və ya bir ton 
aşağı salırlar. Əlbəttə ki, bu halda ifa edilən muğam ona xas olan tonallıqda 
səslənmir. 

Ansambllarda bə`zən bütün muğamlar bir ümumi kökdə ifa olu-
nurlar. Bu kamançaçının ustalığından asılıdır. Bu halda applikatura dəyişir. 
Sazəndə ansamblında muğamların ifası zamanı tar və kamança aşağıdakı 
kökə malik olur (cədvəl 8):  

           1-ci zil              2-ci zil        3-cü bəm             4-cü bəm 
             “mi”                 “lya”             “mi”                     “lya” 

Yazılır:  

Səslənir
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Cədvəl 8  
 
 

Sazəndə ansamblında tar və kamançanın kökü 
 
 

Muğamın adı Tarın kökü Kamançanın kökü 
1 2 3 

Mahur-Hindi, Şur, 
Çahargah, Şüştər, Qatar, 

Rəhab, Çoban bayatı, 
zərb muğamları (Heyratı, 

Mənsuriyyə, Ovşarı, 
Səmayi-Şəms, Arazbarı, 
Mani, Heydəri, Qarabağ 
şikəstəsi, Kəsmə şikəstə) 

Adi. Simlər: ağ – do, 
sarı – sol, kök – do, 
yanındakı ağ – do, 

bəm kök – sol, birinci 
zəng – sol, ikinci 

zəng – do 

Adi. 
Simlər: 

1-ci – mi, 
2-ci – lya, 
3-cü – mi, 
4-cü – lya 

Bayatı – kürd 

Simlər: kök – re, 
yanındakı ağ və bəm 
kök – lya, qalanları 

adi qaydada 

Adi 

Bayatı – Qacar 

Simlər: kök – fa, 
yanındakı ağ və bəm 

kök– si bemol, 
qalanları adi qaydada 

Adi 

Bayatı-Şiraz, Əbu-Əta 
Simlər: kök və 

yanındakı ağ – re, 
qalanlar adi qaydada 

Simlər: 
1-ci – mi, 
2-ci – si, 

3-cü – mi, 
4-cü – si. 

Rast 

Simlər: kök və 
yanındakı ağ – re, 

bəm kök – sol, 
qalanları adi qaydada 

Simlər: 
1-ci – mi, 
2-ci – si, 

3-cü – mi, 
4-cü – si. 

Mirzə Hüseyn segahı 

Simlər: kök – fa, 
yanındakı– ağ və bəm 

kök– lya, qalanları 
adi qaydada 

Adi 

Zabul-segah 
Simlər: kök və 

yanındakı ağ – mi, 
qalanları adi qaydada 

Adi 
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1 2 3 

Haric segah 
Simlər: kök və 

yanındakı ağ – si, 
qalanları adi qaydada 

Simlər: 
1-ci mi, 
2-ci – si, 
3-cü - mi, 
4-cü - si. 

Orta Mahur 

Simlər: kök, 
yanındakı ağ və bəm 

kök – fa, qalanları  
adi qaydada 

1-ci - mi, 
2-ci - lya, 
3-cü – re, 
4-cü lya. 

Hümayun 

Simlər: kök – fa, 
yanındakı ağ – do 

diyez, bəm kök – si 
bemol, qalanları  

adi qaydada 

Simlər: 
1-ci - mi, 
2-ci – lya, 
3-cü - re, 

4-cü – lya. 
 
Alətin tembri son dərəcə zərif, ahəngdar və mülayimdir. Kamança-

nın diapazonu kiçik oktavanın “lya” səsindən 3-cü oktavanın “lya” səsinə 
qədərdir.  

 
Bə`zi əsərlərin (məsələn, N.Paqaninin “Re major konserti”) ifasında 

4-cü oktavanın “mi” səsinə qədər notları da götürmək olur.  
Kamançanın diatonik səsdüzümünü üç registrə bölmək olar:  

 
Bəm registr 4-cü və 3-cü, orta – məxməri registr – 2-ci, zil registr  

isə – 1-ci simdə alınır.  
Bəm registr (lya-mi1) 4-cü simdə xırıltılı, 3-cü simdə – tutqun, orta 

registr (mi1 – mi2) – yumşaq, aydın, zil registr (mi2 və yuxarı) incə və cingil-
tili səslənir. 

Ən güclü səslənən aydın tembrli orta registr daha çox istifadə olunur.  
Not çalğısında kamança üçün qəbul olunmuş şərti işarələr bunlardır:  
 

   - kamanın sağa doğru hərəkəti (sağ kaman); 
 
V - kamanın sola doğru hərəkəti (sol kaman);  

bəm 

orta 

zil 
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B. – kamanın sağa-sola tam hərəkəti – bütöv kamanla; 

 
A.Y. – kamanın aşağı yarısının hərəkəti ilə – kamança sakit və incə 

səslənir; 

  
Y.Y. – kamanın yuxarı yarısının hərəkəti ilə – kamança uca və bir az 

kobud səslənir; 

 
K.D.- kamanın aşağı ucunda (dəstəyində) - kobud, gərgin səslənmə 

alınır; 

   
K.U. – kamanın ucunda çalmaq – ahəngdar, bir qədər fışıltılı səslən-

mə alınır; 

 
O.K. – kamanın ortasında çalmaq; 
Arco (arko) – kamanla çalmaq. 
Legato (leqato) – iki və ya daha çox notun kamanın aşağı və ya yu-

xarı hərəkəti ilə çalınması: 

 
Martelé – kamanın ayrı-ayrı sim üzərində növbə ilə, yuxarı və aşağı 

hərəkəti ilə  
Portamento – kamanı simdən ayırmadan hər bir notu ayrı-ayrılıqda 

çalmaq; 

 
Détaché (detaşe) – kamanın bütün uzunu boyu sim üzərində hərəkəti. 

“Ayrı kaman” adı ilə mə`ludur. Bu kaman texnikasının əsasını təşkil edir: 

  
Marcato (markato) – vurğulu detaşe, kamanın simə bərk sıxılması ilə 

bütöv kamanla əldə edilir; 
Spiccato (spikkato) – kamanı simdən ayırmadan bütöv kamanla qı-

rıq-qırıq çalmaq; 
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Staccato (stakkato) – kamanın sim üzərində ani vuraraq qırıq-qırıq 

çalmaq (bir səs – bir zərbə) ; 

 
Ricochet-saltato (rikoşet) – kamanın sim üzərinə ataraq çalmaq;  
pizz. (pitsikato) – ilişdirmə – hər iki əlin barmaqları ilə simi dart-

maqla səsləndirmək;  
gliss. (qlissando) – sürütmə – sol əlin barmaqlarını simin üzərində 

sürüşdürmək; 
vibr. (vibrando və ya vibrasiya) – titrəmə - simləri sıxan sol əl bar-

maqlarının yuxarı və aşağıya doğru vibrasiyası ilə yaranan simin tez-tez iki 
tərəfə titrəyişi; 

Sim dartma – sol əlin barmaqlarının ucları ilə açıq simlərin dartıl-
ması. Alətin köklənməsi üçün istifadə olunur.  

Kaman adi yerindən yuxarı – qolda hərəkət etdirilirsə surdinayabən-
zər səslənmə alınır.  

Arkodan pitsikatoya keçərkən və ya əksinə, əsərin tempindən asılı 
olaraq fasilə vermək lazımdır.  

Kamançada çalarkən, adətən, yuxarıda göstərilən müxtəlif kaman və 
barmaq ştrixlərinin kombinasiyaları istifadə olunur. Onların ardıcıllığı və 
qarşılıqlı əlaqəsi ifaçının məharətinə və incə zövqünə görə əsərin məzmunu 
və emosional nizamı ilə diktə olunur.  

Kamança Azərbaycan xalq çalğı alətləri arasında ən ahəngdar alət-
dir. O melizminə, çevikliyinə, dinamikasına, nyüanslarına görə tar kimi mü-
kəmməl alətdən geri qalmır, hətta onu kantilenada üstələyir.  

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan xalq ifaçılığının müxtəlif dinamik ça-
larlarını əks etdirən çoxsaylı ifadələr məhz bu alətə görə işlənmişdir. Belələ-
rinə aşağıdakıları aid etmək olar:  

1. Tərənnümlə, oxuda-oxuda – cantabile; 
2. Zərif, yumşaq – dolce; 
3. Tədricən səsi gücləndirərək – crescendo; 
4. Tədricən səsi zəifləndirərək – diminuendo; 
5. Astaca, yavaş – piano; 
6. Bərkdən, güclü – forte; 
7. Lap zəif, daha yavaş –pianissimo; 
8. Orta yavaş – mezzo-piano; 
9. Orta güclü – mezzo-forte; 
10. Lap bərkdən, daha güclü – fortissimo; 
11. Əzəmətli, təntənəli – maestoso; 
12. Dəqiq, vurğulu – sforzando, sforzanto; 
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13. Əlaqəsiz, qırıq-qırıq, kəskin – martele; 
14. İfadəli – affetto; 
15. Qəti – risoluto; 
16. Hərarətlə – calore; 
17. Qəflətən, kəskin, güclü, vurğu ilə – aspro. 
 
Kamançanın 6 pozisiyası vardır: 
  
I pozisiya: 

 
II pozisiya: 

 
III pozisiya: 

 
IV pozisiya: 

 
V pozisiya: 

 
VI pozisiya: 

 
 
Orkestrdə birinci dörd pozisiyadan istifadə olunur.  
Xalq çalğı alətləri orkestrində kamançanın inH, yə`ni “si” köklüdür.  
Kamançada müxtəlif flajolet səsləri almaq mümkündür. Orkestrdə 

ancaq naturai flajoletlərdən istifadə olunur. Onlar barmağın simlər üzərinə 
yüngülcə (sıxmadan) qoyulması ilə alınır.  

Kamançada qoşanotlar götürmək mümkündür:  

Simlər:       4-cü     3-cü     2-ci   1-ci    
bəm “lya”  bəm “mi”  zil “lya”        zil “mi” 
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Müxtəlif simlərdə kiçik və artırılmış sekundalar çalmaq olar: 

 
Kamançada kiçik və böyük tersiyaları:  

 
əksildilmiş, xalis və artırılmış kvarta və kvintaları: 

 
seksta, kiçik və böyük septimalar: 

 
oktava: 

 
intervallarını götürmək olar. 

Oktavadan yuxarı intervalları çalmaq çətindir. Barmağı basmadan, 
bir və ya iki simdən istifadə etməklə üç və dördsəsli akkordlar çalmaq əlve-
rişlidir:  

 
 

*
 *

 * 
 
Balaban. Çalğı zamanı balabanı bir qədər maili vəziyyətdə düz qar-

şıda tuturlar və hava ağız vasitəsilə alətin qamışına üfürülür. İfaçı nəfəs 
alanda belə səs uzun müddət kəsilmir. Səsin ucalığı hər iki əlin barmaqları 
ilə dəlikləri – nəfəs pərdələrini örtüb-açmaqla dəyişir. Əsərdə iştirak edən 
səslərdən asılı olaraq barmaqlar nəfəs pərdələri üzərinə iki vəziyyətdə qo-
yulur. Birinci vəziyyətdə (applikaturada), bir qayda olaraq, sol əlin şəhadət, 
orta və adsız barmaqları ilə müvafiq olaraq 1-ci, 2-ci, 3-cü, üst baş barmaqla  
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Balabançılar (yuxarıdan aşağı):  
Həsrət Hüseynov (Kürdəmir şəhəri, 1971-ci il),  

Abış Abışev (Xaçmaz şəhəri, 1971-ci il)  
və Bəhruz Zeynalov (Bakı şəhəri, 1990-cı il). 
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alt, sağ əlin isə şəhadət, orta, adsız və çeçələ barmaqları ilə 4-cü, 5-ci, 6-cı 
və 7-ci üst çalğı dəlikləri örtülür və ya açılır. Göründüyü kimi, 8-ci dəlik hə-
mişə açıq qalır. Birinci applikatura əsərlərdə kiçik oktavanın “sol” və “si be-
mol” səsləri olmadığı halda istifadə olunur. İkinci vəziyyətdə isə sol əlin şə-
hadət, orta, adsız və çeçələ barmağları ilə 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və baş bar-
maqla alt, 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci üst dəlikləri isə sağ əlin şəhadət, orta, adsız 
və çeçələ barmağları ilə örtülür və ya açırlar.  

“Birbarmaq”, “ikibarmaq”, “üçbarmaq” ... “səkkizbarmaq” deyimlə-
ri birinci oktavanın “lya”, “sol”, “fa”, “mi”, “re”, “do”, kiçik oktavanın “si”, 
“sol” səsləri mə`nasında işlədilir. 

Alətin kökü xərək vasitəsilə, səs pərdələrinin diametrlərinin geniş-
ləndirilməsi və müştüyün (qamışın) aşağı və ya yuxarı çəkilməsi ilə nizam-
lanır. Çox vaxt balabanda birinci oktavanın “do”, “fa”, “lya” səsləri ucalığı-
na görə bir-birinə uyğun gəlmir. Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün 
ən yüksək və intonasiya cəhətdən düzgün səs (adətən kiçik və birinci okta-
vanın “si” və ya birinci oktavanın “mi” səsləri) seçilir, yerdə qalan səslər isə 
ona görə xərəyin köməkliyilə nizamlanır.  

Çalğı dəliklərinin diametrini genişləndirdikdə, alınan səslərin ucalığı 
artır. Alətin kökünü bir ton azaltmaq üçün isə müştük geriyə çəkilir.  

Yarımtonlar çalğı dəliklərinin yarıya qədər örtülüb-açılması ilə əldə 
edilir. Məsələn, “sol diyez” səsini almaq üçün “lya” səsi çıxaran dəliyi yarı-
yadək açmaq lazımdır. “Sol bemol” səsini əldə etmək üçün isə alt dəliyi yarı 
açmaq lazımdır.  

Gövdənin üst tərəfindəki yarı qapanmış dəliklər yan tərəfdən açılır 
və ya bağlanırlar. Alt dəlik isə aşağıdan yuxarıya doğru açılır və ya əksinə, 
yə`ni yuxarıdan aşağıya bağlanır. Xalis yarımton səslər almaq üçün barmaq-
ların orta hissələrini dəliklər üzərində yerləşdirməlidir.  

Balaban incə, həzin və son dərəcə məlahətli tembrə malikdir.  
Alət üçün notlar kaman açarında yazılır. Balaban transpozisiyalı alət 

olduğundan yazılışından yarım ton aşağı səslənir.  
Alətin diapozonu kiçik oktavanın “sol” səsindən, ikinci oktavanın 

“do” səsinə qədərdir:  

 
Mahir çalğıçılar dodaq əzələlərinin gərginləşməsi (“dodaqsıxma”) və 

üfürülən hava sütununu gücləndirməklə ikinci oktavanın “do diyez”, “re” və 
“mi bemol” səslərini də çıxara bilirlər.  

“Boğazvurma” ifa üslubu səslərin qırıq-qırıq (stakkato) çalınmasında 
işlədilir. 

 
 

Yazılır:  Səslənir: 
 



 241 

 

 
 
Qeyd: rəqəmlər sol əlin (qırıq-qırıq xətdən yuxarı) və sağ əlin 

(həmin xətdən aşğı) barmaqlasrının göstərir. 

9-12-ci cədvəllərin şərti işarələri: 
 açıq 

 yarıaçıq 
 
bağlı 
 

Pərdələr: 
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Ən çox istifadə olunan diapazon:  

 
 
Alətin üç registri belə səciyyələnir: 

          
 
Bəm registrdə balaban tutqun, cingiltili, orta registrdə yumşaq, lirik, 

zil registrdə isə həzin və aydın səslənir. Balabançılar üfürməni nizamlamaq 
və dəlikləri yarı örtüb-açmaqla, orta və zil registrdə qamışı sıxmaq dərəcəsi-
ni dəyişməklə xromatik səssırasını alırlar.  

Alətin xromatik səsdüzümünün birinci və ikinci applikaturaları 9-cu 
cədvəldə göstərilmişdir.  

Son zamanlar müxtəlif registrli kiçik, alt, tenor və bas balabanlar ya-
radılmışdır.  

Kiçik balaban adi balabandan bir kvarta yüksək:  
 

 
 

alt balaban isə bir tersiya aşağı səslənir. Tenor və bas balabanlar alt balaban-
la müqayisədə müvafiq olaraq bir kvarta və bir septima aşağı səslənir. 

Balabanda çalğı dinamikası çevikliyi və nüansların zənginliyi ilə se-
çilir.  

Balaban üçün beş bemollu və iki diyezli tonallıqlar əlverişlidir. Onda 
müxtəlif dinamiki sıçrayışlar etmək mümkündür. Ştrixlərdən əsasən leqato 
və detaşe istifadə olunur. Dodaqların köməyi ilə vibrato da əldə etmək 
mümkündür. 

Leqato, stakkato, qlissando və trel ancaq nəfəs və dodaq vasitəsilə 
hasil olunur. Balabanda arpeciolaşmış passajları almaq, harmonik həma-
hənglikləri saxlamaq və s. mümkündür. Cəld texniki epizodların daha az 
münasib olmasına baxmayaraq o çevikliyi və zəngin nüansı ilə seçilir. Çal-
ğının dinamikası əsasən tembrlə əlaqəlidir: ƒ-də balaban bir qədər kəskin; p-
da isə yumşaq və incə səslənir. 

Balaban orkestrdə in H, solo çalğısında isə inB köklənir.  
 

 

bəm 

orta 

zil 

Səslənir: 
 

Yazılır: 
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* 
*
 * 
 

Tütək. Çalğı zamanı tütəyi azacıq maili vəziyyətdə düz qarşıda tu-
turlar. Hava alətin yuxarı ucundakı ensiz dəliyə üfürülür və buradan axın 
gövdədəki kondələn kəsiyin tilinə yönəldilir. Bu halda səs çıxarma olduqca 
yüngülləşir, ən əsası isə, havanın sərf edilməsi azalır, bununla da, alətin tex-
niki və ifadə imkanları artır. Yuxarı üç üst və alt dəliklər müvafiq olaraq sol 
əlin şəhadət, orta və adsız, alt dəlik baş barmağla, aşağı dörd üst dəliklər isə 
sağ əlin şəhadət, orta, adsız və çeçələ barmağları ilə örtülüb açılır.  

“Birbarmaq”, “ikibarmaq”, “üçbarmaq” ... “yeddibarmaq” anlamları 
birinci oktavanın “lya”, “sol”, “fa”, “mi”, “re”, “do”, kiçik oktavanın “si”, 
səsini bildirir. 

Tütəyin tembri normal üfürmə zamanı yumşaq və incə, güclü üfür-
mədə isə uca və fışıltılıdır.  

Tütək üçün notlar kaman açarında yazılır və yazılışından yarım ton 
aşağı səslənir.  

Tütəyin diapazonu kiçik oktavanın “si” səsindən üçüncü oktavanın 
“do” səsinə qədərdir:  

 
 
Oberton registrlərin istifadə edilməsinə əsaslanan bir qədər qüvvətli 

üfürülmə fəndi vasitəsilə, hava axını ilə üçüncü oktavanın “re bemol” və 
“re” səslərini də almaq mümkündür. “Dilvurma” çalğı üslubu səslərin qırıq-
qırıq çalınmasında istifadə edilir. 

Daha çox istifadə olunan diapazon: 

  
 
Tütəyin diatonik səsdüzümünü bəm, orta və zil registrlərə bölmək 

olar:  

 
Bəm registr tutqun, xırıltılıdır, intonasiya ilə ifa çətinləsdiyindən 

nadir hallarda istifadə olunur;  orta  registr – məxməri,  məlahətli və  kifayət  

Yazılır: Səslənir: 

Yazılır:  Səslənir: 

   bəm 

   orta 

      zil 
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qədər gurdur; zil registr isə incə, aydın və çox kəskin çalarlıdır. İfaçılıq təc-
rübəsində aşağıdakı applikaturadan istifadə edilir (cədvəl 10).  

Tütək üçün ikibemollu və ikidiyezi tonallıqlar əlverişlidir. Melodik 
frazalar, tremolo, leqato çox asanlıqla alınır. Sıçrayışlar, xüsusən oktava da-
xilində, mümkündür, stakkato isə çətinliklə alınır.  

Kiçik (pikkolo) tütək çalınma üsuluna və applikaturaya (cədvəl 11) 
görə tütəyə uyğun gəlir, lakin ona nisbətən kvarta yuxarı səslənir.  

Alətin diapozonu birinci oktavanın “mi” səsindən, üçüncü oktavanın 
“fa” səsinə qədərdir:  

 
Kiçik tütəyin əsas səsdüzümünü bəm, orta, zil registrə bölmək olar:  

 
Orkestrdə tütək və onun kiçik növünün kökü inH-dır.  
 

*
 *

 * 
 

Zurna. Çalğı zamanı zurnanı maili vəziyyətdə düz qarşıda tuturlar, 
ifaçının dodaqları tağalağa toxunur və hava dil (ağızda dik vəziyyətdə sax-
lanılır), mil və maşadan keçərək gövdəyə üfürülür. Zurnada, balabanda ol-
duğu kimi,  burunla nəfəsalma çalğı üslubu (havanın burunla alınması və 
ağızla alətə ötürülməsi) tətbiq olunur. Bu vaxt səs uzun müddət kəsilmir. Bir 
qayda olaraq, ifaçı qısa melodik frazaları ifa edərkən ağzı ilə, uzun, davamlı 
səslər çıxararkən isə burnu ilə nəfəs alır. Hava “rezervuar” rolunu oynayan 
ağciyər və ağız boşluğundan keçərək alətin səs kanalına tədricən daxil olur. 
Belə özünəməxsus nəfəsalma texnikası zurnada davamlı melodik xəttin ifa-
sını mümkün edir. Çalğıçı sol əlin (şəhadət – 1-ci, orta – 2-ci, adsız – 3-cü, 
baş barmaq – alt) və sağ əlin barmaqları ilə (şəhadət – 4-cü, orta – 5-ci, ad-
sız – 6-cı, çeçələ – 7-ci) dəlikləri örtüb-açamaqla müxtəlif ucalıqda səslər çı-
xarır.  

“Birbarmaq”, “ikibarmaq”, “üçbarmaq” ... “yeddibarmaq” deyimləri 
birinci oktavanın “lya”, “sol”, “fa”, “mi”, “re”, “do”, kiçik oktavanın “si be-
mol” səslərini bildirir. 

Alətin səsi zil və güclüdür. 
Zurna üçün notlar kaman açarında yazılır. O transpozisiyalı alət ol-

duğundan yazılışından bir oktava yuxarı səslənir.  

   bəm 

orta 

   zil 

Yazılır: Səslənir: 
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Cədvəl 10 

Cədvəl 11 

Üfürülmə 
vasitəsilə 

Üfürülmə 
vasitəsilə 
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Zurnanın diapazonu kiçik oktavanın “si bemol” səsindən üçüncü ok-
tavanın “do” səsinə qədərdir:  

 
 
Dodaqları sıxmaq yolu ilə üçüncü oktavanın “do diyez”, “re”, “mi 

bemol”, “mi”, “fa”, “fa diyez”, “sol” səslərini də çalmaq mümkündür. Mahir 
ifaçılar dördüncü oktavanın “do” səsinə qədər olan səsləri də götürə bilirlər. 
Bu səslər xalq musiqiçiləri arasında “səfir səslər” adı ilə məşhurdur. Onları 
almaq üçün 1-ci üst və alt dəliklər örtülür və gövdəyə güclü hava axını 
üfürülür.  

Ən çox istifadə olunan diapazon: 

 
 
Zurnanın diatonik səsdüzümü bəm, orta və zil registrləri əhatə edir:  

 
Bəm registr çətin alınır, orta registr güclü, aydın, zil registr isə sərt, 

kəskin səslənməsi ilə seçilir.  
Zurnanın xromatik səsdüzümünün applikaturası 12-ci cədvəldə veril-

mişdir.  
Geniş kantilenalı alətdə orta tezlikli leqat passajlar, melodik frazala-

rın növbələşməsi, stakkato, geniş intervallı sıçrayışlar mümkündür.  
Zurnada nüanslardan pianonu ifa etmək olmur, forte və fortissimo 

isə yaxşı səslənir.  
Başqa nəfəs alətləri kimi zurnanın xalq çalğı alətləri orkestrində 

kökü inH-dır.  
 

* * * 
 

Ney. Çalğı zamanı aləti çəpəki vəziyyətdə, ucu aşağı endirilmiş, baş 
hissəsi isə ağzın sol küncünə yaxınlaşdırılmış şəkildə saxlayırlar. Hava axı-
nını gövdənin iti kənarına yönəldilir. Sadə quruluşa malik olmasına baxma-
yaraq, ney səslənmə üsuluna görə kifayət qədər mürəkkəb alətdir.  

Neyin diapazonu birinci oktavanın “mi” səsindən ikinci oktavanın  

   bəm 

   orta 

   zil 

Yazılır: Səslənilir: 

Yazılır: Səslənir: 
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                                                                                             Cədvəl 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Üfürülmə  
vasitəsilə 
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“re” səsinə qədərdir: 

 
 
Havanı güclü üfürmək və dodağı sıxmaqla bir oktava yüksək səsləri 

də çıxartmaq mümkündür. Dəlikləri barmaqlarla qismən örtməklə xromatik 
səssırası almaq olur.  

Bəm registrdə neyin tembri yumşaq, zərif, məxməri və bir qədər bo-
ğuq, zil registrdə isə güclü və aydındır.  

 
* * * 

 
Tulum. Tulumda çalğıdan qabaq hava sümük lülədən tuluğa üfürü-

lür. Çalğı zamanı tuluq sol qoltuq altında saxlanılaraq azca sıxılır. Hava səs 
borularından keçərək zurna səsinə oxşar səslər çıxarır. Buna görə də bu alət 
“tuluq-zurnası”, “tulum zurnası” adı ilə də tanınır.  

Musiqiçi nəfəs alarkən tuluğu dirsəyi ilə sıxır, nəticədə alətdə səslən-
mə kəsilmir və bununla da rəvan səsin alınması tə`min olunur.  

Tamamilə eyni borular seçmək çətin olduğu üçün adətən sumsulərin 
dilçəklərinin arasına bir neçə darı saplaqlarını, sap və ya tük qoyulur. Onla-
rın sayını tənzimləməklə və dəyişməklə hər bir borunun kökünü yüksəltmək 
və azaltmaq olur.  

Tulumda digər nəfəsli alətlərdən fərqli olaraq barmaqların ucu ilə 
deyil, onların orta hissələri ilə çalırlar. Ağır havaları çalarkən bütün dəliklər-
dən, yüngül havaları isə sol əlin iki, sağ əlin isə dörd barmağından istifadə 
edirlər, ən aşağı dəliklər isə açıq qalır. Bu vaxt baş barmaqlar novdanı aşağı-
dan saxlayır.  

Səs borularının üzərində açılmış dəliklər eyni diotonik səsdüzümünü 
verir.  

Tulumun səsdüzümü seksta və ya böyük septima təşkil edir: 

 
 
Not yazısında göründüyü kimi, səslər yuxarıdan aşağıya doğru yer-

ləşib. Bu körüyü üfürərkən yaranan ilk səsin ən uca olması ilə bağlıdır və 
həm də alətin çalğı üçün hazır olmasını göstərən əlamətdir. Tulumçu dəlik-
ləri tədricən əvvəl sol əlin, sonra isə sağ əlin barmaqları ilə örtür.  

 
* * * 

 
Nağara. Nağaranı iki vəziyyətdə: ayaq üstündə və ya oturaraq ça-

lırlar. Birinci vəziyyətdə aləti qoltuğ altında saxlayıb, gövdəni sol qolun ba-  
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Zurnaçı Həbibullah Cəfərov (Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndi, 1970-ci il)  
və Əlicavad Cavadov (İsmayıllı rayonunun Müdürsə kəndi, 1998-ci il). 

 

Tulumda çalır   
Məmməd Yaqubov  
(Şərur rayonunun   

Dəmirçi kəndi, 1971-ci il). 
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zu önü ilə tuturlar. Alətin bu vəziyyətini nəzərə alaraq, onu adətən qoltuq 
nağara da adlandırırlar. İkinci vəziyyətdə nağara, adətən, sol dizə qoyulur, 
sol əlin altında ipin qayışı ifaçının kəmərinə bağlanaraq saxlanılır.  

Nağara əllərlə və çubuqlarla çalınır. Birinci halda şəhadət, orta, adsız 
və çeçələ barmağlarının (uclarına güc verməklə) və hər iki əlin ovucları ilə 
zərbə endirilir, ya da dərinin üzərinə barmaqların çırtma vurulması və sürüş-
dürülməsi, həmçinin barmaq zərbələrinin müxtəlif kombinasiyalarından isti-
fadə edilir. Bununla da müxtəlif tembr çalarlının və dinamikliyin ritmik ciz-
giləri əldə olunur.  

Naxçıvan MR-nın Şərur rayonunda “Yallı” rəqsini ifa edərkən zur-
naçılar ansamblının tərkibində çıxış edən nağaraçı (toyçu) onu boynundan 
asaraq alt və üst üzlərinə çubuqları (irisi şalban adlanır) vurur. 

Alət təmiz, cingiltili, güclü və kəskin səs verir.  
Əllərlə çalğı zamanı aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:  
1. Sağ əl ilə üzün kənarına vurulur – qıraq, yan zərbə. Yüksək səs 

alınır.  
2. Sağ əl ilə üzün mərkəzinə vurulur – orta zərbə. Bu halda kəskin 

səs alınır.  
3. Sağ əlin bütün barmaqları ilə üzün mərkəzinə vurulur – sığallama. 

Forşlaq kimi səslənir.  
4. Əllə gövdəyə vurulur.  
5. Ovucla üzün mərkəzinə vurulur – küt zərbə.  
6. Sağ və sol əllərlə üzün mərkəzinə və kənarına vurulur – şapalaq.  
7. Hər iki əl ilə üzə eyni vaxtda vurulur – qoşa şapalaq.  
8. Sağ və sol əllərlə üzün kənarına çırtma şəklində vurulur – çırtma.  
9. Hər iki əllə eyni vaxtda üzün kənarına çırtma şəklində vurulur – 

qoşa çırtma.  
10. Bir neçə barmağın sürüşdürülməsi ilə üzün kənarına çırtma şək-

lində vurulur – sürüşdürmə çırtma.  
11. Hər iki əllə üzə sür`ətlə vurulur – iti şapalaq.  
12. Sağ və sol əllə üzün kənarına çırtma şəklində sür`ətlə vurulur – 

iti çırtma.  
13. Hər iki əllə üzə qısa vaxt ərzində sür`ətlə vurulur – ruxt şapalaq, 

tremolo.  
Dərili alətlərdə qeyd olunan ştrixlərin və çalğı üsullarının göstəril-

məsi üçün müxtəlif şərti işarələr37 tövsiyə olunmuşdur [6]. 
о - sağ əllə vurmaq 

 - və ya + sol əllə vurmaq  
 - sağ əllə sərbəst vurmaq (şapalaq, bəm zərbə, alt əl) 

- qıraq zərbə 

 - orta zərbə 
 - nağaranın gövdəsinə vurulan zərbə 
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Nağarada çalır Çingiz Mehdiyev. Bakı şəhəri, 
1981-ci il.  

(Mehdiyevlər ailəsinin arxivindən). 
 

Çilik nağarada çalır Yelmar Əliyev. 
(Ağdam rayonu, Gülablı kəndi, 1970-ci il) 

Nağarada çalma usulları:  
a) çırtma, b) şapalaq. 

 

a 

b 
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 ⊗ - küt zərbə, ovucun içi ilə üzün mərkəzinə vurmaq  

-  orta şapalaq  
VVvvvvv - sağ əlin barmaqlarının üzə sürtülməsi 
> , < - aksent (taktın güclü təqti) – sağ (>) və ya sol (<) əllə zil zərbə 

, , - çırtma (işarə üzərindəki rəqəm zərbəni vuran barmaqları göstərir)  

 və ya - qıraq şapalaq 
Vο  - çırtma, sağ əlin şəhadət barmağı ilə yaranan zərbə  
V+  - eyni zərbə sol əllə  
п п  - qoşa şapalaq  
V V - qoşa çırtma 

   - sürüşdürmə çırtma (barmaqların çırtma şəklində sürüşdürülməsi) 

-  iti şapalaq 

-  iti çırtma 

- cüt çırtma  

,  ,  - ruxt, tremolo (yalnız qısa şapalaqla ifa olu-
nur)  

- cüt şapalaq (sağ və sol əllə eyni vaxtda vurulan zərbələr).  
Müxtəlif üsullarla alınan tembr və dinamiki səs effektlərini qeyd et-

mək üçün adi not işarələrindən və müddətdən istifadə olunur. Nağarada 
müəyyən yüksəklikdə səslər alınmadığına görə notlar bir xətt üzərində və ya 
not sətrinin ikinci və üçüncü xətləri arasında yazılır, not xətləri isə aşağıya 
doğru uzadılır. Not sətrinin əvvəlində açar yazılmır.  

Taktın güclü təqtləri bir qayda olaraq, sağ, zəifləri isə sol əllə ifa 
olunur.  

Zərb alətlərində ritmik quruluş əsasən iki səsin – müvafiq olaraq 
“dum”, “bum” və ya “düm” adlandırılan nisbətən bəm və onunla müqayi-
sədə bir kvarta yuxarı səslənən “dam”, “bak”, və ya “tək” zil səslərin bir-
ləşməsindən yaranır [7].  

Bəm səs üzün mərkəzinə, zil səs isə üzün kənarına vurmaqla alınır.  
Səslərin ucalığını daha dəqiq əks etdirmək üçün sağ əllə çıxarılan 

səslərin xətdən aşağı, sol əllə alınan səslərin isə xətdən yuxarı yazılması töv-
siyə olunur [8].  

Çalğı zamanı çilik (çiling, çubuq) nağara çiyindən keçirilmiş qayış-
dan asılır və ya sol əllə gövdəni tutan ifaçının qoltuğu altında saxlanılır. Çu-
buqların ilgəkləri hər iki əlin şəhadət barmaqlarına keçirilir, çubuqlar özləri 
isə baş barmaqlara dirənir, başqa barmaqlar isə çubuq üzərində sərbəst yer-
ləşir. Çubuqlar bir, bə`zən isə hər iki üzə vurulur.  
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Çilik nağarada çalğı zamanı akkomponement metrik əsası sağ əlin 
biləyini bükməklə aşağı vəziyyətdə saxlanılan yoğun çubuğla vurulur. Bu-
nunla da taktın güclü təqti vurğulanır. Bu halda sol əlin biləyinin öz oxu ət-
rafında fırlanması ilə yuxarı vəziyyətdə saxlanılan nazik çubuğun zərbəsi ilə 
məharətlə variasiya olunan xırda ritmlər əldə edilir.  

Nağarada əllə və ya çubuqla çalğı üsulunun seçilməsi ansamblda ifa-
çıların sayından və çıxış edilən yerin qapalı və açıq olmasından asılıdır. 
Aşıqlar, balabançılar, xalq çalğı alətləri ansambllarında və orkestrlərdə əllə, 
damburçu, zurnaçı və tulumçular ansambllarında isə çubuqla çalırlar.  

Binar alət olan kos-nağaranı qarşıda saxlayıb, qayış vasitəsilə çiyin-
dən asırlar. Alət ilgəyin köməyi ilə biləklərə taxılmış bir (ana kosda) və ya 
iki (bala kosda) toxmaqla bir və ya hər iki üzə vurmaqla səslənir. Ana kosda 
taktın güclü təqtiləri çalınır, bala kosda isə melodiyaların ritmik əsası nəzərə 
çatdırılır.  

Çilik nağaranın üst üzünə zərbə vurmaqla alınan səslərin, not xətləri 
yuxarı göstərilməklə xətdən yuxarı, alt üzdə alınan səsləri isə not xətləri aşa-
ğıya doğru göstərilməklə xətdən aşağıda yazılması məsləhət görülür [9].  

 
* * * 

 
Qaval. Çalğıdan əvvəl qavalın üzü gündə, od, və ya elektrik lampası 

üzərində qızdırılır. Yaxşı dartılmış və isidilmiş dəri təmiz, uca və güclü səs 
verir.  

Qavalı iki əllə, içəri tərəfini ifaçıya çevrilmiş şəkildə saxlayırlar. Bu 
zaman sağanağın kənarı əllərin baş barmaqlarına söykənir.  

Səsləri hər iki əlin ovucları və barmaqları (şəhadət, orta, adsız və çe-
çələ) ilə üzun kənarına və ya mərkəzinə yüngül vurmaqla, həmçinin aləti sil-
kələməklə əldə etmək olur.  

Qavalı, adətən, qapalı yerdə çalırlar. Bu halda müxtəlif üsullardan is-
tifadə edirlər:  

1. Açıq ovuc və bir və ya hər iki əlin barmaqları ilə üzün kənarına və 
mərkəzinə doğru vurulur (qıraq və orta şapalaq). Güclü və kəskin səs alınır. 
Mürəkkəb ritmik fiqurları nəzərə çatdırmaq üçün istifadə olunur.  

2. Əlin barmaqlarının ucu ilə üzün kənarına və mərkəzinə vurulur. 
Boğuq, cingiltili və güclü səs alınır.  

3. Çeçələ barmaq çırtma şəklində adsız barmaq üzərində sürüşdürü-
lərək üzün sağanağa yaxın hissəsinə vurulur. Kəskin və cingiltili səs alınır. 
Kiçik ritmik bəzəkləri ifa etmək üçün istifadə olunur.  

4. Alətin hər iki əllə silkələnməsi. Sağanaqdakı halqalar xışıltılı səs-
lər verir.  

5. Tək-tək zərbələrdən sonra alətin fırladılması.  
Bundan əlavə xalq çalğı alətləri orkestrində bu və ya digər əsərləri  
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                   a                                                   b 

 
 

Qavalda çalır Mahmud Salahov 
(Bakı şəhəri, 1990-cı il). 

 

Qavalda çalma üsulları:  
a) şapalaq, b) çırtma. 
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ifa edərkən qavalçı alətin sağanağını dizinə və sinəsinə sıxaraq əllə üzün 
mərkəzinə vurur.  

Tremolo, kreşendo və forşlaqlar alətdə parlaq və dürüst alınır.  
Qaval üçün notlar bir xətt üzərində və ya not sətrinin üçüncü və dör-

düncü xətləri arasında yazılır, not xətti yuxarıya, eyni partiyanı nağara ilə 
çaldıqda isə aşağıya doğru istiqamətlənir.  

Qaval müxtəlif temp, ritmik və dinamik imkanlara malikdir.  
 

* * * 

 
Qoşanağara. Bir qayda olaraq, qoşanağara solo çalğı aləti sayılmır. 

Təmiz və güclü səslər almaq üçün qoşanağaranın üzü çalğıdan əvvəl od 
üzərində azacıq qızdırılır.  

Qoşanağaranı xüsusi ağac dayağa qoyub (adətən böyük gövdəsi ifa-
çıdan sağda yerləşir) bir qədər ifaçıya doğru əyirlər, yaxud da mərasimləri 
(gəlin gətirmə) və idman oyunlarını (zorxana, kəndirbaz və s.) müşayiət 
edərkən onu qoltuğun altında saxlayırlar. Əvəllər isə o ya yerə qoyulurdu, 
ya da ifaçının boynundan asılırdı.  

Qoşanağaranın gövdələri yuxarı hissədə müxtəlif diametrli olduğuna 
görə onların səsi bir-birindən təxminən bir kvarta yüksəkliyində fərqlənir. 
Alətin səsi bir qədər quru, cingiltili və özünəməxsus çalarlara malikdir.  

Çalğı zamanı çubuqların ayrı-ayrılıqda hər iki dəri üzə, bir üzə (mər-
kəzinə və kənarına) və bir-birinə və ya gövdəyə, ovucun üzə vurulması ilə 
müxtəlif səslər alınır. Çox vaxt zərbələr çubuqların qalın uclarını və hər iki 
əllə üzə vurmaqla, sürüşdürməklə və ya çubuqlardan biri ilə böyük gövdənin 
üzünü basmaqla, həmçinin yuxarıda sadalanan ifa üsullarının kombinasiya-
ları tətbiq edilir. Göründüyü kimi, qoşanağarada müxtəlif zərbə üsullarından 
istifadə olunur və bundan asılı olaraq mürəkkəb ritmik səslər alınır. Bir qay-
da olaraq, ritmin güclü təqti üzə vurmaqla, ritmik fiqurasiyalar isə çubuqla-
rın köməkliyi ilə əldə edilir.  

Qoşanağara üçün aşağıda göstərilən ştrixlər təklif olunmuşdur [10]: 
 
  - çubuqla çalmaq  

 - çubuqlarla çalmaq  
 və ya  - çubuq və əl ilə çalmaq  

  və ya  - çubuq və çırtma vasitəsilə çalmaq  

 və ya  - çubuqlarla üzün kənarında çalmaq (daha kəskin və 
zil səslər alınır) 

 və ya  - çubuqlarla üzün mərkəzində çalmaq (bəm səslər alı-
nır) 
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 - üzün mərkəzinə və kənarına, elecə də çubuqların bir-birinə vu-
rulmasının növbələnməsi. 

Qoşanağara üçün notlar not sətrinin üçüncü və dördüncü xətləri ara-
sında yazılır və not xətləri yuxarı uzadılır.  

Belə hesab edir ki, notları xətlərin altında (böyük gövdədə alınan 
səslər üçün) və üstündə (kiçik gövdədə alınan səslər üçün) ya da hər iki xət-
də: kiçik gövdədə alınan səsləri üst xətdə, böyük gövdədə alınan səsləri isə 
aşağı xətdə yazmaq məqsədəuyğundur [11].  

 
* * * 

 
Dümbək. Çalmazdan qabaq dümbəyin üzünü od üzərində qızdırırlar. 

İfaçı dümbəkdə çalarkən müxtəlif çalğı vəziyyətlərindən istifadə edir:  
1. Gövdənin orta hissəsini dizə söykəyərək, alət üfüqi şəkildə saxla-

nılır, onun aşağı hissəsi isə bir qədər arxaya əyilir.  
2. Alət əlin altında saxlanılır.  
3. Alət sol çiyindən aşırılmış kəmərlə sərbəst saxlanılır.  
4. Alətin gövdəsinin ensiz hissəsi ifaçının dizlərinin arasında saxla-

nılır.  
Çalğı zamanı hər iki əlin barmaqları və ovucların içi ilə üzün mərkə-

zinə və kənarına vurulur, ya sağ əlin dirsəyi ilə, ya dəri üzü sıxmaqla sol əllə 
vuraraq, müxtəlif ucalıqda və tembrdə səslər alınır.  

Çalğı zamanı şapalaq üsulundan istifadə edərkən bəm, boğuq, çırtma 
üsulundan isə zil və cingiltili səslər alınır.  

 
* * * 

 
Şaxşax. Ansambl alətidir. Çalğı zamanı ifaçı sağ əllə alətin dəstəyin-

dən tutaraq onu silkələyir və kasacıqlar bir-birinə dəyir.  
Alət musiqi əsərinin ritminə uyğun olaraq müxtəlif templə silkələn-

dirilərək və ya p-dan ff qədər dinamik diapazonda tremolo şəklində çalınır. 
Ansamblda bu aləti qoşanağaraçı çalır. Silkələmə ştrixini  vvvv  işarəsi ilə 
qeyd etmək təklif olunur [12].  

 
* 

* * 
 

Kaman. “Yallı” kollektiv rəqsi zamanı aparıcı rəqqas kamana bən-
zər ağacın ortasından tutaraq, aləti silkələməklə və ona tək-tək zərbələr en-
dərməklə rəqsin ritmini saxlayır.  
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Qoşanağarada və dümbəkdə  
çalır Firuz Məlikəliyev  
(Bakı şəhəri, 1990-cı il).  
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* * * 
 

Laqquti. Bu alətdə, adətən, qoşanağara ifaçıları çalır. Laqquti əsa-
sən ansambl alətidir, mahnıları və rəqsləri müşayiət edərkən tez-tez nağara, 
qoşanağara və qavalla bir yerdə səslənir. Peşəkar ansamblların tərkibinə mu-
siqi xadimi, pedaqoq və tarzən Əhməd Bakıxanovun tövsiyəsi ilə daxil edil-
mişdir. Tirin üz hissəsinə iki çubuqla vurarkən tersiya və ya kvarta intervalı 
nisbətində kəskin, cingiltili və şaqqıltılı səslər alınır. Səslənmənin gücü 
oyulmuş yarıqların dərinliyindən və tirin böyüklüyündən asılıdır.  

Laqquti çalğısında təklif olunmuş şərti işarələr [13]: 
B.L. – böyük lövhədə çalğı 
K.L. – kiçik lövhədə çalğı.  
Kiçik və böyük tirlərdə çalarkən alınan zil və bəm səslərin müvafiq 

olaraq yuxarı və aşağı xətlərdə yazılması təklif edilmişdir [14]. 
Gələcəkdə ansambl və orkestrlərin tərkibinə özüsəslənən sinc aləti 

daxil edilərkən onda çalğı ştrixləri və üsullarının aşağıdakı şərti işarələri 
təklif edilmişdir [15]. 

 - boşqabın boşqaba vurulması 

- qoşanağaranın çubuğu ilə vurma  
Ordinario (qısa: Ord.) – boşqabın boşqaba sürtünərək vurulması  
Secco – quru zərbə (zərbədən sonra səs sinədə boğulur)  
Glissando - boşqabın boşqab üzərinə sürüşdürülməsi  
Colla bacchetta die piatti – çubuqla boşqaba vurmaq.  
Mis özüsəslənən alətlər (sinc, zınqırov, qumro) üçün notları bu   

işarə ilə qeyd etmək məqsədəuyğun sayılır [16]. 
Idiofon və membranofonlar qrupu tərkibinə daxil etmək şərti ilə (on-

ların, demək olar ki, indi hamısından istifadə olunur), orkestrin zərb qrupu 
alətlərinin işlənmiş not yazı sistemi aşağıdakı kimidir: 

a) tək membranofonlar (zəng, qaval, şaxşax, təbil, nağara, çilik nağa-
ra) bir xətt üzərində notlaşdırılır. Sol əlin zərbəsi nəticəsində alınan səs xət-
tin aşağıya doğru, sağ əlinki isə xəttin yuxarıya doğru istiqamətlənməsi ilə 
ayrılır.  

b) bir ifaçılı binar membranofonlar üçün (qoşanağara, laqquti) notlar 
böyük gövdədə (lövhədə) alınan səslər üçün xəttin altında, kiçik gövdədə 
(lövhədə) üçün isə xəttin üstündə not xətti yuxarı yazılır.  

v) iki ifaçılı binar alətin (kos-nağara) səs notları iki xətdə – ana kos 
üçün aşağı, bala kos (nağara) üçün isə yuxarı xətlərdə yazılır. Sol əlin vu-
rulması ilə çıxarılan not xətləri  aşağı, sağ əlinki isə yuxarı qeyd olunur [17].  

 
 

_______ 
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IV.1. Azərbaycan xalq instrumental musiqisinin  
qısa şərhi 

 
Azərbaycan xalq musiqisi çoxjanrlıdır. Onu muğam, mahnı, rəqs 

melodiyaları və aşıq havaları təşkil edir. Muğamları ifa etdikdə tar, kaman-
ça, qaval, mahnı və hava ifaçılarını, rəqqas və rəqqasələri müşayiət etdikdə 
isə dambur, tulum, balaban, zurna, tütək, ney, nağara, qoşanağara, qaval, 
şaxşax və laqqutidən istifadə olunur. Aşıq özü-özünü sazda müşayiət edir, 
aşıq ansambllarında isə balaban, qoşanağara və nağara ifaçıları iştirak edir-
lər. Xalq musiqisinin ifasında həmçinin yarımton düzülüşlü Şərq qarmonu 
və klarnetdən də geniş istifadə olunur. Bizim dövrümüzdə onlar əsl xalq çal-
ğı alətlərinə çevrilmişlər.  

Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin texniki və bədii imkanları bu və di-
gər lad sistemləri ilə səciyyələnən muğam və instrumental musiqinin ifasın-
da daha tam şəkildə özünü biruzə verir [1]. 

Dəstgah deyilən irihəcmli vokal-instrumental muğamı instrumental 
müqəddimə-dəraməd və bərdaştla başlanır. Ardınca bir neçə reçitativ-dekla-
masiya xarakterli muğamın şö`bə adlanan vokal-instrumental hissələri gəlir. 
Bu vaxt xanəndə Azərbaycan poeziyasının klassiklərinin lirik şe`rlərindən-
qəzəllərindən istifadə edir. Muğam şö`bələri rəqs xarakterli instrumental 
epizodlarla – rənglər və dirinqilərlə (yə`ni rəqs xarakterli rənglər) və dəqiq 
metroritmik ölçüdə ifa olunan mahnı fraqmentləri – təsniflərlə növbələnir. 
Dəstgahda xalis instrumental musiqiyə aid olan dəraməd, bərdaşt, rəng və 
dirinqilərin ifası zamanı tarzən və kamançaçının ustalığı daha çox nəzərə 
çarpır.  

Dəraməddə muğamın əsas şö`bələrinin melodik, ritmik və lad xüsu-
siyyətləri qısa şəkildə əks olunur və həmçinin onun ümumi bədii – emo-
sional məzmunu açıqlanır. Dəraməd aid olduğu muğamın adını daşıyır (mə-
sələn, “Şur dəramədi”, “Hümayun dəramədi” və s.). 

Dəstgahın  ikinci  giriş hissəsi sayılan bərdaşt – kiçik instrumental 
pyesdir. Bərdaştın melodiyası sərbəst metroritmə malikdir.  

Rəng və dirinqilər intonasiya bağlayıcısı rolunu oynayırlar.  

ÇALĞI ALƏTLƏRİ  XALQ VƏ  PEŞƏKAR   

MUSİQİ  YARADICILIĞINDA  

 

IV. 
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Rənglər dəqiq metroritmli əsası və melodik inkişafın tamamlığı ilə 
səciyyələnirlər. Rənglər muğamların vokal improvizasiyasının lad-intonasi-
ya inkişafını ümumiləşdirərək, muğam şö`bələri arasında təzad yaradır və 
əsərin bütövlükdə dinamikliyini daha da artırır. Bundan əlavə onlar xanən-
dəyə muğamın geniş vokal şö`bələrinin ifasından sonra istirahət etməyə 
imkan verir. Çox vaxt rənglər sərbəst melodiyalar kimi muğamdan ayrı da 
ifa olunur. Rənglər şərti olaraq muğamların (məsələn, “Segah rəngi”, “Şuş-
tər rəngi”) və yaxud onlardan əvvəlki şö`bələrinin adlarını daşıyır. Bundan 
başqa muğamın hər şö`bəsi bir neçə rəngə malik ola bilər. Melodik-ritmik 
quruluşuna görə onlar mahnı, marşvari, çox vaxt isə rəqs xarakterli olur. 
Muğam şö`bələrindən fərqli olaraq melodiyanın sıçrayışlı inkişaf nümunə-
lərinin olması ilə yanaşı, rənglərdə melodiyanın inkişafı yuxarıdan aşağıya 
rəvan tərzdə baş verir. Rənglərdə bütövlükdə Azərbaycan xalq musiqisinə 
xas olan melizmlərin bütün növlərindən (trellər, mordentlər, forşlaqlar və s.) 
geniş istifadə olunur.  

Muğamlar instrumental ifa forması şəklində əsasən tar, kamança, ba-
laban və qarmonda səsləndirilir. Bu halda rənglər və təsniflər olmur və mu-
ğam fasiləsiz musiqi inkişafı-inprovizasiya şəklini alır.  

Muğamın digər növünü instrumental ifada zərb alətin əhəmiyyətli 
rolu olan, geniş birhissəli əsər - zərbi-muğamlar (ritmik muğamlar) təşkil 
edir [2]. Onlar məqamların adını yox, sərbəst adlar – “Heratı”, “Arazbarı”, 
“Mənsuriyyə”, “Qarabağ şikəstəsi” və s. daşıyır. Bunlarda, dəstgahdan fərq-
li olaraq, vokal və instrumental hissələr eyni əhəmiyyətli və müstəqildir. 
Zərbi-muğamlarda qısa (çox vaxt ikitaktlı) və dəfələrlə təkrarlanan musiqi 
frazalarından ibarət vokal-improvizasiya dəqiq ritmik fiqurasiya fonunda 
yüksək reqistrdə ifa olunur. Vokal partiya sazəndə ansamblı ilə ifa olunan 
instrumental rəngtipli epizodlarda növbələnir. Zərbi-muğamların instru-
mental müşayiəti əsərin melodik əsasını təşkil edir və onun metroritmik xü-
susiyyətini müəyyənləşdirir. Zərbi-muğamlar çox vaxt sərbəst ifa olunan, 
inkişaf etmiş, emosional-dolğunlu instrumen-tal hissəyə malikdir.  

Azərbaycan xalq instrumental musiqisi daha tam şəkildə toy məra-
simlərinin müxtəlif səhnələrində təmsil olunmuşdur.  

Adətən bir neçə gün davam edən Azərbaycan toyuna zurnaçılar, aşıq 
və sazəndə ansamblları də`vət olunurlar. Burada muğamlar, rəqs və aşıq ha-
vaları səslənir. Bundan əlavə, toy şənlikləri günlərində zurnaçılar ansamblı 
ilə ifa olunan ən`ənəvi havaların müşayiəti ilə kəndirbazlar öz ustalıqlarını 
nümayiş etdirirlər. Xüsusi yerlərdə – zorxanada yenə də zurnaçıların mü-
şayiəti ilə pəhləvanların yarışı təşkil olunur, yola düşməzdən əvvəl isə at 
yarışları – cıdır keçirilir.  

Azərbaycan toyları xalq rəqsləri ilə xüsusilə zəngindir. Rəqs hava-
ları Azərbaycan instrumental musiqisinin əsas hissəsini təşkil edir. Gəlin 
bəyin evinə yola salınarkən ən`ənəvi ağır “Atlandırma” rəqsi ifa olunur. Bəy 
və cavanlar igidlik, möhkəmlik əks etdirən cəld, virtuoz rəqsləri (məsələn, 
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“Qazağı”, “Şalaxo”), gəlin və qızlar isə bir qayda olaraq özünəməxsus 
melodiyası ilə bədən hərəkətinin rəvanlığını, qadın qamətinin cazibəsini və 
zərifliyini əks etdirən lirik “Uzundərə”, “Gəlin havası” rəqsləri oynayırlar. 
Ağır musiqi sədaları altında (məsələn, “Mirzəyi”) bəyin valideynləri rəqs 
edirlər.  

Bütövlükdə, mə`na məzmununa görə Azərbaycan xalq rəqsləri 
ən`ənəvi (“Səməni”, “Novruzu” və s.), məişət (“Bənövşə”, “Naz eləmə”, 
“Məzəli rəqs”, “Turacı” və s.), əmək (“Çobanı”, “Həsri basma, dolan gəl” 
və s.), qəhramanı, hərbi və idman oyunu (“Koroğlu döşəməsi”, “Qəhrəma-
nı”, “Cəngi”, “Cıdır” və s.), kütləvi (“Yallı”, “Halay” və s.) rəqs növlərin-
dən və müxtəlif mövzulu rəqslərdən (“Brilliant”, “Xalabacı”, “İnnabı”, “Tə-
rəkəmə” və s.) ibarətdir [3]. Onlar vokal, vokal-instrumental və instrumental 
müşayiət ilə fərdi (solo), birlikdə (duet) və dəstə şəklində ifa olunurlar.  

Azərbaycan rəqs havaları dəqiq ifadəli metroritmə malikdir. Onların 
lad əsasını, bir qayda olaraq, “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Şüştər”, “Cahargah”, 
“Bayatı-Şiraz” və “Hümayun” məqamlarının diatonik səssırası təşkil edir. 
Bu ladların bə`zi pillələrinin yarımton yüksələn və enən xromatizmləşmiş 
səsdüzümlü melodiyalarına da rast gəlinir. Rəqs havalarının intonasiya qu-
ruluşu melodiya daxilində bir məqamın pilləsindən digər dayaq pilləyə ke-
çidlərlə və bir məqamdan tam şəkildə başqasına keçidlə - modulyasiyalarla 
zənginləşir. Melodiyanın birinci hissəsi lad tonikası əsasında qurulur, ikinci-
sində isə – havalar digər dayağı – kvinta, tersiya, yaxud kvarta ətrafında 
təkrar olunur və dəyişilir. Oyun havaları üçün tonikadan bir oktava, kvinta 
və yaxud kvarta yüksəkdə olan səsdən başlayan pilləli və ya sıçrayışlı get-
gedə əksilən melodik hərəkətlər daha xarakterikdir. Melodik hərəkətin yük-
sələn və qarışıq istiqamətləri də ge-niş yayılmışdır.  

Variasiyalıq rəqs hava melodiyalarını əmələ gətirən vasitələrdən bi-
ridir. O rəqs musiqisinin intonasiya quruluşunun və onun mövzu özəyinin 
inkişafının əsasını təşkil edir. Qısa rəqs havalarının variasiya dəyişikliyi 
tədricən tempi sürətlənən melodiyanın təkrarlanması hesabına baş verir. Bu 
zaman zərb alətləri ifaçıları müxtəlif yollarla dəyişilən melodiyaya yeni 
çalarlar verirlər. Rəqs havalarının formalaşmasında təkrarlıq prinsipinin rolu 
çox əhəmiyyətlidir. Geniş yayılmış formayaradıcı növ, adətən sekunda in-
tervalı üzrə, yüksələn, enən və qarışıq istiqamətli tonal sekvensiyadır.  

İnstrumental rəqs havaları ladların dayaq pillələrini nəzərə çarpdı-
ran melizmlərlə (forşlaq, mordent, trellər və s.) zəngindir.  

İnstrumental musiqi həmçinin şifahi Azərbaycan peşəkar musiqi sə-
nəti ən`ənəsinin daha bir sahəsində – aşıq yaradıcılığında mühüm yer tutur.  

Bir qayda olaraq, aşıq dastanları (epik hekayələri), yaxud onlardan 
müəyyən səhnələri, poetik improvizasiyalarla, sazda öz müşayiəti ilə xüsusi 
aşıq havalarını oxumaqla çıxış edir. Bu halda onlar müxtəlif şe`r növlərin-
dən – gəraylı, qoşma, təcnis, divani, müxəmməs və s. istifadə edirlər.  
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Aşıqların çıxışları ən`ənəvi geyimdə (uzun üst paltarı – çuxa, qısa ar-
xalıq, şalvar, kəmər, dəridən çəkmə və qələmi buxara papaq) bir dəstə 
adamların toplandığı məclislərdə baş verir. Burada onların proqramları və 
çıxış qaydaları ilə tanış olurlar. 

Aşıqları iste`dadlarına və sazda çalma qabiliyyətlərinə görə şərti ola-
raq üç qrupa bölürlər [4]. 

1. Şair-aşıqlar – el şairləri; şe`r qoşur və oxuyurlar, lakin sazda usta-
lıqla çalmağı bacarmırlar, ona görə də məclislərdə iştirak etmirlər.  

2. İfaçı-aşıqlar – musiqi bəstələyir, sazda yaxşı çalırlar, lakin səsləri 
olmadığından, məclislərdə iştirak etmirlər, şe`r və mahnı yazmırlar, lakin 
aşıq havalarını sazda çox gözəl çatdırırlar.  

3. Ustad-aşıqlar – “Aşıq” fəxri titulu daşımaq üçün musiqiçi aşağı-
dakı keyfiyyətlərə malik olmalıdır: sazda yaxşı çalmalı, şe`r qoşmalı və 
mahnı bəstələməli, ə`la rəqs etməli, məlahətli səslə oxumalıdır, danışıq mə-
dəniyyəti, çoxlu sayda dastanları yadda saxlamaq yaddaşı, nəzakət və mə-
rifət sahibi olmalıdır.  

Göründüyü kimi, aşıq yaradıcılığı özündə müğənni, musiqiçi, rəq-
qas, şair, bəstəkar peşələrini birləşdirir, yə`ni sinkretdir. Muğam sənəti kimi, 
o da improvizasiyaya əsaslanır.  

Aşıq havaları giriş, intermediya və tamamlama hissələri olan inkişaf 
etmiş musiqi əsəridir. İnstrumental giriş dinləyicini müəyyən emosional 
vəziyyətə hazırlayır. Məsələn, “Misri”nin girişi iradəli, ciddi, dəqiq, “Əfşa-
rı”nın - oynaq, coşqun, rəqs xarakterli, “Duraxanı”nın - dərin lirik səciyyəsi 
ilə seçilir. Bə`zi aşıq havalarında giriş vokal partiyalardan seçilən sərbəst 
musiqiyə malik olur, başqalarında isə vokal musiqinin özünün əsasında in-
kişaf edir. Girişlərin davamiyyəti havaların mövzusundan və aşıqların ustalı-
ğından asılıdır.  

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində müəyyən aşıq melodiyaları ya-
yılmışdır.  

Aşıq havaları geniş quruluşları ilə seçilir. Onların forması əsas toni-
ka əsasından mövzunun kvarta və ya kvinta yuxarıya, təxminən əsərin orta 
hissəsinə kimi keçirilməsi yolu ilə qurulur və sonra pillə şəklində enən sek-
vensiya üzərindən reprizaya dönür.  

Aşıq havalarının mövzuları olduqca rəngarəngdir. Lakin burada lirik 
və qəhramanlıq havaları (“Koroğlu”, “Qəhrəmanı”, “Kərəmi”, “Duraxanı”, 
“Şəmkir gözəlləməsi” və s.) əsas yer tutur. Aşıq havalarının əksəriyyəti 
(“Misri”, “Baş müxəmməs” və s.) reçitativ-deklamasiya və mahnı xarakterli 
havalar arasında aralıq mövqe tutan oxunaqlı-reçitativ tiplidir [5].  

Melodik dönmələr, aşıq havalarının dayaqları muğam və ən çox şur 
və segah məqamlarına uyğun gəlir. Bununla yanaşı bayatı-şiraz və çaharqa-
hı məqamları ilə bağlı havalara da rast gəlmək olar.  

Sazda aşıq havalarının instrumental ifasının fərqli cəhətləri bunlar-
dır: səsin bir yüksəklikdə dəfələrlə təkrarlanması, motiv özəkləri, ifadələri 
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və, cümlələrinin təkrar olunması və variantlılığı, pilləli enən hərəkətin üs-
tünlük təşkil etməsi, lad dayaqlarının davamlı çalarlanması, əsasən aşağı 
enən sekventlilik, melizmlər, forşlaqlar, qlissando, artırılmış sekundanın və 
xromatik yarımtonların (yalnız melizmlərdə rast gəlinir) olmaması. Aşıq 
havalarının əsas forma əmələ gətirən prinsipi – variantlılıqdır; onun diapa-
zonu kiçikdir – adətən kvarta, kvinta və seksta, nadir hallarda tersiya, sep-
tima və oktava həcmində olur. Bu havalar dinamik metroritmik şəkili ilə se-
çilirlər. Bir çox aşıq havaları (“Yanıq Kərəmi”, “Müxəmməs” və s.) aşıq sə-
nətinin xarakterik cəhətlərindən biri olan sırf instrumental ifaçılığında səs-
lənir.  

 
IV.2. Xalq məişətində, ansambl  

və orkestrlərin tərkibində çalğı alətləri 
 
Xalq çalğı alətləri əsrlər boyu insanın mə`nəvi aləmi və estetik tərbi-

yəsinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Ona görə də onlar milli mədə-
niyyətin ən sevimli və sayılan nümunələrindəndir. Azərbaycan ailəsinin va-
cib atributu kimi otağın divarındakı xalça üzərində asılmış tar, kamança və 
ya saz buna parlaq sübutdur. Xalq çalğı alətlərində çalmağın öyrənilməsinə 
böyük diqqət yetirilir. Bu, nəinki müstəqil, həm də bir qayda olaraq, xüsusi 
məktəb, litsey, kollec və ali təhsil ocaqlarında, həmçinin tanınmış aşıqlar 
tərəfindən həyata keçirilir.  

Çalğı alətləri xalqın gündəlik həyatı ilə yanaşı, peşəkar musiqinin in-
kişafında da böyük rol oynayır. Müxtəlif orkestr və ansambllar tərkibində 
onlar müstəqil də səslənirlər.  

Tar, saz, kamança, qanun, ud, dambur, balaban, nağara və qavaldan 
ustad ifaçıların solo ifasında istifadə olunur. Lakin hazırda məişətdə yayılan 
alətlərin böyük əksəriyyəti, bir qayda olaraq: a) sazəndə – muğam üçlüyü, b) 
aşıqlar, c) balabançılar, ç) zurnaçılar, d) tulumçular, e) damburçular, ə) sazçı 
qızlar, f) nağaraçılar, g) qarmonçular ən`ənəvi ansamblların tərkibinə daxil-
dir. Sazəndə, sazçı qızlar, qarmonçular və nağaraçılar ansamblları adətən 
şəhərlərdə, aşıqlar, balabançılar, zurnaçılar, tulumçular, damburçular an-
samblları isə kəndlərdə təşkil olunur. Qarmonçular ansamblı həmçinin kənd 
yerlərində də geniş yayılmışdır.  

Tar, kamança, ud, qanun, saz, balaban, tütək, qarmon, nağara, qoşa-
nağara tanınmış musiqiçilərin adını daşıyan (Əhməd Bakıxanov, Əhsən Da-
daşov, Baba Salahov) və başqa adlar verilmiş (“Şur”, “Mahur”, “Qarabağ” 
və s.) xalq çalğı alətləri ansambllarının, müxtəlif və həmçinin yeni tipli an-
samblların tərkibində (“Lalə” qızlar ansamblı, “Təranə” gənclər ansamblı və 
b.) səsləndirilir.  

Xalq çalğı alətləri ansamblları mizrabla, nəfəslə və zərblə çalınan 
musiqi alətlərinin qrupları əsasında yaradılır. Məsələn, Azərbaycan xalq 
çalğı alətləri ansambllarının tərkibi bu şəkildədir: Əhməd Bakıxanov – adına 
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ansambl – tar - 4, kamança - 3, saz - 1, qanun - 1, bas tar - 1, balaban - 2, 
nağara - 1, qoşanağara - 1, klarnet - 1, qarmon - 1, şaxşax - 1, fortepiano - 1; 
Əhsən Dadaşov adına “Xatirə” ansamblı – tar - 3, kamança - 2, saz - 1, qa-
nun - 1, ud - 1, balaban - 2, tütək -1, nağara - 1, klarnet - 1, bas dütar - 1, 
fortepiano - 1; Baba Salahov adına ansamblı – tar - 3, kamança - 3, saz - 1, 
balaban - 2, nağara - 1, qoşanağara - 1, klarnet - 1, qarmon - 1, bas dütar -1, 
fortepiano -1; “Qarabağ”  ansamblı (Bərdə) – tar - 4, kamança - 2, saz -1,  
ud - 2, balaban - 2, nağara - 1, qoşanağara - 1, dümbək (zərb) - 1, klarnet - 2, 
qarmon - 2, fortepiano -1.  

Ansamblların repertuarında xalq mahnıları, Azərbaycan bəstəkarla-
rının vokal-instrumental əsərləri və dəstgahlar – muğamlar əsasında qurul-
muş kompozisiyalar əsas yer tuturlar.  

Simfonik orkestrin alətlərindən istifadə edilən qarışıq ansamblların 
tərkibində xalq çalğı alətləri aparıcı rol oynayırlar.  

Öz növbəsində ayrı-ayrı alətlərin (tar, saz, kamança və zurnanın) 
özünəməxsus səslənməsi və texniki imkanları onların simfonik orkestr tər-
kibində də istifadəsinə imkan yaradır. Bu fakt müasir Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin irəliləyişinin parlaq göstəricisidir.  

Xalq çalğı alətləri və simfonik orkestrin alətlərinin birgə müşayiəti 
ilə ifa olunan musiqi əsərinin səslənməsinin rəngarəngliyi və tembrləri daha 
da zənginləşir. Onlardan nəinki unison birləşmədə istifadə edilir, onlara çox 
vaxt mahnıların solo ifası da tapşırılır ki, bu da simfonik orkestrin səslən-
məsini rövnəqləndirir. Xalq çalğı alətləri sonuncunun tərkibində özlərinin 
səslənmə kaloritini saxlamaqla yanaşı, simfonik orkestrin texniki imkanları 
sayəsində Azərbaycan musiqisinin yeni formalarının inkişafı üçün şərait 
yaradır.  

Xalq çalğı alətləri Avropa alətləri ilə birgə ilk dəfə Üzeyir Hacıbə-
yov tərəfindən “Leyli və Məcnun” operasında istifadə olunmuşdur. Bu ope-
rada və sonrakı muğam operalarında, orkestrə solo alət kimi tar daxil edil-
mişdir. Tar solist-müğənnini improvizasiya edirdi.  

Əgər ilk Azərbaycan operalarında (Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib”, 
M.Maqomayevin “Şah İsmayıl”) xalq çalğı alətləri əsas melodik xəttin tək-
rarı üçün istifadə olunurdusa, sonrakı illərdə bəstəkarlar onları Avropa alət-
lərinin istifadəsi prinsiplərinə uyğunlaşdıraraq, müxtəlif birləşmələrdə rən-
garənglik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tətbiq etməyə başladılar.  

Tar və zurnanın səslənməsinin yeni tembr və səslənmə çalarlarının 
əldə olunduğu Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” klassik operası simfonik orkestr 
tərkibində xalq çalğı alətlərinin tətbiqinin ən gözəl nailiyyətlərindən biridir. 
Ü.Hacıbəyov bu alətlərin real imkanlarını nəzərə alaraq, onlar üçün xüsusi 
partiyalar yazmışdır. “Çəngi” rəqsində səhnənin (üçüncü akt) qəhrəmanlıq 
xarakterini vurğulayan zurna və pikkolo fleytanın birləşməsi xüsusilə ma-
raqlıdır. Bütövlükdə bəstəkar “Koroğlu” operasında əsərin məzmununun 
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tələb etdiyi epizodlarda xalq çalğı alətlərinin ahənginin üzvi şəkildə səslən-
məsinə nail olmuşdur.  

Xalq çalğı alətlərinin simfonik orkestrin tərkibinə daxil edilməsi 
opera, balet və operetta yaradan Azərbaycan bəstəkarlarının sonrakı nəslə-
rin yaradıcılığında da səciyyəvi hal olmuşdur. Belə ki, F.Əmirovun “Sevil” 
operasında bütün opera boyu tarın və üçüncü aktda balabanın iştirakı (Tafta, 
Gülüş, Sevil və Balaş səhnələri) bəstəkara səs rəngarəngliyinə və tembr 
müxtəlifliyinə nail olmaqa imkanı yaratmışdır. Tarın imkanları S.Ələsgəro-
vun “Bahadur və Sona” operasında daha parlaq və tam şəkildə üzə çıxır.  

Ə.Bədəlbəylinin ilk milli balet - “Qız qalası” maraqlı yaradıcılıq yo-
lu kəsb edir. Müəllif tara geniş yer verməklə, bütün balet boyu ondan baca-
rıqla istifadə edir. Burada tar partiyasının melodikliyi xalq rəqs musiqisinin 
intonasiya-ritmik sistemi ilə sıx surətdə əlaqədardır.  

C.Cahangirovun “Xanəndənin taleyi”, Ş.Axundovanın “Gəlin qaya-
sı” operalarında tara, R.Mustafayevin “Vaqif” operasında isə tar, zurna, na-
ğara və qavala əhəmiyyətli yer ayrılmışdır. Orkestrin rəngarəngliyini 
zənginləşdirən tar, zurna, balaba və qavalın baletin partiturasına daxil edil-
məsi – müasir mövzuda yazılmış ilk Azərbaycan baleti “Gülşən”nin müəllifi 
bəstəkar S.Hacıbəyovun böyük xidməti hesab edilməlidir.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu ol-
sun”, “Arşın mal alan”, F.Əmirovun “Gözün aydın”, S.Ələsgərovun “Ul-
duz”, “Özümüz bilərik”, “Olmadı elə, oldu belə”, “Milyonçunun dilənçi oğ-
lu”, Ş.Axundovanın “Ev bizim, sirr bizim”, Ə.Abbasovun “Səndən mənə 
yar olmaz”, T.Quliyevin “Qızıl axtaranlar”, A.Rzayevin “Hacı Kərimin aya 
səyahəti”, V.Adıgözəlov və R.Mustafayevin “Hacı Qara”, T.Bakıxanov və 
N.Məmmədovun “Altı qızın biri pəri”, İ.Quliyev və A.Rzayevin “Höcət 
eləmə” operettalarında da geniş istifadə olunmuşdur.  

Xalq çalğı alətləri müxtəlif folklor-etnoqrafik (“Dügah”, “Şur”, 
“Lello”, “Telli”, “Yallı”, “Şərur”, “Laqquti”, “Halay”, “Şənlik”, “Cəngi”, 
“Bənövşə”, “Şirvan”, “Ocaq”, “Zorxana”, “Zopu-zopu”, “Heyranım”, “Də-
də yurdu” və b.), teatr (“Çeşmə”, “Şərəfxanım”), vokal-instrumental (“İrs”, 
“Ozan”, “Rast”), rəqs (“Könül”), ailə - Sadıxov qardaşlarının “Mahirlər 
kvinteti” (Salyan), Cavadovlar (İsmayıllı), Məmmədovlar (Ağdaş), Zalovlar 
(Qusar), İlyasovlar (Qax), İmranovlar (Füzuli), Sadıqovlar (Zərdab), Məm-
mədovlar (Balakən), Güləliyevlər (Şamaxı), Corullayevlər (İsmayıllı), Əb-
dülrəhimovlar (Şəki), Quliyevlər (Qazax), Cəlilovlar (Sumqayıt), Zahidov-
lar (Masallı), Nəbiyevlər (Şahbuz), Əhmədovlar (Şəmkir), Orucovlar (İmiş-
li) və başqalarının (onların sayı 40-ı keçmişdir) ansambllarında səsləndirilir. 
Və nəhayət onlar xalq çalğı alətləri orkestrlərinin tərkibinə daxildirlər.  

İndi isə, xalq çalğı alətlərinin istifadə sahələrini və xüsusiyyətlərini 
nəzərdən keçirək.  

Tar – Azərbaycan xalqının çalğı alətləri sırasında xüsusi yer tutan, 
ən mükəmməl və geniş yayılmış alətdir. Bu, sözsüz ki, onun muğamla sıx 
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əlaqəsi və mükəmməl quruluş xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Alətin qolunda 
beş muğam pərdəsinin olması bunu bir daha sübut edir. Geniş diapazon, 
aydın səslənmə, ahənglik, özünəməxsus registrlər, çoxsəsli akkord və vir-
tuoz passajların çalınmasının mümkünlüyü, səsin uzunmüddətli dinamik 
yüksəlməsi və sönməsi, kaloristik səciyyəli bəzəklər, rəngarəng çalarların 
geniş spektri tarın solo, ansambl və orkestr aləti kimi istifadə edilməsinə 
imkan yaradır.  

Tar – muğamların solo ifası üçün əvəzsiz alətdir. İfaçının bütün mə-
harəti məhz bu zaman özünü büruzə verir.  

Mahir tarzənlər – Mirzə Sadıq Əsəd oğlu, Şamil Məlikov, Məşədi 
Zeynal, Dəmirçi Qulu, Nəsirbəy, Mehdioğlu, Həmid Malıbəyli, Abbasqulu 
Ağa, Məşədi Cəmil Əmirov, Məşədi Həsən, Rzabala, Şirin Axundov, Mirzə 
Fərəc, Dərviş Xan, Ələkbər Şahnaz, Toral Məmmədqulu, Qurban Pirimov, 
Mirzə Mənsur Mənsurov, Məmmədxan Bakıxanov, Əhməd Bakıxanov, 
Balabəy Soltanov, Bəhram Mənsurov, Paşa Əliyev, Rəşid Əfəndiyev, Əh-
mədbəy Tahirov, Zərif Qayıbov, İsi Əliyev, Ənvər Mənsurov, Adil Gəray 
Məmmədbəyov, Allahyar Cavanşirov, Hacı Məm mədov, Qulam Qasımov, 
Əhsən Dadaşov, Baba Salahov, Məmmədağa Muradov, Əliağa Quliyev, 
Həbib Bayramov, Kamil Əhmədov, Sərvər İbrahimov, Ramiz Quliyev, Fazil 
Əlizadə, Adil Bağırov, Firudin Ələkbərov, Həmid Vəkilov, Möhlət Müslü-
mov, Zamiq Əliyev, Ağasəlim Abdullayev, Firuz Əliyev, Vamiq Məmmə-
dəliyev, Malik Mansurov və Elşin Haşımov çalğıları ilə Azərbaycanda və 
ondan çox-çox uzaqlarda şöhrət qazanmışlar. Onların yaradıcılıq yolunu 
gənc nəslin nümayəndələri  davam etdirir.  

Tar solo və müşayiətedici alət kimi hələ XIX əsrin əvvəllərində 
yaradılmış ansamblların tərkibinə daxil edilmiş ilk alətlərdən biridir. Mə-
sələn, tərkibində tar, kamança, zurna, balaban, ney və qoşanağara səslənən 
bu cür ansambl Şuşada Mirzə Sadıq tərəfindən yaradılmışdı. Ansamblın mü-
şayiəti ilə iki rəqqasə də çıxış edirdi. Lakin o, tarın quruluşunda dəyişiklik 
etdikdən sonra, çalğı aləti tez-tez, xanəndə, tarzən və kamançaçıdan ibarət 
ansambl tərkibində səslənməyə başladı. Buna hər iki çalğı alətinin tembr və 
diapazonunun uzlaşması, kamançanın texniki imkanlarının genişlənməsi 
(ona 4-cü sim əlavə edilmişdi) şərait yaradırdı.  

Tar – tarzəndən başqa kamançaçı və qavalda çalan xanəndədən iba-
rət sazəndə dəstəsinin əvəzedilməz “iştirakçısıdır”. Muğamların ifasında tar, 
xanəndə ilə yanaşı, aparıcı rol oynayır. Muğamın tara həvalə edilən instru-
mental bərdaşt başlanğıcı - girişi sərbəst improvizasiya ilə fərqlənir və mu-
ğamın dinləyicilər tərəfindən qavranılmasına kömək edir. Xanəndəni müşa-
yiət edərkən birbaşa ondan sonra çalan tarzənin başlıca rolu başlanğıc fra-
zanın imitasiyasında, tez-tez mayəyə qayıtmaqdan, guşənin müəyyən hissə-
lərinin ştrixlərlə bəzədilməsindən, əsərin musiqi “təfəkkürünün” davam et-
dirilməsindən, təsnif və rənglərin müvafiq ritmlərlə müşayiət edilməsindən 
ibarətdir.  
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TAR PYESLƏRİ∗ 
 
 

 
 
 

                                                           
∗ Burada və sonra xalq çalğı alətləri üçün pyeslər və havalar müəllif tərəfindən yazılıb və 
nota salınıb. 

Çanaqqala rəqsi 
Moderato 

Gül rəqsi 

Мoderato 

Ağdamda Nəriman Mehrəliyevin çalğısından yazılıb. 
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Şüştər dəramədi 

Moderato 

Ağdamda Nəriman Mehrəliyevdən çalğısından yazılıb. 
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XIX əsr və XX əsrin birinci yarısında Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Səttar, 
Keştazlı Həşim, Ala Palaz oğlu, Molla Rza, Əbdülbagı Zülalov, Cabbar 
Qaryağdı oğlu, Şahnaz Abbas, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Şəkili Ələsgər, 
Mirzə Məhəmmədhəsən, Əbdülhəsən xan İqbal, Zabul Qasım, Məşədi Cə-
mil Əmirov, Segah İslam, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Bülbül, Səid Şuşin-
ski, Zülfü Adıgözəlov və Xan Şuşinskinin sazəndələr ansamblları olduqca 
məşhur idilər [6]. 

Keçmişdə olduğu kimi, indi də dinləyicilər arasında muğam üçlüyü 
xüsusilə məşhurdur. Bizim dövrümüzdə sazəndə ən`ənələrini Yaqub Məm-
mədov (tarzən Bəhram Mənsurov, kamançaçı Tə`lət Bakıxanov), Əbülfət 
Əliyev (Məmmədağa Muradov, Fərhad Dadaşov), Arif Babayev (Həbib 
Bayramov, Habil Əliyev; Əhsən Dadaşov, Fərhad Dadaşov; Sərvər İbrahi-
mov, Elman Bədəlov),  Hacıbaba  Hüseynov (Ağasəlim Abdullayev, Mirna-
zim Əsədullayev), Ağaxan Abdullayev (Firuz Əliyev, Əda lət Vəzirov), Əli-
baba Məmmədov (Əhsən Dadaşov, Tə`lət Bakıxanov), Səkinə İsmayılova 
(Elxan Müzəffərov, Arif Əsədullayev), Alim Qasımov (Ramiz Quliyev, Şə-
fiqə Eyvazova), Canəli Əkbərov (Həmid Vəkilov, Arif Əsədullayev), Zahid 
Quliyev (Möhlət Müslümov, Fəxrəddin Dadaşov) və başqaları davam etdir-
mişlər.  

Alim Qasımovun ansamblının (Malik Mənsurov, Elşən Mənsurov), 
Səkinə İsmayılovanın başçılıq etdiyi qadınlardan ibarət sazəndə dəstəsinin 
və Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam triosunun (müğənnilər Mələkxanım 
Əyyubova, Mənsum İbrahimov, Aygün Bayramova, tarzən Möhlət Müslü-
mov, kamançaçı Fəxrəddin Dadaşov) dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol 
səfərləri uğurlu olmuş, hər yerdə onların ifaçılıq tərzi, muğam və xalq 
mahnılarımızın təranələri dinləyiciləri heyran etmişdir.  

Tarın və kamançanın texniki imkanlarını nəzərə alaraq 1921-ci ildə 
Bakı Musiqi Texnikumunda bu çalğı alətlərinin sinifləri açılmışdı. Hazırda 
onlar ali, orta ixtisas və musiqi məktəblərində mövcuddurlar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, tarın musiqi həyatında yeri və rolu həmişə 
respubilka ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu özünü xüsusilə 
XX əsrin 30-cu illərində - əsl xalq çalğı aləti tarı millətimizə yad sayan bir 
sıra yüksək vəzifəli mə`murların yersiz hücumlarından Üzeyir Hacıbəyov, 
Mikayıl Müşfiq və başqa mədəniyyət və ziyalı nümayəndələrinin qoruduqu 
dövrdə daha aydın biruzə vermişdir.  

Həyat göstərdi ki, Azərbaycan peşəkar xalq musiqisi tarsız çətin ki, 
bu gün müşahidə etdiyimiz səviyyəyə çata bilərdi. Məhz tarın və onunla sıx 
bağlı olan muğam sənətinin vasitəsilə bütün dünya Azərbaycan xalq musiqi-
sinin mahiyyətini və özünəməxsusluğunu anlamış və onun zənginliyinə va-
leh olmuşdur.  

Hazırda tar Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin orkestr və ansambl-
larında aparıcı alət kimi istifadə olunur. Orkestrdə tarlar üç qrupa bölünür (I, 
II və III).  
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Muğam triosu (soldan sağa): Xan Şuşinski, Qurban Pirimov,  
Habil Əliyev. Moskva, 1959-cu il.  

(İ.Rəhimli. “Habil Kaman” kitabından. Bakı: İşıq, 1987) 

Yaqub Məmmədovun ansamblı.  
Soldan  sağa: xanəndə Yaqub Məmmədov,  

tarzən Elxan  Mirzəfərov,  kamançaçı Arif Əsədullayev. 
Bakı, 1990. (A.Əsədullayevin arxivindən) 

Ramiz və Eyyub Quliyevlər.  (R.Quliyevin arxivindən) 
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Ramiz Quliyev Səid Rüstəmovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün  
“Konsert”ini ifa edir. 

Dirijor Nəriman Əzimovdur, 1975-ci il.  
 

(R.Quliyevin arxivindən) 
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Qeyd edildiyi kimi, tarın muğam operalarında bütün səhnələr boyu 
rolu böyükdür. Azərbaycan bəstəkarları operaların və müxtəlif janrlı balet-
lərin, həmçinin musiqili kamediyaların partituralarında xüsusi partiyalar 
ayırmaqla onun imkanlarından məharətlə istifadə etmişlər.  

Qurban Pirimov tarı ilk dəfə solo alət kimi estradaya daxil etmişdir, 
Hacı Məmmədovun ifasında isə ilk dəfə Avropa musiqisi klassiklərinin 
əsərləri, həmçinin fortepianonun müşayiəti ilə Azərbaycan bəstəkarlarının 
vokal əsərləri səslənmişdir. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz 
Quliyev və onun oğlu Əyyubun iştirakı ilə tarzənlər dueti dinləyicilərdə bö-
yük təəssürat yaradır.  

Tar Rusiya radio və televiziyası estrada simfonik orkestri və Akade-
mik  rus xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibində Moskvada da səslənmişdir 
(birinci tərkibdə Ramiz Quliyev Tofiq Quliyevin “Ləzginka” rəqsini, ikin-
cidə isə Süleyman Ələsgərovun tar ilə orkestr üçün ikinci “Konsert”ini və 
Dağıstan bəstəkarı Məhəmməd Hüseynovun “Ləzgi rapsodiyası”nı ifa 
etmişdir).  

Tarın geniş imkanlarını nəzərə alaraq, Hacı Xanməmmədov ilk dəfə 
1952-ci ildə tar ilə simfonik orkestr üçün “Konsert” yazmışdır. Sonra müx-
təlif illərdə o, daha dörd konsert bəstələmişdir. Bu uğurlu təcrübə Zakir Ba-
ğırov, Tofiq Bakıxanov, Nəriman Məmmədov, Ramiz Mirişli, Firəngiz Ba-
bayeva, Məmmədağa Ümidov və Nazim Quliyev tərəfindən davam etdiril-
mişdir. T.Bakıxanov artıq 4 konsert yaratmışdır.  

Konsertlərin musiqisi xoş, ahəngdar və çevik melodiya üzərində qu-
rulmuşdur. Özünəməxsus orkestr səslənməsi tarın ahəngdar kantinelası, tex-
niki və dinamik imkanları ilə uzlaşır.  

1967-ci ildə tar ilə orkestr üçün “Konsert”in yazılması Səid Rüstə-
mov tərəfindən həyata keçirilmiş ilk təcrübə dinləyicilərin hədsiz rəğbətini 
qazandı. S.Ələsgərov tar ilə xalq çalğı alətləri orkestrı üçün 3 konsert yaz-
mışdır. Belə konsert C.Cahangirov tərəfindən də yaradılmışdır. Bəstəkarlar 
tarın mürəkkəb intonasiya xüsusiyyətlərindən, uğurlu passaj və akkordlarla, 
muğam-məqam mövzuları ilə bəzədilmiş kadensiyalarda parlaq ifadə olunan 
texniki imkanlarından məharətlə istifadə etmişlər.  

Konsertlərdə bu janrın klassik formasına riayət edilmişdir. Birinci 
hissə sonat alleqro formasında yazılmışdır. İkinci hissə – andante mahnı və 
rəqs xüsusiyyətləri üzərində qurulmuş, üçüncü hissə - alleqro isə çevik və 
qıvraq “Rondo” ritmində yazılmış və şən, nikbin əhval-ruhiyyə ifadə edən 
mövzularla zənginləşmişdir.  

Xüsusi olaraq tar üçün S.Ələsgərov “Sonatina”, “Lirik rəqs”, A.Gə-
ray “Tarantella”, “Qaytağı”, Ş.Kərimov “Suita”, H.Rzayev “Cahargah”, 
“Skertso” və “Rəqs tokkata”, V.Adıgözəlov tar ilə fortepiano üçün “Lirik 
rəqs”, “Sözsüz mahnı”, E.Dadaşova isə “Tokkata”, “Rəqs” və “Laylay” 
yazmışdır. 
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H.Xanməmmədov. Tar ilə simfonik orkestr üçün 
1 saylı “Konsert” 
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Xalq çalğı alətləri orkestri üçün S.Ələsgərov “Sözsüz mahnılar” və 
pyesləri, H.Xanməmmədov “Simfoniyetta”, “Azərbaycan eskizləri” və 
“Kolxoz” (səs və orkestr üçün), “Şənlik” suitalarını bəstələmişlər.  

Bu əsərlərdə tar aparıcı alət kimi çıxış edir və onun demək olar ki, 
bütün mizrab ştrixləri, ifa improvizasiya üsulları, registrlər, ikiqat notlar, 
aydın passajlar, akkordlar, polifonik elementlər və melizmlər istifadə olun-
muşdur.  

Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda yazılmış əsərlərində 
tara geniş yer ayrılmışdır. Bu cəhətdən F.Qarayevin “Xütbə, muğam və su-
rə” əsəri diqqətə layiqdir. Ü.Hacıbəyovun “Birinci fantaziya”, S.Rüstəmo-
vun “Sevinc  rəqsi”, “Azərbaycan  suitası”, S.Ələsgərovun “Daimi hərəkət”, 
C.Cahangirovun “Misir lövhələri”, T.Bakıxanovun kamera orkestri ilə tar və 
skripka üçün “İkili konsert”ində, S.İbrahimovanın tar ilə kamera orkestri 
üçün “Xatirə” poemasında, A.Rzayevin tar ilə kamera orkestri üçün “Dü-
şüncələr” və “Qaytağı” partituralarında dinamik xətlər, registrlərin rənga-
rəng istifadəsi, ifa üsulları və tar partiyasının ştrixləri aydın əks olunur.  

Sazda əsas ifaçılar aşıqlardır. Onlar sazdan aşıq havalarını (hava-
catlarını) solo və onların instrumental variantlarının ifası üçün istifadə 
edirlər.  

Saz əsrlər boyu Azərbaycan xalqının ən sevimli musiqi alətlərindən 
sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, muğamla yanaşı, aşıq sənəti Azərbaycan 
xalq musiqisinin zəngin, çoxsahəli və geniş yayılmış sahəsidir.  

Hələ təməli Dədə Qorqud, Dədə Uqutxan, Dədə Çoban, Dədə Ye-
dyar, Aşıq Cunun, Miskin Abdal tərəfindən qoyulmuş zəngin ən`ənəyə 
əsaslanan aşıq yaradıcılığı Dirili Qurbani (XVI əsr, Cəbrayıl rayonu), Aşıq 
Dostu (XVI əsr, Şirvan), Bayat Abbas (XVI əsr, Dərbənd), Sarı Aşıq (XVI-
XVII əsrlər, Laçın rayonu), Aşıq Paşa (XVI-XVII əsrlər, Dərələyəz), Aşıq 
Lələ (XVII əsr, Qarabağ), Aşıq Abbas Tufarqanlı (XVII əsr, Təbriz), Qara-
caoğlan (XVII əsr, Şərqi Türkiyənin Mut bölgəsi), Tikmədaşlı Xəstə Qasım 
(XVII əsr, Təbriz), Aşıq Dostu Şirvani (XVII-XVIII əsrlər, Şirvan), Aşıq 
Ovalar (XVII-XVIII əsrlər, Tovuz rayonu), Dollu Mustafa (XVIII əsr, Ur-
miya), Şair Səməd (XVIII əsr, Qazax rayonu), Abdalgülablı Valeh (XVIII 
əsr, Ağdam rayonu), Aşıq Şıvıldıq (XVIII əsr, Tovuz rayonu), Yəhya bəy 
Dilqəm (XVIII əsr, Şəmkir rayonu), Aşıq Süleyman (XVIII əsr, Naxçıvan), 
Xəstə Həsən (XVIII əsr, Çıldır), Aşıq Saleh (XVIII əsr, Şirvan) kimi aşıq-
ların ustalığı sayəsində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində öz inkişafını 
tapmışdır.  

Azərbaycanlılar yaşayan ərazinin hər bir guşəsində aşıq mühiti38 

yaradılmış, onun təmsilçiləri əsl el sənətini şöhrətləndirmişlər.  
XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq, məşhur aşıqların daxil 

olduğu aşıq “şəcərəsinin” mühütlər üzrə görünüşü bu cürdür:  
Gəncəbasar – Azərbaycanının Goranboy, Xanlar, Daşkəsən, Gə-

dəbəy,  Şəmkir,  Tovuz,  Qazax və Ağstafa rayonlarında yayılmışdır. XVIII- 
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XIX əsrlər – Bozalqanlı Aşıq Cəfərqulu (Tovuz), XIX əsr – Bozal-
qanlı Aşıq Məmmədqulu, Öysüzlü Aşıq Səməd (Tovuz), Aşıq Hüseyn Şəm-
kirli, Aşıq Sadıq Sultanov, Aşıq Mirzə Səməd (Qazax), XIX-XX əsrlər – 
Bozalqanlı Aşıq Hüseyn, Aşıq Əsəd Rzayev, Aşıq Qəhrəman, Aşıq Qənbər 
Zəyəmli (Tovuz), Şair Çoban Əfqan (Ağstafa), Miskin Əli (Qazax), Aşıq 
Pənah Seyfəlli, Qaracaəmirli Aşıq Qasım, Aşıq Məsim Səfərov (Şəmkir), 
XX əsr – Aşıq Teymur Morullu (Şəmkir), Aşıq İsax, Aşıq Hüseyn Cavan 
(Goranboy), Aşıq Mirzə Bayramov, Həyyat Mirzə, Aşıq Dəmirçi Hüseyn, 
Əlimərdanlı Şair Nəcəf, Quşçulu Aşıq Əli, Aşıq Valeh, Aşıq Qoca, Aşıq 
Müseyib, Bozalqanlı Aşıq Qədir İsmayılov, Aşıq İmran Həsənov, Aşıq 
Əkbər Cəfərov, Aşıq Nağı Rzayev, Aşıq Yusif Yusifov, Aşıq Mikayıl Azaf-
lı, Şair Həsən Mülkülü, Aşıq Məhəmməd, Aşıq Murad Niyazlı, Aşıq Əlixan 
Niftəlıyev (Tovuz rayonu), Aşıq İslam Yusifov, Aşıq İrvaham (İbrahim) 
Qaracıoğlu, Aşıq Qara Mövlayev, Aşıq Sirac, Aşıq Məhəmməd Həsənov 
(Gəncə), Aşıq Avdı İncəli, Şıxlı Dərya Məhəmməd, Cəlal Qəhrəmanov (Qa-
zax rayonu), Şair Cavad, Şair Vəli Misginli, Aşıq Hüseyn Gədəbəyli (Gədə-
bəy rayonu), Aşıq Duman (Goranboy rayonu);  

Borçalı – Borçalı (Gürcüstanın indiki Marneuli rayonu), Başkeçid 
(Dmanisi), Qarayazı (Qardabani) və Qaraçöp (Saqareco, Bolnisi) mahalla-
rını əhatə edir. XIX əsr – Dost Pirməmməd, Qul Allahqulu, Şair Nəbi Fax-
ralı, Şair Ağacan, XX əsr – Xındı Məmməd, Aşıq Quşçu İbrahim, Aşıq Dər-
yəynur Allahverdi, Aşıq Əmrah Gülməmmədov, Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq 
Kamandar Əfəndiyev;  

Çıldır – Çıldır (Türkiyənin Şərqi Anadolu və Gürcüstanın tərkibinə 
Mesxet-Cavaxetiya adı ilə qatılan ərazi), Ağbaba, Qızılqoç (Ermənistanın 
indiki Amasiya və Qukasyan rayonları), sonradan bölgələrini əhatə edir. 
XIX-XX əsrlər - Aşıq Nuru, Aşıq Şenlik, Aşıq Nəsib, Aşıq Səfili, Aşıq Əm-
rah, XX əsrdə – Ağbabalı Aşıq İskəndər;  

Göyçə – Basarkeçər, Kəvər, Aşağı Qaranlıx, Yelenovka, Çəmbərək 
dairələrində (Ermənistanın indiki Krasnoselsk və Vardenis rayonları), Laçın 
və Kəlbəcər rayonlarında yayılmışdı. XVIII-XIX əsrlər – Aşıq Alı, XIX   
əsr – Aşıq Ələsgər, Aşıq Məhərrəm, Şair Məmmədsöyün, XIX-XX əsrlər - 
Aşıq Qurban Ağdabanlı, Aşıq Bəsti, XX əsr – Novrəs İman, Aşıq Talıb, 
Aşıq Musa, Aşıq Mirzə Bəylər, Şişqayalı Aşıq Aydın, Aşıq Bəhmən, Zodlu 
Usta Abdulla, Aşıq Nəcəf, Aşıq Şəmşir; 

Dərələyəz – indiki Ermənistan ərazisində Sallı, Hors, Qabaxlı, Qara-
qaya, Keşişkənd və Soylan kəndlərini əhatə edir. XIX-XX əsrlər – Şair Təh-
məz, Dəllək Xələf, Aşıq Əsəd, Aşıq Cəlil, Şair Məhəmməd, Şair Rzaqulu, 
Aşıq Qulu, Aşıq Məhəmmədəli, Aşıq Bəhmən, Aşıq Qəhraman;  

Naxçıvan – əsasən Şərur, Şahbuz, Sədərək və Ordubad rayonlarında 
yayılmışdır. XIX-XX əsrlər – Xanxanım oğlu Əli, Aşıq Cəfər, Aşıq Məm-
mədcəfər, Aşıq Muxtar, Aşıq Gülalı Məmməd, Aşıq Fətulla, Aşıq Əzim, 
Aşıq Sultan, Aşıq Dədəkişi, Aşıq Aslan, Aşıq Abbas Dəhri, Aşıq Həsən,  
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Aşıq Nabat, Aşıq Yusif Sədərəkli, Aşıq Bayramalı, Aşıq Elman Səfərov, 
Aşıq Həmid Ağamalıyev, Aşıq Qulu Vəliyev; 

Urmiya – Cənubi Azərbaycanın Urmiya, Xoy, Maku, Səlmas,  Sul-
duz ərazilərini əhatə edir. XVIII-XIX əsrlər – Dollu Məhəmməd, XIX əsr - 
Balovlu Miskin,  Dollu Əbuzər, Aşıq Cavad, Dollu Mustafa, XIX-XX əsr-
lər – Aşıq Fərhad, XX əsr – Aşıq Dehqan;  

Qaradağ-Təbriz – Cənubi Azərbaycanın Mərənd, Sərəskənd, Mara-
ğa, Şəbustar, Sərab, Gələyvər, Əhər mahallarında yayılmışdır. XVIII-XIX 
əsrlər – Aşıq Ne`mət, XIX əsr – Aşıq Cəfər, Aşıq Məhəmməd, XIX-XX əsr-
lər - Aşıq Nəcəf Binisli, XX əsr – Aşıq Əli, Aşıq Əhəd, Aşıq Xudayar, Aşıq 
Murad, Aşıq Əyyub39.  

Qarabağ – Azərbaycanın Şuşa, Ağdam, Füzuli, Bərdə, Xocalı, Xo-
cavənd, Cəbrayıl, İmişli, Beyləqan, Ağcabədi, Tərtər rayonlarını əhatə edir. 
XIX əsr – Aşıq Səməd, Maralyanlı Aşıq Pəri, XIX-XX əsrlər – Aşıq Abbas-
qulu, Aşıq Nəcəfqulu, XX əsr – Aşıq Xaspolad Mirzəyev, Aşıq Qaçay, Aşıq 
Mehdi Mehdiyev, Aşıq Duman, Aşıq Məhəmməd, Aşıq Əzim, Aşıq Xosrov, 
Aşıq Nadir, Aşıq Humay, Aşıq Şikar, Aşıq Cabbar, Aşıq Şamil.  

Şirvan – Azərbaycanın Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı, Ağsu, Göyçay, 
Ağdaş, Zərdab, Ucar, Kürdəmir, Hacıqabul, Sabirabad, Salyan, Biləsuvar 
rayonlarını birləşdirir. XIX-XX əsrlər – Aşıq İbrahim, Padarlı Aşıq Zəki, 
Nəburlı Aşıq Badam, Aşıq Soltan, Aşıq Fərman, Aşıq Mirzə Bilal (Şamaxı 
rayonu), Aşıq Cəbi (Göyçay rayonu), XX əsr - Aşıq Şamil Piriyev (İsmayıllı 
rayonu), Aşıq Şakir Hacıyev, Aşıq Əzizxan Bəndəliyev (Ağsu rayonu), Aşıq 
Qurbanxan Sadıqov, Aşıq Bəylər Qədirov, Aşıq Pənah Pənahov (Salyan ra-
yonu), Aşıq Abbas Söhbətov, Aşıq Məmmədağa Babayev (Şamaxı rayonu), 
Aşıq Rza Qobustanı, Aşıq Əhməd Rüstəmov (Kürdəmir rayonu), Aşıq Al-
xan, Aşıq Əziz (Biləsuvar rayonu).  

Dərbənd – keçmiş Samur qəzası və indiki Quba-Xaçmaz və Şəki-Za-
qatala zonalarını əhatə edir. XVIII-XIX əsrlər - Varxianlı Aşıq Məhəmməd 
(Zaqatala rayonu), Tahircanlı Əmir Əli (Qusar rayonu), XIX əsrdə – Xal-
tanlı Tağı, Aşıq Hacı Ələsgər (Quba rayonu), Aşıq Mehdi (Zaqatala 
rayonu), XIX-XX əsrlərdə Molla Cümə (Şəki rayonu), Əhraqlı Aşıq Rəcəb, 
Əhməd Humeydi, Qotruxlu Aşıq İskəndər (Cənubi Dağıstan), XX əsr – 
Aşıq Soltan, Aşıq Qəndab (Cənubi Dağıstan), Pirəbədilli Əsədulla, Aşıq 
Ədbüləziz (Quba rayonu), Aşıq Bədəl (Qonaqkənd), Aşıq Səfərəli Qara-
callı40.  

Hal-hazırda yuxarıda adları çəkilən aşıq mühitlərindən 1905-1918, 
1948-1950, 1987-1988-ci illərdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların et-
nik sıxışdırılıb çıxarılması nəticəsində Göyçə, Dərələyəz və qismən Çıldır 
mühitləri dağılmışdır. Digər mühitlərin nümayəndələri isə aşıq yaradıcılığını 
uğurla inkişaf etdirirlər.   

İrəvandan başqa, azərbaycanlıların Qəmərli, Üçkilsə, Ellər, Zən-
gibasar və Vedibasar yaşayış ərazilərini əhatə edən İrəvan aşıq mühiti,  hələ  



 278  

 

Aşıq mühitlərinin arealları (haşiyələnib): 
I - Dərbənd; II – Şirvan; III – Qarabağ; IV – Göyçə; V – Gəncəbasar;  

VI – Borçalı; VII – Çıldır; VIII – İrəvan; IX – Dərələyəz; X – Naxçıvan; 
XI – Urmiya; XII – Qaradağ-Təbriz; XIII – Zəncan; XIV – Save;  

XV – Qaşqay; XVI – Xorasan. 
 

     
 

Təbriz aşıqlarının sazları. (S.Ələsgərovun arxivindən) 
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XX əsrin əvvəllərindən tamamilə sıxışdırılığından yuxarıda qeyd edilmə-
mişdir. 

Cənubi Azərbaycanda adları çəkilən iki mühitdən başqa Zəncan, Xo-
rasan, Savə və Qaşqay aşıq mühitləri də mövcuddur. Onlar barədə mə`lu-
mat olduqca azdır [7]. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan aşıq sənətinin arealı geniş ərazini əha-
tə edir. Buna baxmayaraq, bu böyük ərazidə indi də klassik ən`ənəvi aşıq 
havaları sayılan oxşar melodiyalar (“Koroğlu havaları”, “Yanıq Kərəmi”, 
“Müxəmməs”, “Dübeyti”, “Dilqəmi”, “Divani”, “Çoban bayatısı” və b.) ge-
niş yayılmışdır.  

Müxtəlif bölgələrdə yayılmış aşıq sənəti ümumi cəhətlərə malik olsa 
da, hər halda öz repertuarı, ifaçılıq tərzi və instrumental müşayiəti ilə 
fərqlənir. Belə ki, Borçalı aşıqları balabançıların müşayiəti olmadan yalnız 
tavar sazla çıxış edirlər. Sazda solo çıxış və iki aşığın deyişməsi onların ifa 
tərzidir. Bu zaman aşıqlar rəqsdən istifadə etmirlər. Ən`ənəvi aşıq havaların-
dan başqa, onların repertuarında yalnız bu əraziyə xas olan: “Məmmədbağı-
rı”, “Başxanımı”, “Sultanı”, “Qəribi”, “Mansırı”, “Aşıq şərili”, “Mixəyi”, 
“Fəxri”, “Qaraçı”, “İbrahimi”, “Qarakəhəri”, “Dol hicranı”, “Faxrali mü-
xəmməsi”, “Faxrali Dilqəmi”, “Bəhməni”, “Borçalı dübeyti”, “Borçalı yurd 
yeri” və s. mahnıları oxunur. Bu bölgənin aşıq-larının repertuarında 65-70 
saz havaları səslənir. 

Tək instrumental ən`ənə Göyçə və Çıldır aşıq mühitində də saxlanı-
lır. Sonuncular əsasən 12 telli tavar sazdan istifadə edirlər.  

Göyçə aşıqlarının özünəməxsus repertuarını “Şahsevəni”, “Qəmər-
can”, “Göyçəgülü”, “Göyçə qaragözü”, “Göyçə gözəlləməsi”, “Köhnə Göy-
çə”, “Nəcəfi”, “Heydəri” və b. havalar təşkil edir. 

Çıldır aşıqlarının repertuarı isə bu cürdür: “Ağbabayı”, “Adsız hava” 
(“Deyişmə”), “Dərbədəri”, “Diyarbəkiri”, “Qaracaoğlan”, “Qurdoğlu”, 
“Göynəbaşı” (“İfxani”), “Güləndamı”, “İsgəndəri”, “Otalı”, “Otuz biri”, 
“Xoşdamağı”, “Çuxuroba”, “Çıldır divanisi”, “Çalpapaq”, “Şahsevəri”, 
“Sümmani”, “Şenlik Mirzəcanısı” və b. 

Gəncəbasar aşıqları, yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq, bala-
bançıların müşayiətinə və rəqsə geniş yer verməklə çıxış edirlər. Aşıq rəqsi 
sanki ifa edilən musiqini başa çatdırır, onun emosional tə`sirini gücləndirir. 
“Dilqəmi”, “Aşıq Söyünü”, “Zülfüqar dubeyti”, “Azaflı dubeyti”, “Vaqifi”, 
“Qazax səbzisi”, “İncəgülü”, “Əkbər qaragözü”, “Səlinazı” bu bölgə aşıq-
larının 71 havadan ibarət repertuarının tam olmayan siyahısıdır.  

Balabanlar ancaq aşığın səsi eşidilən, saz və balaban səslənən aşıq 
havalarının instrumental-vokal şəklində ifasında işlədilir. İnstrumental gi-
rişdə və ya araçalgida isə yalnız adları çəkilən alətlər səslənir. Melodiyanın 
balabançı tərəfindən aydın verilməsinə, aşığın isə onu müxtəlif tembr bo-
yaları  ilə  sazda  vurğulamasına baxmayaraq, balaban əsas melodiyanı tək-
rarlayan müşayiətedici alət hesab edilir.  
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Dərələyəzdə aşıqlar balabanın müşayiəti ilə yaratdıqları “Baş Cə-
lili”, “Orta Cəlili”, “Ayaq Cəlili”, “Qəhrəmanı”, “Dərələyəz gəraylısı”, 
“Qaytarma”, “Badamı” mahnılarını ifa edirdilər. İrəvan ərazisində isə “İrə-
van çuxuru”, “İrəvan qözəlləməsi” kimi mahnılar məşhur idi.  

Naxçıvanda aşıqlar saz və balabanın müşayiəti ilə “Naxçıvanı”, 
“Naxçıvan gözəlləməsi”, “Köhnə Naxçıvanı”, “Cəlili”, “Ağır şərili”, “Yün-
gül şərili”, “Bəhməni”, Qarabağda isə – “Aran gözəlləməsi”, “Qara-bağ du-
beyti”, “Qarabağ qaytağı”, “Qarabağ qaytarması”, “Divani”, “Baş Sarıtel”, 
“Orta Sarıtel”, “Ayaq Sarıtel” havalarını ifa edirlər.  

Xanəndə sənətinin nüfuzlu tə`siri ilə bağlı, Şirvan mühütində rəqs 
xarakteri daşıyan özünəməxsus aşıq havaları – “Pişro” (14 növdə), “Şi-
kəstə” (onların sayı 11-dir) və “Şəşəngi” (3 növdə) yaradılmışdır. Bu böl-
gəyə məxsus 50-55 aşıq havası mövcuddur. Onlar saz, balaban, nağara və 
qoşanağaranın müşayiəti ilə, tez-tez rəqsə müraciət etməklə ifa olunur. Bu-
nunla belə, burda aşıq havalarının özünəməxsus ifa forması yaranmışdır; 
havalar əvvəlcə aşığın sazda improvizasiyalı solo ifası ilə verilir. Bu me-
lodiyanı usta balabançı dərhal çalmağa başlayır. Dəmkeş balabançı isə ona 
dəm tutur. Bə`zən giriş hissələrdə onun ifasında muğam parçaları səslənir. 
Bundan başqa, bu bölgədə aşığ istirahət edəndə, onun xanəndəsi mahnılar 
oxuyur.  

Dərbənd mühütində instrumental müşayiət saz, balaban və ya saz, 
balaban, nağara ilə aparılır. Üstünlük cürə saza verilir. Aşıqların reper-
tuarında özünəməxsus “Dərbəndi”, “Quba Kərimi” havaları səslənir.  

Qaradağ-Təbriz aşıq ərazisində yaranmış havalar – “Qaradağ şikəs-
təsi”, “Doxabəyi”, “Qürbəti”, “Narıncı”, “Qaytarma”, “Şəqayiqi”, “Şah Xə-
tayi divanisi”, “Sadə divani”, “Qoca divani”, “Urmani divani” və “Osmanlı 
divanisi” sazın, balabanın və qavalın müşayiətilə tez-tez yerdəyişmələrlə ifa 
edilir.  

Zəncan aşıqları da oxşar ifa tərzində çıxış edirlər.  
Savə aşıq mühütində “Həmədan gəraylısı”, “Həmədan dubeyti”, 

“Savəgülü” havaları saz və balabanın və yaxud yalnız sazın müşayiəti ilə ifa 
edilir. 

Urmiya aşıq mühitində “Hicranı”, “Hələbi”, “Şəkəryazı”, “Xoy Əm-
rahısı”, “Ovçu gəraylısı”, “Taciri”, “Rəvzə gəraylı”, “Səmayi”, “Siyastabu-
lu”, “Möhtərəmi”, “Urmani divanisi”, “Şərqi”, “Urmiya gözəlləməsi”, “Tə-
rəkəmə gözəlləməsi” və s. havalar 14 pərdəli 7 simli sazın müşayiəti ilə səs-
lənir.  

Qaşqay mühitində aşıqlar, əsasən oturaq halda, ayaqlarını çarpazlaş-
dıraraq barmaqla 7 pərdəli və 5 ipək simli sazı səsləndirirlər. Bu çalğı alətin-
dən Xorasan aşıqları da istifadə edirlər.  

Beləliklə, sazın, balabanın, qavalın, nağaranın və qoşanağaranın iş-
tirakından asılı olaraq, aşıq havaları ifası aşağıdakı növlərə ayrılır:  

1. Yalnız sazın müşayiəti ilə havanın solo-vokal ifası.  
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2. Saz ilə aşıq və balabançı iştirak etdiyi vokal-instrumental ifa.  
3. Saz, balaban, qaval, nağara və qoşanağaranın müşayiəti ilə vokal-

instrumental ifa.  
Aşıq improvizasiya xarakteri daşıyan muğama oxşar musiqi ilə in-

strumental girişdən sonra oxumağa başlayır və hər bənddən sonra özünü 
sazda müşayiət edir. Bu zaman, müəyyən tonun səslə uzadılması üsulların-
dan biri kimi “ay yar ey”, “ah yar ey”, “ah bala yar ey”, “ahu bala gəl ey”, 
“deyir ey”, “gəl sonam ey”, “ey bala” və b. sözlərdən istifadə edilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ən`ənəvi aşıq havalarının əksəriyyəti solo 
ifada da istifadə olunur. Buna görə də aşıq melodiyalarının instrumental 
variantları saz repertuarında əsas yer tutur. Xüsusilə “Yanıq Kərəmi”, “Sarı-
tel”, “Müxəmməs”, “Gəraylı”, “Misri”, “Cəlili”, “Dilqəmi”, “Divani” və b. 
havalar sazın səslənməsi ilə gözəl həmahənglik yaranır. Bu onunla bağlıdır 
ki, eyni vaxtda melodiyanın çalınması, akkordun və ritmin saxlanılması yal-
nız sazda mümkündür.  

Azərbaycan aşıq havalarının solo ifası çox populyardır. Məhz bu ifa 
tərzində Ədalət Nəsibov, İlqar İmamverdiyev və başqaları çıxış edirlər.  

Mövzu-janr xüsusiyyətinə görə ən`ənəvi aşıq musiqisinin instru-
mental variantlarına aşağıdakılar aid edilir: “Koroğlu havaları” (“Koroğlu” 
qəhrəmanlıq dastanı ilə bağlıdır), “Kərəmilər” (əsasını “Əsli və Kərəm” das-
tanı təşkil edir), “Şikəstələr”, “Bayatılar”, poetik formalara görə adlandırıl-
mış (“Təcnis”, “Divani”, “Müxəmməs” və b.) müəllif adları (“Dilqəmi”, 
“Ürfani”, “Aşıq Hüseyni” və b.), və yer toponimləri (“Naxçıvanı”, “Ağır 
Şərili”, “Göyçə gülü” və b.) ilə bağlı lirik mahnılar. 

Aşıqların özlərinin dediklərinə görə 72 ən`ənəvi aşıq havaları 
mə`lumdur, digər aşıqlar və aşıq sənətinin tədqiqatçılarının fikrincə isə 
onların sayı 81 və ya 98-dir [8]. Mulahizə edilir ki, aşıq havalarının sayı 
200-ü keçmişdir. Bu halda aşıq melodiyalarının variantlarının mövcudluğu 
faktı da inkar edilmir: eyni melodiya bu və ya başqa aşıq mühütlərində 
müxtəlif adlarda səslənir. 

Ustad aşıqlar mərəkə-yığıncaqlarda birinci pərdədən (baş divani pər-
dəsi) çalıb oxumağa başlayırlar. Bu pərdə ilə aşıqlar “Yanıq Kərəmi”, 
“Köhnə gözəlləmə”, “Baş müxəmməs”, “Dilqəmi”, “Dübeyti”, “Mirzəca-
nı”, “Gözəlləmə”, “Qədim Şirvan şikəstəsi” və digər havaları əsasən lirik 
tərzdə 5-ci pərdəyədək enərək ifa edirlər.  

“Təcnis” və  “Kərəmi”dən  başqa, “Cəlili”,  “Aşıq Hüseyni”, “Ürfa-
ni” (“Ruhani”), “Baş Sarıtel”, “Zarıncı”, “Ordubadi”, “Kərəmi”, “Orta mü-
xəmməs” və başqa havalar 3-cü pərdədən başlayır.  

4-cü pərdədə alınan səslə “Misri”, “Təhnis” və b. havalar ifa edilir.  
5-ci (şah pərdə) – ən çox istifadə edilən, işlək pərdədir. Onda aşıq 

havalarının çoxu, həmçinin “Pişro” (“Peşrov”), “Şəşəngi”, “Qobustanı”, 
“Göyçə  gözəlləməsi”,  “Ağır Şərili”,   “Müxəyi”,   “Naxçıvani”,   “Sallama  
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SAZ  HAVALARI 
 

Kərəmi 

 
 

 
 

Allegro 

Kürdəmirdə Əhməd Rüstəmovun çalğısından yazılıb.  
 

Şəmkir dübeyti 
 Moderato 

Şəmkirdə Teymur Hüseynovun çalğısından yazılıb. 
 

Şirvan şeşəngisi 
 

Moderato 

Kürdəmirdə Əhməd Rüstəmovun çalğısından yazılıb.  
 

Moderato 
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Moderato 

Şikəstə 
 

Aşıq gözəlləməsi 
 

Kürdəmirdə Əhməd Rüstəmovun çalğısından yazılıb. 
 

Şəmkir gözəlləməsi 
 

Şəmkirdə Murad Həsənovun çalğısından yazılıb. 
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Moderato 

Moderato 

Moderato 

Yanıq kərəmi 
 

Şirvan gülü 
 

Moderato 
Yekbə 
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Kürdəmirdə Əhməd Rüstəmovun çalğısından yazılıb. 

 
 
 
 
 
 
 

Moderato 

Moderato 

Orta müxəmməs 
 

Osmanlı 
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Gəraylı” və b. ifa olunmağa başlayır. Adətən şux və çevik havalar bu pər-
dədən başlayaraq 10-cu pərdəyə qədər enirlər. 

7-ci pərdə ilə qəhrəmanlıq xarakterli – “Keşiş oğlu”, “Orta Cəlili”, 
“İrəvan çuxuru”, “Koroğlu qaytarması”, “Bozuğu”, “Bozuğu Koroğlu” və b. 
havalar başlayır.  

8-ci pərdə ilə aşıq bayatıları (“Çoban bayatısı”, “El bayatısı” və b.) 
və həmçinin “Kərəmi” havalarının növləri (“Atüstü Kərəmi”, “Kərəm köç-
dü” və b.) ifa edilir.  

Sazın səsdüzümünün zil, axırıncı pilləsinə (beçə pərdəyə), uyğun 
gələn 10-cu tonundan “Koroğlu” dastandakı bütün qəhrəmanlıq mahnıları – 
“Koroğlunun atlandırılması”, “Koroğlu müxəmməsi”, “Cəngi Koroğlu” və 
b. ifa edilir.  

11-ci pərdədə adətən kadans edirlər – ayaq verirlər, guşə vururlar.  
Sinə pərdələrdə aşıqlar hava ifa etmirlər, onlar yalnız oktava yuxarı 

aşıq havalarının instrumental səslənməsində istifadə edilir.  
Hal-hazırda Azərbaycanda sazlı aşıqdan başqa bir və ya iki bala-

bançının daxil olduğu aşıq dəstəsi geniş yayılmışdır41. Bu halda instru-
mental çıxışlar zamanı aparıcı rol havanın melodiyasını ifa edən balabana 
məxsus olur, aşıq isə sazda dəm tutaraq bə`zi yerlərdə melodiyanı har-
monik akkordlarla tamamlayır. İfa zamanı aşıq özünü müşayiət edir, ba-
labançılar isə çalınan melodiyaya dəm tuturlar.  

İki aşıq, iki balabançı və bir nağaraçı və ya qoşanağaraçıdan (bə`zən 
hər ikisi içtirak edir) ibarət daha geniş tərkibli ansabllar da mövcuddur. 
Burada aşıq melodiyasının ritmik hissəsini (giriş və araçalğı) balabançı ifa 
edir, mahnının bəndləri isə aşıqların çıxışlarında növbələnir. 

Ustad aşığın və onun şagirdinin (aşığın dililə “şəird”) duetlə çıxışı 
aşıq ifaçılığ sənətinin növlərindən biridir. Bu halda melodiya birlikdə, şe`r 
formaları isə ayrılıqda ifa edilir, tamamlayıcı beyt həmişə ustadaşıq 
tərəfindən oxunur.  

Çox vaxt iki aşıq deyişmə adlanan yarış keçirirlər. “Dinc” yarışın 
iştirakçıları müəyyən formalı aşıq poeziyasından müvafiq sözlər seçərək 
sazda eyni havanı növbə ilə ifa edirlər. “Döyüş” yarışında qalib gəlmək niy-
yəti ilə iki aşıq poeziyanın bu və digər formalarında (qoşma, gəraylı, divani 
və s.) yazılmış müxtəlif aşıq havalarını oxuyaraq əvvəlcə bir-birini yoxla-
yırlar, sonra, bir qayda olaraq, “Ovşarı” aşıq havasını istifadə edərək, “hər-
bə-zorba” mərhələsinə keçirlər. Sonra elə həmin şe`r formasında cavab-
landırmaq şərtilə “rəqibin” aşıq poeziyası sahəsində biliyi yoxlanılır. Son 
mərhələdə aşıqlar bir-birinə şe`r formasında olan suallarla (qıfıl-bənd, bağ-
lama) müraciət edirlər. Əgər şe`rin məzmunu başa düşülməsə, aşıq sazını 
qalibə verməyə məcburdur.  

Aşıqların qoşduğu dastanlar – şifahi xalq ədəbiyyatında Koroğlu - 
tək  xalq qəhrəmanlarının ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi, Məcnunun Leyliyə, 
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Aşıq Yadulla Abbasov, Cəlilabad şəhəri. 
(Ə.Cavadovun arxivindən) 

 

Aşıq Şərbət Fatıyevin ansamblı. 
(Ə.Cavadovun arxivindən) 
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Tahirin Zöhrəyə, Kərəmin Əsliyə olan sevgisinin tərənnüm edilməsi ilə bağ-
lı müəyyən hadisələri əks etdirən böyük epik əsərlərdir.  

Tovuz-Qazax bölgəsində aşıqlar dastanı “Baş divani” havasının mü-
şayiətilə ustad sözü – ustadnamə ilə başlayır və adətən, onu iki-üç dəfə söy-
ləyirlər. Son ustadnamə “Dilqəmi” melodiyası ilə tamamlanır. Sonra hadi-
səni danışır, bir qayda olaraq ümumi kökdə köklənən sazların müşayiəti ilə 
müvafiq aşıq havaları üstə mahnılar ifa edirlər (çox vaxt şagirdi ilə birlikdə). 
Tamaşaçılar arasında gərginliyi aradan qaldırmaq üçün aşıqlar bə`zən qara-
vəlli adlanan yumor və satirik məzmunlu kiçik hekayələrə müraciət edirlər. 
Beləliklə, poeziya, musiqi, nəsr və ifaçılıq sənəti, çalmaq və oxumaq üçün 
uyğun melodiyalardan istifadə edən aşığın aktyorluq oyunu ilə bir araya 
gəlir.  

Şirvan məclislərində tərkibində sazlı aşıqdan başqa iki balabançı, 
qavalla çıxış edən xanəndə və qoşanağaraçı olan aşıq ansamblları geniş ya-
yılmışdır. Burada dastanı “Pişro” melodiyası üstündə ifa olunan ustadnamə 
ilə başlayırlar. İkinci ustadnamədə, Tovuz-Qazax bölgəsində olduğu kimi, 
müdrik ifadələr səslənir. Üçüncü ustadnamənin melodik əsasını isə “Şikəs-
tə” təşkil edir. Aşıq dövrə vurur və muğam melodiyası üstə məclisə münasib 
mahnılar oxuyur. Sonra oynaq havalardan birini - “Gözəlləmə”ni oxuyur, 
rəqs edir və dastanın məzmununu şərh edir. Dastan söyləyərkən xanəndə 
aşıqların oxuduqları son iki yarımbəndi təkrarlayır - ayaq verir. Lazım ol-
duqda o aşıqla “deyişmə” qurur və yaxud muğam oxuyur. Sonda “Müxəm-
məs”in melodiyası ilə duvaqqapma ifa olunur. 

Azərbaycanda 15-20 və daha çox aşığı, 4-5 balabançını birləşdirən 
xor ansamblları da mövcuddur. Belə halda mahnının ritmik hissəsi balaban-
çıların ifasında səslənir, onun bəndləri növbə ilə aşıqlar tərəfin dən söylə-
nilir, nəqəratları isə xorla oxunur. Adətən aşıqlar xoru təntənəli konsertlər, 
xalq yaradıcılığının baxışı zamanı təşkil olunur.  

Curə sazların müşayiəti ilə mahnı ifa edən sazçı qızlar ansamblları42 
da mövcuddur. Həmçinin qadın-aşıqlardan ibarət məclislər də fəaliyyət 
göstərir. Məsələn, “Aşıq Pəri” məclisi (rəhbəri Narınc Xatındır) Azərbayca-
nın müxtəlif guşələrini təmsil edən 40-a yaxın üzvdən (Dilarə və Gülarə 
Azaflı, Zülfiyyə, Ulduz Sönməz, Şərqiyyə və b.) ibarətdir.  

Azərbaycanda aşıq sənətinin məşhurluğu, həqiqətən də aşıq sənəti-
nin mərkəzi sayılan Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində Aşıq Hüseyn 
Bozalqanlı adına (ekspozisiyasının tərtibatçısı Əli Saləddindir) və Gəncədə 
Qorqud Ata adına (yaradıcısı Sədmik Paşayevdir) ozan-aşıq muzeylərinin 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Respublika aşıq birliyi və onun Gəncə, Şama-
xı və Cəlilabadda filialları fəaliyyət göstərir. Birliyin ilk rəhbəri aşıq sənəti-
nin böyük yaxşı bilicisi, xalq şairi Hüseyn Arif idi. Hal-hazırda ona Zümrüd 
Hüseynova başçılıq edir. Artıq Bakıda aşıqların beş qurultayı (1928, 1938, 
1961, 1984 və 2000-ci illərdə), həmçinin aşıqlar müsabiqəsi (Gəncə, 1989-
cu il)  keçirilib. “Ulduz” aşıq  yaradıcılıq birliyi təşkil olunub.  
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Bütün bunlar hamısı, şübhəsiz, aşıq sənətinin gələcək inkişafı üçün müsbət 
rol oynamışdır.  

Orta ölçülü sazlardan peşəkar musiqinin ifasında geniş istifadə olu-
nur. Onlar xalq çalğı alətləri orkestri tərkibində solo və müşayiətedici alət 
kimi səslənir və sərbəst qrup əmələ gətirir.  

S.Ələsgərovun orkestr və saz üçün “Aşıqvari”si, saz, müğənni və or-
kestr üçün “Aşıq” suitası, E.Dadaşovanın saz və xor üçün “Alqış qeyrətini-
zə” himni, R.Şəfəqin saz, solist və uşaq xoru üçün “Aşıq Alı baba” mahnı-
səhnəciyi diqqətəlayiqdir.  

Aşıq sənəti ilə yaxından tanışlıq Ü.Hacıbəyovun skripka, violonçel 
və fortepiano üçün “Aşıqsayağı”, A.Əlizadənin kamera orkestri üçün eyni 
adlı pyes, “Beşinci simfoniya”, C.Cahangirovun “Aşıq Alı” və S.İbrahimo-
vanın “Şəhidlər” kantatalarının yaranmasına təkan vermişdir.  

Musiqi müəllifləri A.Məlikov, C.Cahangirov və E.Sabitoğlu olan 
kinematoqrafçılarımızın yaratdıqları “İki sahil”, “Papaq”, “Nəbi”, “Aşığın 
arzuları” filmlərində sazdan geniş istifadə olunmuşdur.  

Sazın bədii və texniki imkanları S.Ələsgərovun xalq çalğı alətləri 
orkestri üçün bəstələdiyi “Aşıqvari” əsərində geniş şəkildə açıqlanır.  

Bəstəkar C.Quliyev saz və alt üçün “Sonata” və “Kaman” triosu 
(fleyta, violençel və saz) bəstələmişdir.  

F.Əmirov və A.Babayevin fortepiano ilə Azərbaycan xalq çalğı alət-
ləri orkestri üçün “Konsert” (3-cü hissə), S.Rüstəmovun “Azərbaycan” 
suitası (1-ci hissə), C.Cahangirovun “Misir lövhələri” (3-cü hissə), H.Xan-
məmmədovun “Bayram suitası” (1-ci hissə) əsərlərində saz əsas melodik 
xətti aparır, tütək və balabanla ikiləşərək dinləyicilərdə yaxşı təəssurat 
yaradır.  

Qanun – əsasən peşəkar musiqiçilərin alətidir. Qanunda çalan Asya 
Tağıyeva, Gülnarə Tağıyeva, Vəcihə Səmədova, Rəşad İlyasov və başqala-
rının adları məşhurdur. Onun cingiltili, aydın, mülayim səsi nəzərə alınaraq, 
adətən, muğamların (başlıca olaraq “Bayatı-Şiraz” və “Ça hargah”) solo ifa-
sında istifadə olunur. Qanun orkestr və xalq çalğı alətləri ansamblların tər-
kibinə daxildir.  

Orkestrdə qanunlar solo və müşayiətedici alət kimi ayrıca qrup şək-
lində səslənir. Saz və udla ikiləşəndə, o xüsusilə yaxşı tə`sir bağışlayır. Qa-
nunun lirik və incə səsi H.Xanməmmədovanın “Xəyali rəqs”, “Bahar suita-
sı”, S.Ələsgərovun xalq çalğı alətləri üçün “Konsert”, “Poema”, “Bahar tə-
ranələri”, “Sözsüz mahnılar” və “Qarabağ təranələri” rapsodiyasında çox 
gözəl verilir.  

Hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasında və Musiqi Kollecində qa-
nun sinifləri vardır.  

Udun mülayim, məxməri səsi muğamların solo və lirik xalq hava-
larının  ifasında  istifadə  olunur.  Bu  alətdə  tarzən  Əhsən  Dadaşov (1924- 
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S.Ələsgərov. “Sözsüz mahnı”  № 14 
 

 
 
 
 
 
 
 

Moderato cantabile 
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1976) ustalıqla çalırdı. Yasəf Eyvazovun da çalğısı dinləyicilərə gözəl təəs-
sürat bağışlayır.  

Uddan orkestr və ansambllarda əsasən müşayiətedici alət kimi istifa-
də olunur. O digər alətlərlə qoşalaşır və bununla da, tembr müxtəlifliyi əmə-
lə gəlir. Melodik xəttin təkrarında, tembr ilə digər simli alətlərdən fərqlən-
məsinə görə, ud özünəməxsus həmahənglik yaradır. Bu cəhət, S.Ələsgəro-
vun qanun və xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Poema” və 14 saylı “Sözsüz 
mahnı” və F.Əlizadənin “Dərviş” əsrində yaxşı izlənir.  

Dambur əsasən solo ifanı müşayiət edir. Dambur, balaban (orada 
“mey” adıyla tanınır) və bə`zi hallarda çubuqlarla çalınan böyük ölçülü na-
ğaradan ibarət damburçular ansamblları Azərbaycanın Zaqatala və Balakən 
rayonlarında məşhurdur. Damburun müşayəti ilə, əsasən, yerli əhalinin 
“mahnı” adlandırdığı bayatılar və rəqs melodiyaları ifa olunur. Bu alətin ifa-
çılarından Aşıq Sənəmi, Osman Kəmlayevi, Ata Yetərovu, Kamal Atayevi 
və b. qeyd etmək olar.  

Kamança hər yerdə geniş yayılmış alətdir. Hələ orta əsrlərdə Azər-
baycanda tanınmış kamançaçılar var idi. Musiqiçilərin çaldığı alətin adını 
özlərinə təxəllüs seçmələri də səbəbsiz deyil.  

Qaraçı Hacıbəy, Qulu Əliyev, İsfəndiyar Kəngərli, Mirzə Səttar, Ra-
sim Şirinov, Hafiz Mirzəliyev və Elman Bədəlovun ifaçılıq ustalığı insan-
ların yaddaşında yaşayır. Musiqi həyatında kamançaçılar Məryəm Nəcəf-
zadə, Tərlan Əlizadə, Tə`lət Dadaşov, Rüxsarə Paşayeva, Ramiz Mirişli bö-
yük rol oynamışlar. Hal-hazırda kamançada ifaçılıq sənətini Habil Əliyev, 
Tə`lət Bakıxanov, Şəfiqə Eyvazova, Arif Əsədullayev, Fəxrəddin Dadaşov, 
Ədalət Vəzirov, Elşən Mansurov, Elnur Əhmədov və başqa iste`dadlı ifaçı-
lar inkişaf etdirirlər.  

Kamançaçının ifaçılıq ustalığı instrumental muğamların solo ifasın-
da özünü xüsusilə göstərir. Məhz burada kamançaya xas olan bütün ştrixlər 
və barmaqlar, eləcə də aramsız səsi uzanan açıq simlər, gizli ikisəslilik  
istifadə  olunur.  Onun  səslənməsinin  xanəndənin vokal xəttiylə yaxınlığı 
kamançaçının xanəndə ilə yanaşı tarzəni də müşayiət etməsi sazəndə an-
samblında xüsusilə duyulur. Bə`zən o, vaxtaşırı aparıcı alət 

ifaçısı kimi tarın funksiyasını özünə götürür və ya tarzəndən azca 
sonra melodiyanı ifa etməyə başlayır.  

Epizodlarda kamançaçı, çox vaxt imitasiya işlədir, yə`ni əgər tarzən 
xanəndəni yamsılayırsa, kamançaçı da tarzəni təqlid edir. Bu halda sanki 
üçsəsli kanonik imitasiya yaranır.  

Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin qızıl 
fonotekalarında kamançanın müşayiətilə məşhur xanəndə Cabbar Qaryağ-
dıoğlunun ifasında muğamların səsyazmaları saxlanılır.  

Kamança repertuarında, muğamlardan əlavə, xalq mahnılarının, rəqs 
və pyeslərin instrumental variantları böyük yer tutur.  

Kamança  solo və  muşayiətedici alət kimi xalq çalğı alətləri orkestri 
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S.Ələsgərov. “Sözsüz mahnı” № 14 
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DAMBUR HAVALARI 

 
 

Allegro 
Pəhlivan rəqsi 

 

Balakənddə Kamal Atayevin çalğısından yazılıb. 
 

Allegro 

Kişi-qadın rəqsi 
 

Zaqatalada Osman Kamlayevin çalğısından yazılıb. 
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Мoderato 

Yerli mahnı 
 

Allegro 
Kişilər rəqsi 

 

Balakənddə Kamal Atayevin çalğısından yazılıb. 
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Balakənddə Kamal Atayevin çalğısından yazılıb. 
 

Allegro 

Gəlin gətirən rəqsi 
 

Мoderato 

Qadın mahnısı 
 

Мoderato 
 

Köhnə hava 
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və ansamblların tərkibinə daxildir. Orkestrdə kamançalar 2 qrupa bölünür və 
hər qrupun səsləri bir not sətrində yazılır.  

Kamança solo ifada estrada səhnəsində də səslənir. Azərbaycan Res-
publikasının xalq artisti Habil Əliyevin çıxışı zamanı balaban və qavalda 
çalan musiqiçilər olduqca uğurla ona qoşulurlar.  

Kamança Azərbaycanın müasir peşəkar musiqisinin inkişafında da 
mühüm rol oynayır. Alətin texniki imkanlarını nəzərə alaraq, bəstəkarlar-
dan Z.Bağırov və H.Xanməmmədov kamança ilə simfonik orkestr üçün 
“Konsert”, S.Ələsgərov isə kamança ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
“Skertso” və “Tarantella” yazmışlar. Bu əsərlərdə kamançada pitcicato ilə 
çaldıqda, qoşanot, forşlaq və artırılmış notları səsləndirdikdə alətin məziy-
yətləri parlaq şəkildə nümayiş etdirilir.  

S.Rüstəmovun “Azərbaycan” suitasını, H.Xanməmmədovun “Kol-
xoz suitası”nı kamança və fortepiano üçün “Konsert’ini həmçinin nümunə 
kimi göstərmək olar.  

Balaban Azərbaycanda geniş yayılmış alətlərdən biridir. Onda həm 
həvəskar, həm də peşəkar musiqiçilər açıq havada və ya örtülü yerlərdə 
çalırlar. Digər alətlərdən fərqli olaraq balaban daha universaldır.  

Azərbaycanda mahir balabançılar yetişmişdir. Onların arasında Əli 
Kərimov, Şahali İsmayılov, Həsən Baxşali oğlu, Əliş Qaytaranoğlu, Mü-
seyib Abbasov, Şahmurad Tahirov, Bəhruz Zeynalov, Həsrət Hüseynov, 
İzzətalı Zülfüqarov, Rza Məmmədov, Qaraçı İsmayıl, Cənnətalı Hacıyev, 
Ağasəf Seyidov, Həsən Məhərrəmov, Əlicavad Cavadov və Fərhad Hüsey-
novu göstərmək olar.  

Hal-hazırda musiqiçi duetləri (qoşabalaban adı buradan irəli gəlir) 
daha çox populyardır: onlardan biri – usta havanı ifa edir, digəri – dəmkeş, 
züytutan, züyçü – onu burdonla, yüksəkliyi dəyişmədən bəm aramsız səslə 
müşayiət edir. Bu duetin çıxışı  zamanı mahnı,  rəqs və instrumental pyeslər 
ifa edilir.  

Balabandan tətbiqi məqsəd kimi çoban havalarının (“Çoban baya-
tısı”, “Qoyun ovşarı”) və kədərli melodiyaların (“Ma`təm avazları”) ifa-
sında da istifadə olunur.  

Toylarda, bayram şənliklərində və rəqsləri müşayiət edərkən bu 
duetə qaval, nağara və ya qoşanağarada çalan ifaçı da qoşulur. Keçmişdə 
sazəndələr ansamblı tərkibində səslənərkən, tar və kamança ilə yanaşı bala-
ban vokal partiya fasiləsində fəal iştirak edir və ya adıçəkilən alətlərə üs-
tünlük verərək burdon səslər çıxarırdı. İki balaban və bir zərb alətindən iba-
rət ansambl “balabançılar dəstəsi” adı altında tanınır.  

Balabandan, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, aşıq ansambllarında da is-
tifadə edilir. Bu zaman onun saza köklənən kiçik növündən istifadə olunur. 
7 çalğı dəliyi olan balabana daha çox üstünlük verilir. Burada o təranənin 
melodiyasını təkrarlayır və ya pərdə tonikasında burdonla fon yaradır.  Aşıq  
oxumalarının   instrumental   girişlərində   balabançı  əsas  melodiyanı  çalır,   
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KAMANÇA PYESLƏRİ 
 

Müşkü rəqsi 
 

Moderato 

Moderato 

Danbulağ rəqsi 

Animato 

Daşaqıllı rəqsi 
 

Şəkidə Nürəddin Bədalovun çalğısından yazılıb. 
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S..Rüstəmov. “Azərbaycan süitası” 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 302 

 
 
 
 
 

 

Qoşabalaban 

Həsrət Hüseynovun balabançılar ansamblı, 1990-cı il. 
(Ə.Cavadovun arxivindən) 
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aşıq isə sazda onu harmonik həmahəngliklə müşayiət edir. Aşığı müşayiət 
edən balabançı çox vaxt eyni zamanda rəqs də edir. 

Bütün aşıq mühütlərində balabanda “u” səsinin tələffüzündə dodaq-
ların quruluşu ilə oxşar əmələ gələn səsin çıxarılmasına əsaslanan çalğı üsu-
lundan istifadə olunur. Aşıq ansambllarında balabançılar xalq musiqisi janr-
larının başqa növlərini ifa edən balabançılardan ifanın məhz bu xüsusiyyəti 
ilə fərqlənirlər.  

Alətin tembr-dinamik imkanları balabançılar duetinin (qoşabalaban-
da) muğamın solo ifası zamanı özünü daha parlaq göstərir, halbuki onun 
səsdüzümü muğamın bütün şöbələrinin ifa edilməsinə imkan vermir. Bu 
səbəbdən muğam dəstgahları balabançılar tərəfindən adətən qısaldılmış şə-
kildə ifa olunur. Bu halda alətin diapozonunu nəzərə alaraq muğamlara və 
onların şö`bələrinə xas olan müxtəlif tonallıqlar seçilir.  

Muğamların vokal-instrumental ifası variantında usta balabançının 
rolu tez-tez dəyişir. Bə`zi hallarda o, yalnız burdon səsləri ifa edərək arxa 
plana çəkilir, başqa hallarda isə, xüsusilə vokal partiyada, uzun fasilə zama-
nı melodiyanın səsləndirilməsində və ya əlverişli məqamda muğam şö`bələ-
rinin ifasına qoşulduqda fəal rol oynayır.  

Xalq çalğı alətləri orkestrində solo ifada balabana melodik frazalar 
həvalə edilir, müşayiətçi alət kimi isə ondan harmonik akkordları və burdon 
səsləri çalmaq üçün istifadə olunur.  

Orkestrdə balabanlar iki qrupa bölünür, hər qrup isə öz növbəsində 
iki partiyaya (1,2 – 3,4) ayrılır.  

Birinci və üçüncü, həmçinin ikinci və dördüncü balabanların funksi-
yaları simfonik orkestrdə işlədilən valtornlara olduqca yaxındır.  

Hər partiya iki səsə ayrılıqda div.43 işarəsi, əvvəlki iki səs bir səsə 
keçdikdə isə unis.44 işarəsi yazılmalıdır. Çünki əks halda çalğıçılar not 
yazısını düzgün dərk etməyərək div.-də üst və ya alt səsləri və yaxud da 
qoşanotları ifa edərlər.  

Alətlərin ayrı və ya birgə çalınması not xətləri, pauzalarla göstərilir. 
Birinci partiyaya aid olan not xətləri yuxarı, ikinci partiyaya aid olanlar isə 
aşağı istiqamətləndirilir.  

Hər hansı bir melodiyanı birinci və ikinci balabançılar unison çal-
dıqda hər bir nota iki xətt (alt və üst) əlavə edilir.  

Melodiya birinci balabanlarla ifa olunanda bütün xətlər yuxarı, ikinci 
balabanlarla çalınanda isə xətt əvəzinə a2 işarəsi yazılır.  

Balaban solo alət kimi Ü.Hacıbəyovun “İikinci fantaziya”, M.Ma-
qomayevin “Azərbaycan çöllərində”, X.Cəfərovun “Rəqs suaitası” əsərlə-
rində çox gözəl səslənir. Bu əsərlərdə zil və bəm registrlərdə balabandan 
məharətlə istifadə olunmuşdur.  

Balabanın texniki-bədii imkanları (xüsusilə akkordların ifasında) 
S.Ələsgərov tərəfindən ilk dəfə balaban və xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
yazılmış  “Xəyala dalarkən”  pyesində və  N.Əzimovun  dörd  balaban üçün 
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BALABAN HAVALARI 
 

 

 
 

 
 
 

Moderato 

Çıraqqala 
 

Allegreto 

Novruzgülü 
 

Dəvəçidə Ağası Ağasızadənin çalğısından yazılıb. 
 



 305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rənq 

Diləyim 
 

Dəvəçidə Ağası Ağasızadənin çalğısından yazılıb. 
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Moderato 

Moderato 

Dəvəçi rəqsi 
 

Qusarça
 

 

Dəvəçidə Ağası Ağasızadənin çalğısından yazılıb. 
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Moderato 

Moderato 

Çervon 
 

Qədim şikəstə 
 

Kürdəmirdə Xəsrət Hüseynovun çalğısından  yazılıb. 
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Moderato 

Moderato 

Allegretto 

Ceyranı 
 

İki dağın arası 
 

Şaxsevəni 
 

Ağdamda  Əliş Muradovun çalğısından  yazılıb. 
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“Pyes”ində özünü yaxşı biruzə verir.  
O.Zülfüqarovun “Namə`lum əsgərin xatirəsinə” poemasında bala-

banların səslənməsi simfonik orkestrin xoş tembr rəngarəngliyini tə`min 
edir.  

Keçən əsrin 50-ci illərində balabanda çalmaq peşəkar musiqi təhsili 
sisteminə daxil edilmişdir.  

Tütək kənd yerlərində çoban əməyinin müxtəlif məqamları ilə bağlı 
(sürünün otlağa çıxarılması, suvata yönəldilməsi və s.) havaların ifası üçün 
çobanlar tərəfindən istifadə olunur. Bu havaların bir qismi (məsələn, “Çoban 
bayatısı”) müstəqil xarakter daşıyaraq, əmək prosesi ilə bağlı olmadan da ifa 
olunur.  

Keçmişdə bir çox küçə tamaşaları (ilanların ovsun edilməsi, akro-
batların, kəndirbazların çıxışları, sirk tamaşalarının başlanğıcı) tütək çalğısı 
ilə müşayiət olunurdu. O həmçinin peşəkar rəqqasələri müşayiət edən an-
samblların tərkibinə də daxil edilirdi [9].  

Tütək çalan mahir ustalar arasında Həsən Məhərrəmov (Bakı), Hey-
dər Məmmədov (Salyan), Şərbət Əhmədov (Şamaxı), Tüttək Bəylər və 
Bayram Məmmədovun (Gəncə) adları məşhurdur.  

Son zamanlar tütəyin populyarlığının müəyyən dərəcədə azalmasına 
baxmayaraq, o hər halda olduqca geniş yayılmış alətdir. Kiçik instrumental 
ansamblların müşayiəti ilə tütəkdə lirik melodiyalar (adətən zil registrdə), 
muğamlar, rənglər, xalq mahnıları, rəqslər və havalar ifa edilir. O  həmçinin 
xalq çalğı alətləri orkestrləri və ansambllarının  tərkibinə daxildir.  

Tütək və onun kiçik növü orkestrdə, əsasən, solo alət kimi səslənir-
lər, zurna və neylə birgə bir qrup təşkil edirlər.  

S.Hacıbəyovun “Bolqar suitası”, C.Cahangirovun “Misir lövhələri”, 
S.Ələsgərovun “Bahar təranələri”, X.Cəfərovanın “Rəqs süitası”, H.Xan-
məmmədovun “Simfonetta”, A.Rzayevanın “Çoban Qara”sında  və A.Rza-
yevin “Dərviş” əsərində onun bədii ifaçılıq imkanları (xüsusən forte nüan-
sında) qabarıq şəkildə əks olunur və başqa alətlərlə birləşdikdə zəngin səs 
palitrası yaradır.  

Zurna – Azərbaycanın hər guşəsində yayılmış musiqi alətidir. Azər-
baycan xalqı onun sədaları altında vətəni qorumaq üçün öz oğullarını dö-
yüşə yola salmış, əmin-amanlıq illərində heç bir toy mərasimi, təntənəli yü-
rüş, xalq oyunları və idman yarışları, cıdır, şənliklər, xoruz ya qoç döyüş-
məsi onsuz keçirilmirdi. Bəyin və onun qohumlarının gəlin evinə gəlməsi, 
sovqatların verilməsi, gəlinin öz rəfiqələri ilə hamama getməsi onun cazi-
bədar sədaları altında baş verirdi. “Gəlin atlandı” melodiyası ilə gəlin ata 
minib bəy evinə yola düşürdü, “Səhəri” havası ilə isə toy mərasimi başa ça-
tırdı. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda mahir zurnaçı-ustalar yetişmişdir. Qa-
rabağda45 - Nəcəfqulu, Məmməd, Tanrıverdi, Muxtar, Əkbər Manıyev, Çər-
kəz, Oruc,  Balakişi,  Həşim, Dadaş,  Qaraş Allahverdiyev, İbrahim İsgəndə- 
rov, Fərəc Kələntərli, Gəranalı  Rəcəb,  Rüstəm, Süleyman Zümürxaç, Gül- 
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TÜTƏK HAVALARI 

Qədim şəşəngi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderato 

Kürdəmirdə Xəsrət Hüseynovun çalğısından  yazılıb. 

Çatının qızı 
Allegretto 

Nabat xanım 
Moderato 
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Yeni kənd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderat
 

Çoban bayatısı 
Alla improvvisata 

Xaçmazda Abış Abışovun çalğısından  yazılıb. 

Ağdamda Əliş Muradovun çalğısından  yazılıb. 
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oğlu Bəərçı və Abdullanın, 
Tovuz rayonunda – Ovaların, Laçında – Bayramalının, Basarkeçər-

də – Məcid Şixəliyevin, Quba-Xaçmaz bölgəsində - Qaraçı Ağa və Gülba-
banın, Şirvanda – Əli Kərimov və Mansır Rüstəmovun, Salyanda – Həsən 
Baxşı oğlunun adları məşhurdur. Onların ifaçılıq məharətini Həbibullah Cə-
fərov, Ələfsər Rəhimov (Şəki rayonu), Abbas İsmayılov, Müseyib Abbasov, 
Əkbər Həsənov (Tovuz), Heydər Ağayev (Bərdə), Məmməd Məmmədov 
(Şəmkir rayonu), Nurağa Rəhmanov, Ağasi Ağazadə (Dəvəçi), Abış Abışov 
(Xaçmaz), İbad İbrahimov (Ucar rayonu), Əliş Muradov (Ağdam), Ağəli 
Əliyev (Gəncə), Abdulla Qasımov (Qazax), Həsrət Hüseynov, Rəşid Məm-
mədov (Kürdəmir), İzzətalı Zülfiqarov (Qobustan), Manaf Məmmədov (Sal-
yan), Əlicavad Cavadov (İsmayıllı) və başqaları davam etdirmişlər.  

Belə bir fakt diqqəti cəlb edir ki, kainatda başqa mədəniyyətlərinin 
mövcudluğunu aydınlaşdırmaq məqsədilə 1977-ci ildə kosmosa göndəril-
miş “Voyager” adlı iki Amerika kosmik gəmisinə konteynerlərdə yerləşən 
qızıla tutulmuş qramafon valına Bax, Bethoven, Stravinski, Çak Verri, Lui 
Armstronq, Blayd Villi Consun əsərləri ilə yanaşı zurnanın ifasında Azər-
baycan xalq havası da yazılmışdır [10].  

Zurna  alətinin  səsi həddindən artıq  güclü olduğuna görə peşəkar 
musiqiçilər bu alətdə, adətən, açıq havada çalırlar.  

Bir qayda olaraq, alət zurnaçılar ansamblının tərkibində səslənir və 
buraya usta (melodiyanı çalır), dəmkeş (səs yüksəkliyi dəyişməyən burdon 
səslərlə ustanı müşayiət edir) daxildir. Məhz buradan da “qoşazurna” ifadəsi 
əmələ gəlmişdir. Bu duetdə nağaraçı da iştirak edir. Şəki zonasında zur-
naçıların duetinə iki membranlı alət – ana kos (böyük nağara) və bala kos 
(bala nağara) da qoşulur.  

Salyan rayonundan “Cəngi” (rəhbəri Manaf Məmmədovdur) və Də-
vəçi rayonundan “Çıraqqala” (rəhbəri Nurağa Rəhmanovdur) zurnaçı an-
samblları daha çox məşhurdurlar. “Cəngi” ansamblında 7 zurna, 1 balaban 
və 4 nağara (onlardan biri – bala nağara) səslənir.  

1959-cu ildə Moskva şəhərində keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və 
incəsənəti ongünlüyündə 7 ifaçıdan ibarət zurnaçılar ansamblı çıxış etmiş-
dir. 1962-ci ildə Ələfsər Rəhimovun rəhbərliyi altında qarışıq tərkibli an-
sambl təşkil olunmuş və onun tərkibində 5 usta zurnaçı, 5 dəmkeş zurnaçı 
(onlardan ikisi zurnada, üçü isə balabanda çalırdı) və 3 nağaraçı iştirak 
edirdi46. 

Zurnada rəqslər, siqnal çağırışları, çox vaxt xalq qəhrəmanı Koroğ-
lunun adı ilə bağlı qəhrəmanlıq melodiyaları, marşlar və bu alətin ən`ənəvi 
repertuarına daxil olan instrumental pyeslər ifa edilir.  

Zurna mərasim - ayın musiqisində də istifadə olunmuşdur; o qaval 
ilə birgə “Aşura günü” matəm mərasimində səslənmişdir.  

Zurnaçı  Əli  Kərimovun  (1874-1962) repertuarında “Çaharzən dəst- 
gahı”na  daxil  edilən  rəqs  havaları:  1) Qarabağı;  2) Yumma Qarabağı; 3) 
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Qoşazurna 

Həbibullah Cəfərovun zurnaçılar ansmamblı.  
Şəki rayonu, Kiçik Dəhnə kəndi, 1970-ci il. 

 

Zurnaçılar ansamblı:  
usta – Heydər Əliyev, dəmkeş – Məhəmməd Abbasov. 

Bərdə, 1971-ci il. 
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Köhnə ceyrani 
 

ZURNA HAVALARI 
 

Moderato 

Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində Həbibullah Cəfərovun çalğısından  yazılıb. 
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Moderato 

Allegretto 

Sarxanı rəqsi 
 

Bəyazi 
 

Şəmkir rayonunun Morul-Sərxanı kəndində  Məmməd Məmmədovun 
çalğısından   yazılıb. 
 Musaxanı 

 Moderato 

Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində Həbibullah Cəfərovun çalğısından  yazılıb. 
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Moderat
 

İrastı 
 Allegr

 

Arğanı 
 

Bərdədə Heydər Ağayevin çalğısından  yazılıb. 
 

Şəmkir rayonunun Morul-Səraxan kəndində  Məmməd Məmmədovun 
çalğısından  yazılıb. 
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Allegrett
o 

Gömrü 
 

Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində Həbibullah Cəfərovun çalğısından  yazılıb . 
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Moderato 

Moderato 

Sarı başmaq 
 

Köhnə Azərbaycan 

Moderato 

Şamxor rayonunun Morul-Sərxan kəndində  Məmməd Məmmədovun 
çalğısından  yazılıb. 
 Kənd rəqsi 

 

Dəvəçidə Ağası Ağasızadənin çalğısından  yazılıb. 
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Moderato 

Moderat
 

Qaradağı 
Moderato 

Aşıq Hüseyn 
 

Tovuz havası 
 

Ağdamda  Əliş Muradovun çalğısından  yazılıb. 
 

Şəmkir rayonunun Morul-Sərxan kəndində  Məmməd Məmmədovun 
çalğısından  yazılıb. 
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Qaçay bala 

 

 
 

Moderato 

Ağakərim 

Ağdamda  Əliş Muradovun çalğısından  yazılıb. 
 

Duy-duy 
 Moderato 

Dəvəçidə Ağası Ağasızadənin çalğısından  yazılıb. 
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Moderato 

Gəlin havası 
 

Moderato 

Leyli pəri 
 

Ağdamda  Əliş Muradovun çalğısından  yazılıb. 
 

Moderato 

Quba rəqsi 
 

Qubada Habil Dadaşovun çalğısından  yazılıb. 
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Moderato 

Cəngi 

Salyanda Manaf Məmmədovun çalğısından  yazılıb. 
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Şahpərdə Qarabağı; 4) Bayatı Qarabağı; 5) Qəhrəmanı; 6) Mirzəyi; 7) Ba-
yazı [11] və Həbibullah Cəfərovun (1896-1987) ifasında səslənən və tərkib 
hissələri: 1) Ağır Koroğlu; 2) Şəki yallısı; 3) Koroğlunun Şəki səfəri; 4) 
Cəngi Koroğlu; 5) Koroğlu qaytarması; 6) Üç barmaq; 7) Dəli Koroğlu olan 
“Dəstgah Koroğlu” [12] suitaya bənzər unikal əsərlərdir.  

Zurna solo aləti kimi xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibinə da-
xildir. Bu alət sinfonik orkestrdə də istifadə olunur. Ü.Hacıbəyovun “Koroğ-
lu” klassik operasında zurna alətinə böyük yer verilmişdir. Ona adətən qəh-
rəmanlıq və rəqslə bağlı səhnələrin müşayiəti tapşırılır.  

Bəstəkar Cavanşir Quliyev ilk dəfə zurna və simfonik orkestr üçün 
pyes yazmışdır.  

Xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibində zurnanın texniki və bədii 
imkanları Ü.Hacıbəyovun “Cəngi”, S.Rüstəmovun “Qəhrəmanı”, A.Gəra-
yın “Cəngi” və S.Ələsgərovun “Cəngi” əsərlərində parlaq nümayiş etdirilir.  

Ney – çox  vaxt  solo  şəkildə istifadə olunan alətdir və əsasən ço-
banlar arasında yayılmışdır. Bu alətdə sadə və melodiya cəhətdən məhdud 
instrumental pyeslər ifa edirlər. Eyni zamanda neydə “Çoban bayatı” ad-
lanan xüsusi təranələri, lirik havaları və eləcə də rəqs melodiyalarını ifa 
edirlər.  

Çox vaxt çalğı zamanı ifaçı özü bəm burdon səsləri çıxartmaqla 
ikisəsliyə nail olur. Qismən onun bəm səsi müəyyən melodik cizqili olur.  

Bundan əlavə, ney konsertlərdə, o cümlədən, xalq çağlı alətləri or-
kestri və ansambllarında istifadə olunur.  

Tulum, əksər hallarda, solo çoban alətidir. Bu alətdə müxtəlif hava-
ları, mahnı (“Köçəri”, ‘Narey”, “Güley narey”) və rəqs melodiyalarını (“Lo-
çimənə”, “Tulumu”) ifa edirlər. Ən çox el (köçəri) havaları çalırlar. 

“Yallı” kütləvi rəqsinin müşayiəti üçün 3 tulum və əl ilə vurulan bir 
nağaradan ibarət ansambl təşkil olunur. İki və ya bir tulumda melodiyanı ça-
lırlar üçüncü və ya o biri iki alətdə dəmsaz saxlayırlar. Çox vaxt tulumda 
çalanlar, özləri də rəqsdə iştirak edirlər. Tulum çalğıçıları arasında Kürd 
İbo, Cəbi Əhmədovun (Şahbuz rayonunun Kolanı kəndi) və Məmməd Ya-
qubovun (Şərur rayonunun Dəmirçi kəndi) adları məşhurdur.  

Nağara Azərbaycan xalqının ən çox yayılmış dərili musiqi alətidir. 
Əsrlər boyu onun sədaları toy, xalq bayramları, müharibə, matəm mərasim-
lərində eşidilmişdir. Səsi güclü olduğuna görə, adətən, bu alətdə açıq havada 
çalırlar. Hal-hazırda xalq melodiyalarının müşayiəti üçün nağaranın müxtə-
lif növlərindən istifadə edilir.  

Böyük nağara – kos – ancaq zurnaçılar ansamblında istifadə edilir. 
Burada bala kosda çalan da iştirak edir. Kos-nağaranın ritmləri ilə toy şən-
liyi, adaxlının gəlməsi və gəlinin yola salınması, müxtəlif rəqslər, idman 
yarışları və oyunlar müşayiət olunur.  

Kos-nağaranın  bədii-texniki  imkanları  məhduddur.  Tremolo  (trel, 
mordent)  və  başqa  ifa  üsullarından çox nadir hallarda istifadə olunur. Ha- 
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“Ü.Hacıbəyov. “Cəngi” 
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Güley narey 
 

Allegretto 

Köçəri 
 Moderato 

TULUM HAVALARI 
 

Şərur rayonunun Dəmirçi kəndində Məmməd Yaqubovun çalğısından   
yazılıb. 
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Narey 
 Moderato 

Tulumu 
Moderato 

Loçimənə 
 Moderato 

Şərur rayonun Dəmirçi kəndində Məmməd Yaqubovun çalğısından  yazılıb. 
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zırda kos-nağara əsasən Şəki, Oğuz, Qəbələ, Salyan rayonlarında və Naxçı-
van MR-da istifadə olunur.  

Orta ölçüdə olan nağara (qoltuq nağara) xalq çalğı alətləri orkestr və 
ansambllarında, habelə estradada solo şəkildə istifadə olunur. Alət sazəndə, 
kiçik balabançı və zurnaçı ansambllarının tərkibinə daxildir.  

Çingiz Mehdiyev, Ağasüleyman İmanov, Böyükağa Muradov, İzzət 
Məmmədova, Zöhrab Məmmədov, Səlim Quliyev, Almaz Məmmədov, Əf-
qan Cəfərov, Rafiq İbrahimoğlu və Azər Əliyev, Namiq Şirinov başqala-
rının ustalığı bu alətin po-pulyarlaşmasında rolu böyükdür. Onlar ifaçılıq 
üslubuna çoxlu yeniliklər gətirmişlər. Məsələn, sol əl ilə dərini basaraq, sağ 
əl ona vurulur, bununla da tembr müxtəlifliyi əldə edilir. Məşhur ifaçı  Çin-
giz Mehdiyev  (1932-1992)  səhnədə  iki  nağarada  da çalırdı.  

Nağaranın kiçik növləri (cürə və ya bala nağara), əsasən balabançı 
və qarmonçu ansambllarında, habelə klarnetçini müşayiət edən vaxt səslə-
nir.  

Nağaranın bütün növləri xalq rəqslərinin, oyunlarının, toyların, 
xüsusilə meyxana yarışlarının, müxtəlif yürüşlərin, tamaşaların (məsələn, 
“Kos-kosa”) və nümayişlərin keçirilməsi zamanı istifadə olunur.  

Tərkibində 30-40 ifaçısı olan nağaraçı ansamblları fəaliyyət gös-
tərir. Nağaraları əvvəlcədən müxtəlif tonlarda kökləyərək, ayrı-ayrı qrup 
halında, qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş metroritmik sxem əsasında sin-
xron şəkildə ritmləri vururlar.  

Çox vaxt nağara bir qrup rəqqasın əlində də səslənir.  
Çingiz Mehdiyev məktəblilərdən ibarət “Ritmlər” nağaraçılar an-

samblı yaratmışdı. Diqqətə layiqdir ki, ansamblın tərkibinə kos, qaval, 
qoşanağara, dümbək və sinc alətləri daxil edilmişdir.  

Nağara yeganə zərb alətidir ki, 1950-ci ildən Respublikamızın uşaq 
musiqi məktəblərində tədris olunur.  

Qaval Azərbaycan xalqının məişəti, adət və ən`ənələri ilə bağlı səh-
nələrin nümayişində geniş şəkildə istifadə olunan alətdir. O müxtəlif musiqi 
janrlarının ifasında, xalq oyunlarında (məsələn, “Cüt qaval”), mərasimlə-
rində (“Halay tutmaq”) və tamaşalarında səslənir.  

Qaval rəqslərin, mahnıların ritmik müşayiətində solo şəklində, eləcə 
də simli və nəfəs alətlərinidə ifa zamanı akkompanimə edən alət kimi 
istifadə olunur.  

Bundan əlavə qaval sazəndə ansambllarında da istifadə olunur. Mu-
ğam-dəstgahlarının və zərb muğamlarının ritmik epizodlarını qavalda mü-
şayiət edən xanəndənin əlində səslənir. Bu zaman qaval bir növ müstəqil rol 
oynayır. Oxuyanda isə muğamın melodik xəttindən asılı olaraq aləti xanən-
də müxtəlif vəziyyətlərdə saxlayaraq onun vasitəsilə səs tembrini və istiqa-
mətini dəyişdirməyə çalışır. Muğamın kulminasiya məqamlarında xanəndə  
qavalı sol tərəfdə ağızla eyni səviyyədə qulağa yaxın saxlayır. Bu vaxt alət 
özünəməxsus  rezonator rolunu oynayır. Təsnif və xalq mahnılarını ifa edər- 
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kən müğənni ancaq giriş hissəsini və araçalğını qavalda müşayiət edir.  
Bir çox xanəndələr (Cabbar Qarayağdıoğlu, Seyid Şusinski, Zülfi 

Adıgözəlov, Əbülfət Əliyev, Əlibaba Məmmədov, Alim Qasımov və b.) 
eyni zamanda qavalda ifanın mahir ustaları kimi də tanınmışlar. Əzizağa 
Nəcəfzadə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblını 
böyük ustalıqla qavalda müşayiət edirdi. Qavalda çalğı improvizasiya xarak-
teri daşıyır. Qaval həm xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibində, həm də 
rəqqasələrin atributu kimi istifadə edilir. 

F.Əmirov və A.Babayevin fortepiano ilə orkestr üçün “Konsert”in-
də, H.Xanməmmədovun “Kolxoz suitası”nda, C.Cahangirovun “Misir löv-
hələri”ndə və S.Ələkbərovun “Skertso”sunda nağara və qaval bu əsərlərin 
ritmik xüsusiyyətlərini və dinamiki-kulminasiya məqamlarını aydın və açıq 
vurğulayır.  

Qoşanağara xalq çalğı alətləri orkestr və ansambllarının, eyni za-
manda Şirvan zonasında aşıqlar ansambllarının tərkibinə daxildir.  

Peşəkar musiqiçilərin qoşanağarada çıxışı ifa tərzlərinin çox müx-
təlifliyi və ritmikanın zənginliyi ilə seçilir. Vaxtı ilə bu alətdə çalmaq us-
talığı ilə Şəki şəhərindən Əhmədağa fərqlənirdi. Onun qoşanağarasının göv-
dələrinin arasında dilçəksiz zınqırov yerləşirdi. O, çalarkən arada aləti yu-
xarı atardı. Qarnını çəkib, qoşanağaranın aşağı hissəsini toqqasına keçirib 
gəzişə-gəzişə çalardı. 

Qoşanağara solo aləti kimi nadir hallarda istifadə olunur. İlk dəfə 
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Sadıq Zərbalıyev bu alətdə solo ifa 
ilə çıxış etmişdir. Qoşanağarada ifaçılıq tərzi ilə Salyan rayonundan Həsən-
ağa Sadıxov da fərqlənir. O, çubuğun biri ilə böyük gövdənin üzünü basıb, o 
biri ilə zərb vurur. Membranı basmaq gücünü dəyişdirərək ifaçı kvarta-
kvinta yüksəkliyində səsləri əldə edir və bu intervallar çərçivəsində melodik 
parçaların ifasına nail olur. Qoşanağarada melodiyanın səs yüksəkliyi üzrə 
intonasiya ilə ifa olunmasında Şamaxıdan Rasim Ələsgərov ustalığı ilə 
fərqlənir.  

Qoşanağara xalq oyun və tamaşalarının (“Zorxana oyunu”, “Mil 
oyunu”, “Sino oyunu”) göstərilməsi zamanı geniş istifadə olunur.  

O qarmon, qaval və qoşanağaradan ibarət qadın instrumental an-
samblının tərkibinə daxildir. İki balabançı və qoşanağaraçıdan ibarət trio 
çox geniş yayılmışdır. 

Keçmişdə bu alət tərkibinə qaval ilə xanəndə, tarzən, kamançaçı və 
qoşanağaraçı daxil olan sazəndə ansamblında da səslənirdi. Qoşanağaraçı 
xanəndə-qavalçının ritmlərini təkrar edir və bununla da tembr rəngarəngliyi 
yaradırdı. Bundan başqa, qoşanağara həm muğamın hissəsi olan və rəqs 
xarakterli diringinin ifası zamanı, həm də toylarda istifadə olunurdu. 

Örtülü  yerlərdə  zərb  alətlərində  çalınan  ritmi vurğulamaq üçün ən 
münasib alət qoşanağara idi və qaval ilə birgə gözəl ritmik müşayiət yara-
dırdı.  
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NAĞARA, QAVAL VƏ 
QOŞANAĞARA ÜÇÜN RİTMLƏRİ 

 

Nağara 
və ya 
qaval 

 

Qoşa-
nağara 

 

Bakıda Azər Əliyevin çalğısından  yazılıb. 
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Naxçıvan MR Dövlət Tarix muzeyində nümayiş etdirilən tanınmış 
rəssam Bəhruz Kəngərlinin (1892-1922) “Toy” əsərində kamança, qaval və 
qoşanağaradan ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı təsvir edilmişdir.  

XIX əsrin sonunda muğam dəstgahlarının qısa şəkildə ifa edilməsi  
ilə  əlaqədar bu alət sazəndə ansamblının tərkibindən tədricən çıxa rılmışdır.  

Dümbək (zərb) aləti peşəkar ansamblların tərkibində səslənir. İlk 
dəfə Əhməd Bakıxanovun rəhbərlik etdiyi ansamblın tərkibinə daxil 
edilmişdir.  

Silkələndirilməklə səslənən binar alət şaxşax dəraməd, rəng və rəqs 
havalarının ifa edilməsi, xüsusən də cəld tempdə ifa olunan özünəməxsus 
ritmlərin vurğulanması üçün istifadə olunur. İlk dəfə Əhməd Bakıxanovun 
ansamblına daxil edilmişdir. Hazırda bir çox xalq çalğı alətləri orkestri və 
ansambllarının tərkibində səslənir.  

Kaman “Yallı” kollektiv rəqsin ifası zamanı istifadə olunur və yal-
lıbaşı onu əlində tutub silkələyərək rəqsin ritmini saxlayır.  

Laqquti əsasən Azərbaycanın Lənkəran zonasında yayılmışdır. Bu 
alət solo şəkildə, yaxud balaban, zurna ya qarmondan ibarət ansamblın 
tərkibində solo və dəstə ilə oxuma, habelə rəqsin müşayiəti üçün istifadə 
edilir.  

Sonda artıq əsl xalq çalğı alətlərinə çevrilmiş nəfəs alətləri qarmon 
və klarneti nəzərdən keçirək.  

XIX əsrin sonunda - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda “Asiya”, 
“Şərq” və ya “Azərbaycan” qarmonu çox məşhur idi. Şirvan zonasında qa-
dınların çaldığı kiçik qarmonlar nay, Qarabağ zonasında isə mizgan adla-
nırdı.  

Qarmonun tərkib hissələri – gövdə, körük, səs hissələri və klavişli47 
mexanizmdir. Orta ölçüsü 362x268x195 mm olan qarmonun gövdəsi sağ və 
sol taxta çərçivələrdən ibarətdir və bunlara alətin qalan hissələri bərkidilərək 
quraşdırılır. Çərçivələri birləşdirən körük (köynək) hava rezervuarı rolunu 
oynayır. O iki tərəfdən möhkəm nazik parça ilə yapışdırılmış büzməli kar-
tondan hazırlanır.  

Gövdənin sağ hissəsinə 18 tonlu və 12 yarımtonlu dillərdən ibarət 
klaviatura yerləşən tamasa-qol bərkidilmişdir.  

Qarmonda səslər körüyün açılıb-yığılması ilə yaranan hava axınını 
dil və düymələri basaraq xüsusi kanallara yönəltməklə metal lövhəciklərin 
titrəməsi nəticəsində alınır. 

Rus qarmonundan fərqli olaraq, Azərbaycan qarmonunun sol əl üçün 
“yığma” akkordları yoxdur. Onların əvəzinə iki sırada düzülmüş (18 tonlu 
və 12 yarımtonlu) düymələrdən istifadə edirlər. Bu düymələri basarkən sağ 
əldə alınan səslərdən fərqli olaraq bir oktava aşağı səslər əldə edilir.  

Qarmonun diapazonu kiçik oktavanın “do” səsindən ikinci oktavanın 
“fa” səsinə qədərdir.  

Qarmonda stulda əyləşərək çalırlar. Aləti dizin üstünə qoyub, sol əli 
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qısa qayışın altına, uzun qayışı isə sağ çiyinə keçırilir.  
Qarmon özünəməxsus səslənməsinə görə çox tez bir vaxtda məişət-

də özünə yer tapmışdır. Təsadüfi deyil ki, Ü.Hacıbəyov bu alətin populyar-
lığını və texniki-ifadə imkanlarını nəzərə alaraq inH kökdə qarmonu təşkil 
etdiyi notlu xalq çalğı alətləri orkestri tərkibinə daxil etmişdir. Not yazısı 
üçün messo-soprano açarından istifadə olunurdu. Bu onunla izah edilir ki, 
tar və saz kimi, qarmon da yazılışından yarımton aşağı səslənir.  

Hal-hazırda qarmon ansambl alətidir. Həm də solo ifada səslənir. 
Adətən, qarmonu qavalçı müşayiət edir. Bundan əlavə, bə`zi ansamblların 
tərkibinə qarmondan başqa balaban, qoşanağara və fortepiano da daxildir. 
Qarmonda rəqs havaları, xalq mahnıları və muğamlar çox gözəl səslənir.  

Azərbaycanda İsi bəy, Abış bəy, Kərbəlayı Lətif, Məşədi Əli, Abu-
talıb Kərbəlayı Muxtar oğlu, Kəbləbəyim, Əhəd Əliyev, Teyyub Dəmirov, 
Yusif Yusifov, Fatma Səfərova, Qızxanım Dadaşova, Məmmədağa Ağayev, 
Zakir Mirzəyev, Səfərəli Vəzirov, Aftandil İsrafilov, Abutalıb Sadıqov, 
Firuz Eyvazov, Yelmar Zeynalov, Ənvər Sadıqov, Abbas Abbasov, Gövhər 
Rzayeva, Gülba-har Şükürlü, Gülbahar Məmmədzadə, Aslan İlyasov kimi 
tanınmış qarmonçular yetişmişdir. Cənubi Azərbaycandan olan Rəhman 
Əsədullahi də böyük şöhrət qazanmışdır.  

Bəstəkar Tofiq Bakıxanov qarmon və simfonik orkestr üçün “Kon-
sert” yazmışdır. Tofiq Quliyevin işləməsində və Məmmədağa Ağayevin ifa-
sında 10 rəqs havası nəşr olunmuşdur.  

Klarnet – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının musiqi həya-
tında möhkəm yer tutan digər nəfəs alətidir. Aşağı qurtaracaqı bir qədər ge-
nişlənmiş silindr borudan ibarətdir. Alətin baş hissəsinə dimdik şəklində 
müştük salınır və ona təkqat qamış dilçəyi (yuxarı hissədən kəsilmiş qamış 
lövhəcik) bənd olunur. Bundan bir qədər aşağıda alətin tənzimlənməsi üçün 
bənd, sonra isə silindrik kanalı olan yuxarı və aşağı buğumlar yerləşir. Bun-
ların üstündə qapaqling mexanizmli iki tərəfə çıxan səs dəlikləri yerləşir. 
Qapaq və dəliklərin sayı 20 və daha çox olur. Alətin aşağı ucu genişlənərək 
boruağzı ilə qurtarır.  

Fabrikdə hazırlanmış klarnetin səsi bir qədər bəmdir. Zil registri al-
maq üçün, adətən, ebonit müştük ərik ağacından düzəldilmiş müştüklə əvəz 
olunur. Alətin boruağzı üçün palıd və ya qoz ağacı seçilir. İfa zamanı daha 
bəm səslərin alınması üçün boruağzı adilərdən fərqli olaraq bir qədər uzun 
(110-120 mm), daha zil səslərin alınması üçün isə nisbətən qısa (80-90 mm) 
hazırlanır. Səslərin yüksəkliyini artırmaq məqsədilə müştük və bəndin uzun-
luğunu artırırlar.  

Yumşaq və ahənqdar səsləndiyinə görə “lya” (inA) köklü və yazı-
lışından kiçik tersiya aşağı səslənən klarnetə üstünlük verilir. Onun diapa-
zonu kiçik oktavanın “re” səsindən üçüncü oktavanın “si” səsinə qədərdir.  

Tembrcə zəngin, registr müxtəlifliyi ilə seçilən klarnet xalq çalğı 
alətləri  orkestr  və  ansambllarında geniş  istifadə olunur. Bundan əlavə solo 
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ifada da səslənir.  
İlk dəfə klarnet və xalq çalğı alətləri orkestri üçün bəstəkar Ş.Kəri-

mov “Konsert” yazmışdır.  
Qeyd etmək lazımdır ki, balabanda ifa tərzinin tə`siri altında klar-

netdə milli ifaçılıq ən`ənəsi yaradılmışdır. Bu ən`ənəni Nadir Axundov, 
Bəhruz Zeynalov, Əşrəf Əşrəfzadə, Ələkbər Əsgərov, Şəmsi İmanov, Vəli 
Qədimov, Əliağa Əliyev, Adil Bayramov, Elşad Cabbarov və b. inkişaf 
etdirmişlər.  

Klarnetçi Əşrəf Əşrəfzadənin (1940-1973) yayılmış xalq təranələ-
rindən, özünün bəstələdiyi və hind kinofilmlrində səslənən melodiyalardan 
ibarət “Komplekt” əsəri çox orijinal səslənirdi [13]. 

 
IV.3. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrləri 

 
IV.3.1. Tarixi zəminlər 

 
Müxtəlif orkestr və ansamblların yaradılması ilk növbədə Azər-

baycan xalq çalğı alətlərinin zənginliyi ilə bağlıdır.  
XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəli sazəndə ansambllarının 

inkişafı ilə səciyyələnir. Çalğıçıların məharətinə və repertuarın genişliyinə 
baxmayaraq, bu ansambllar Azərbaycan musiqisinin melodik və ritmik 
zənginliyini, ayrı-ayrı xalq çalğı alətlərinin geniş imkanlarını, tembrini, səs 
müxtəlifliyini tələbkar dinləyicilərə çatdıra bilmirdi. Odur ki, böyük ifaçılıq 
imkanlarına malik olan orkestrin yaradılması tələb olunurdu. Sözsüz ki, 
çalğıçıların belə birliyinin təşkili ideyası birdən-birə yaranma-mışdır.  

1897-ci ildə Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafına böyük əmək 
sərf etmiş görkəmli yazıçı Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin (1870-1933) tə-
şəbbüsü və rejissorluğu ilə Şuşada Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki Mə-
həmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında ansamblın mü-
şayiəti ilə “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” musiqili səhnə tamaşaya qoyul-
du. Daha sonra 1902-ci ildə Bakıda özbək klassiki Əlişir Nəvainin eyniadlı 
poeması əsasında “Fərhad və Şirin” səhnəsi göstərildi [14]. 

1901-1903-cü illərdə əvvəl Şuşada, daha sonra Bakıda “Şərq kon-
sertləri” təşkil edildi. Bu konsertlərdə xanəndələr və ayrı-ayrı alətlərdə öz 
ifaçılığı ilə şöhrət qazanmış mahir usta çalğıçılar, aşıq dəstələri, 12 ifaçıdan 
ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı və xor çıxış etmişdi. Bu cür konsertlərdən 
sonra müxtəlif cəmiyyətlər “musiqi gecələri” keçirməyə başladılar. Nəhayət, 
1908-ci ilin əvvəlində Şərqdə ilk dəfə olaraq görkəmli bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəyov (1885-1948) “Leyli və Məcnun” operasını  səhnəyə qoydu. Ope-
ra müşayiət edən sinfonik orkestrdə Azərbaycan xalqının ən populyar çalğı 
aləti - tar səsləndi.  

XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Bakının musiqi 
həyatına  nəzər  salsaq,  görərik ki,  bu  dövr tək muğam və aşıq sənətinin tə- 
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rəqqisi ilə yox, həm də geniş şəkildə mütərəqqi rus və Avropa incəsənəti ilə 
tanışlıqla səciyyələnir [15]. Bu da yeni ifaçı birləşmələrinin formalaşmasına 
və Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin təşəkkülünə gətirib çıxardı.  

1920-1921-ci illərdə Bakıda ilk “notsuz” şərq xalq çalğı alətləri or-
kestrləri yaradıldı [16]. Onların tərkibinə tar, kamança, balaban, nağara, qo-
şanağara və qaval daxil idi. Orkestrin repertuarı xalq mahnılarından, rəqs-
lərdən, muğamlardan, rəng və təsniflərdən ibarət idi.  

1925-ci ildə Əbilov adına klubun nəzdində azərbaycanlı qızlardan 
ibarət Şərq çalğı alətləri orkestri yaradıldı. Daha sonra belə orkestrlər Bakı-
da klublarda, habelə Balaxanı kəndində fəaliyyətə başladılar.  

1921-ci il avqustun 21-də Azərbaycan Ali Musiqi Akademiyasının 
təşkil olunması haqqında Xalq Komissariatı Şurasının dekreti verildi. 1922-
ci ildə Ü.Hacıbəyov ilk milli musiqi məktəbini təşkil edir. Burada başqa 
alətlərlə yanaşı tar, kamança və balaban üzrə tə`lim məşğələləri keçirilirdi. 
Sonralar, 1924-cü ildə həmin məktəb musiqi texnikumuna çevrildi. 1925-ci 
ildə Ü.Hacıbəyovun rəhbərliyi altında texnikum tələbələrinin iştirakı ilə 
“Arşın mal alan” komediyası səhnəyə qoyulanda, orkestr aləti kimi tar sin-
fonik orkestrin tərkibinə daxil edildi. 1926-cı ildə texnikum konservatoriya 
ilə birləşdirildi.  

Konservatoriyanın Azərbaycan şö`bəsində xalq musiqi alətlərində 
çalmağ öyrədilirdi. Həmin ildə Ü.Hacıbəyov konservatoriyanın nəzdində 70 
nəfərdən ibarət xor kollektivi təşkil edir [17]. 

Yuxarıda qeyd edilən bütün bu təşkilati tədbirlər nəzəri və təcrübi 
hazırlığa malik olan yeni ifaçılar kollektivinin meydana gəlməsinə zəmin 
yaratdı.  

Bu illərdə Ü.Hacıbəyov tarın rekonstruksiyası və onda temperasiya-
lı kökün qurulması üzrə böyük iş aparır, tarda Avropa musiqisinin notla ifa-
sının mümkünlüyünü nümayiş etdirir. Bu bəstəkarın Azərbaycan musiqisini 
təcrid etməyə çalışan və xalq çalğı alətlərində bərabər temperasiyanın olma-
dığını sübut etmək istəyən opponentlər üzərində qələbəsi idi [18]. 

1931-ci ilin axırlarında Azərbaycanın musiqi həyatında mühüm hadi-
sə baş verir. İste`dadlı Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayevin (1885-
1937) təşəbbüsü ilə ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin əsası qoyuldu. 
Onun bədii rəhbəri və dirijoru Üzeyir Hacıbəyov, konsertmeysteri isə Səid 
Rüstəmov tə`yin olunur.  

 
IV.3.2. Orkestr tərkibinin və repertuarının formalaşması 
 
Orkestr tərkibcə “notsuz” orkestrdən sayca iki dəfə az (22 nəfər) və 

təcrübəsiz çalğıçılardan ibarət olmasına baxmayaraq, səslənməsinə görə heç 
də “notsuz” orkestrdən geri qalmırdı. Ifaçılıq üsulları və orkestrləmə cəhətcə 
ondan üstün idi. “Notlu” orkestrin tərkibinə tar, kamança, balaban, qaval və 
nağara daxil idi. Orkestr 1932-ci ildən fəaliyyətə başladı.  
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Ü.Hacıbəyov, S.Rüstəmov və Q.Salahov ilk növbədə orkestr üçün 
Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərini, N.Xeyfets isə – rus və Qərbi Avropa 
bəstəkarlarının əsərlərini işlədilər. Orkestrin partitura sxemi belə idi: birinci 
və ikinci balabanlar, qaval, nağara, birinci və ikinci kamançalar, birinci və 
ikinci tarlar.  

1932-ci ilin sonunda Ü.Hacıbəyov orkestr üçün xüsusu “Çahargah” 
və “Şur” muğamları əsasında fantaziyalar yazır. Fortepianonun orkestrin tə-
kibinə daxil edilməsi həmin əsərlərin ifası ilə bağlı idi. Bu alətin əsas vəzi-
fəsi harmonik fon yaratmaqla bərabər bas registri tə`min etmək idi. Əsər-
lərin özünəməxsusluğu Qərbi Avropa musiqisinin forma və ifadə vasitələri-
nin Azərbaycan musiqi folklorunun xüsusiyyətləri ilə uyğunlaşdırılmasın-
dadır. Bəstəkar orkestrin ayrı-ayrı qruplarının tembrlərini qarşılaşdırmaqla 
xalq çalğı alətləri orkestrinin yeni şəkildə səslən-məsinə nail olmuşdur.  

1933-cü ildə orkestrin tərkibi artıq 30 çalğıçıdan ibarət idi. Orkestrin 
repertuarı yeni əsərlərlə – M.Maqomayevin “Radio marşı”, S.Rüstəmovun 
“Bayatı-kürd” fantaziyası və s. zənginləşir. Orkestrin repertuarında Azər-
baycan xalq mahnı və rəqslərinin işlənməsi əvvəlki kimi böyük yer tuturdu: 
Q.Salahovun “Laçın”, “Qəşəngi”, Q.Hüseynli və Q. Salahovun “Yallı”, 
A.Gərayın “Yar gəldi”, S.Rüstəmovun “Kürd-Şahnaz” və s. Bu əsərlər üçün 
alətlərin ayrı-ayrı qrupları ilə melodiyanın təkrarlanması, sadə hormoniya-
ların istifadə edilməsi və polifoniyanın olmaması xasdır.  

Bu illərdə orkestrin repertuarına rus və Qərbi Avropa bəstəkarları-
nın əsərləri də daxil idi. Ən populyar əsərlər P.Çaykovskinin “Şelkunçik” 
baletindən “Güllər valsı”, A.Borodinin “Orta Asiyada”, S.Küinin “Oriyen-
tal”, M.Musorqskinin “Sərgidən rəsmlər”, F.Şubertin “Hərbi marş” və s. idi. 

1937-ci ildə 40 nəfərdən ibarət orkestr konsert proqramı ilə Moskva 
və Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərlərində çıxış edir. Müvəffə-
qiyyətlə keçən qastrol səfərindən sonra orkestrin repertuarı L.Knipper, 
İ.Dzerjinski, C.Verdi, İ.Ştraus, R.Vaqner və başqalarının əsərləri ilə zəngin-
ləşir.  

Orkestrin artmış şöhrəti və onun ifaçılıq imkanları 1938-ci ildə 
Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti ongünlüyündə Ü.Hacıbəyovun 
məşhur “Arşın mal alan” musiqili komediyasını onun müşayiəti ilə göstər-
mək mümkün olmuşdur. Əsərin partiturasını xalq çalğı altləri orkestri üçün 
S.Rüstəmov işləyərək, onun tərkibinə saz və tütək alətlərini daxil etmişdir.  

Sonrakı illərdə orkestrin repertuarına “Rast”, “Şur”, “Mahur”, “Ça-
hargah”, “Bayatı-Şiraz”, “Segah”, “Kürd Şahnaz” muğamları, Ü.Hacıbə-
yovun “Koroğlu”, M.Maqomayevin “Nərgiz”, “Şah İsmayıl”, R.Qlierin 
“Şahsənəm”, P.Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operalarından parçalar, 
M.Qlinkanın “Vals-fantaziya”, S.Rüstəmovun “Sərhədçilər marşı” və s. 
əsərlər daxil edilmişdir.  

İkinci dünya müharibəsinin ağır illərində orkestrin fəaliyyəti icti-
maiyyətin diqqət mərkəzində idi. Orkestrdə ifa olunan əsərlər dinləyicilərdə 
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qələbəyə inam hissləri oyadırdı. Bunu həmin illərdə orkestrin repertuarına 
daxil edilən əsərlərdən Ü.Hacıbəyovun “Döyüşçülər marşı”, S.Rüstəmovun 
“Qəhrəmanı”, Ə.Abbasovun “Qızıl ordu”, C.Cahangirovun “416-cı divizi-
ya”, A.Gərayın “Döyüş marşı” və sairədən görmək olar. 

1942-ci ildə Ü.Hacıbəyovun “Cəngi” əsərinin ifası ilə orkestrin tər-
kibinə çox güclü və kəskin səslənməsi ilə fərqlənən zurna nəfəs aləti daxil 
edildi.  

1946-cı ildə Ü.Hacıbəyovun “Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəl-ro-
manslarını (A.Rzayevanın köşürməsində) ifası zamanı orkestrdə onun bəm 
registrini tə`min edən klarnet səsləndi.  

Orkestrin yaradıcılıq inkişafı üçün onun 1949-cu ildə Moskvada xalq 
çalğı alətləri orkestrlərinin Ümumittifaq müsabiqəsində, həmin ilin oktyabr 
ayında Bakıda Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına baxış günlərində 
və 1956-cı ildə Azərbaycan bəstəkarlarının I qurultayında çıxışı böyük rol 
oynamışdır. Bu illərdə orkestrin repertuarı iri formalı əsərlər – F.Əmirov və 
A.Babayevin fortepiano ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Konsert”, S.Ha-
cıbəyovun “Bolqar süitası”, S.Rüstəmovun “Azərbaycan süitası”, S.Ələsgə-
rovun fortepiano və orkestr üçün “Fantaziya”, “Sözsüz mahnılar”, Z.Bağı-
rovun “Rəqs süitası”, C.Cahangirovun “Misir lövhələri”, H.Xanməmmədo-
vun “Simfoniyetta”, “Kolxoz süitası”, A.Bəbirovun “Konsertino”, R.Mirişli-
nin “Konsert” və s. ilə zənginləşmişdir. Eyni zamanda repertuarda lirik 
mahnılar da mühüm yer tuturdular (Ü.Hacıbəyovun “Qara gözlər”, S.Rüstə-
movun “Sumqayıt”, “Sürəyya”, “Alagöz”, “Mən sülhə səs verirəm”, C.Ca-
hangirovun “Bahar nəğməsi”, S.Ələsgərovun “Bahar”, Ə.Abbasovun “Cey-
ranım, gəl-gəl”, A.Gərayın “Yadigar”, “Gülzar” və s.). 

Azərbaycan bəstəkarlarının yeni əsərlərinin yaranması ilə orkestrin 
tərkibinə onun ifa imkanlarını genişləndirən yeni alətlər daxil edilir. Belə ki, 
fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Konsert”in ifası ilə orkestrin 
tərkibinə üçüncü tar və ikinci sazlar əlavə edilir və beləliklə də mizrabla ça-
lınan alətlər qrupu genişlənir. Orkestr üçün xüsusu yazılmış H.Xanməmmə-
dovun “Simfoniyetta” əsəri ilə orkestrin tərkibinə bas, soprano balabanları 
və pikkolo (kiçik) tütək daxil edilir.  

1959-cu ildə S.Ələsgərovun “Rəqs-tokkato” əsəri ilə orkestrin tər-
kibində incə və gözəl səsi ilə fərqlənən mizrablı alət - qanun səsləndi.  

Moskvada keçirilən (1959-cu il) Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsə-
nəti ongünlüyü ərəfəsində orkestrin tərkibinə zərb aləti – qoşanağara əlavə 
olundu və ayrıca sazlar qrupu yarandı. Ongünlükdə orkestr böyük müvəffə-
qiyyətlə çıxış etmişdir.  

60-ci  illərin  əvvələrində  orkestr  üçün  S.Ələsgərov “Bahar təranə- 
ləri” kantatasını, Z.Bağırov “Süita”, C.Cahangirov “Vətənim Azərbaycan” 
kantatasını, V.Adıgözəlov isə fortepiano və orkestr üçün “Konsert” yazdılar. 

1965-ci ildə orkestrin tərkibində müəyyən dəyişikliklər aparılır: bəm 
registri tə`min etmək məqsədilə mizrabla çalınan alətlər qrupuna özbək xalq 
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çalğı alətləri orkestrində istifadə olunan bas dütar, nəfəsli alətlər qrupuna  
isə – üçüncü və dördüncü balabanlar qrupu əlavə olunur.  

Orkestrin repertuarında dünya musiqisi klassiklərinin əsərlərindən 
köçürmələr - E.Qriqin “Anitranın rəqsi”, C.Verdinin “Aida”, J.Bizenin 
“Karmen” operasından uvertüra, A.Vivaldinin skripka ilə orkestr üçün 
“Konsert”i, F.Şopenin fortepiano ilə orkestr üçün “Konsert”i və s. böyük yer 
tutur. 

Orkestrin repertuarında A.Novikovun, V.Zaxarovun, V.Muradelinin, 
S.Tulikovun, V.Solovyov-Sedoyun və b. əsərləri, eləcə də xarici ölkələrin 
musiqisi zəngin təqdim olunmuşdur.  

1967-ci ildə S.Rüstəmovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
birinci “Konsert”i respublikada böyük hadisəyə çevrildi, orkestrin nüfu-
zunu daha da artırdı. 1967-ci ildə xalq çalğı alətləri orkestri Moskvada 
“Azərbaycan günləri” həftəsinidə böyük ustalıqla çıxış edir. 

Sonralar orkestrin repertuarına S.Rüstəmovun “Azərbaycan” kan-
tatası, A.Məlikovun, R.Mustafayevin süitaları, N.Məmmədovun “Naxçıvan 
xatirələri” simfoniyettası, “Səadət şəfəqi” süitası, R.Mirişlinin “Naxçıvan 
musiqi lövhələri”, Ş.Kərimovun “Azərbaycan” və Ə.Cavanşirovun “Azər-
baycan - vətənim mənim” uvertüraları, D.Dadaşovun “Lirik rəqsi”, S.Ələs-
gərovun tar ilə orkestr üçün üç konserti, H.Xanməmmədovun, R.Mirişlinin, 
D.Dadaşovun süitaları, C.Cahangirovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün “Konsert”i, S.Ələsgərovun kamança ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
“Skertso”su və saz, müğənni ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Aşıq-
sayağı” süitası, O.Kazımovun “Rapsodiya”sı, X.Cəfərovun “Rəqs süita”sı, 
S.Ələsgərovun müvafiq olaraq tar, qanun, kamança, balaban ilə xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün yazılmış “Daimi hərəkət”, “Poema”, “Tarantella”, 
“Xəyala dalarkən” pyesi daxil olur.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin repertuar siyahısını göz-
dən keçirsək, orada mühüm yeri əsasını müxtəlif muğam formaları təşkil 
edən əsərlərin tutmasını görərik.  

Elə xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış ilk əsərlərdə bu və ya 
digər muğamlar, onların intonasiya və hissələri (rənglər, dəramədlər və s.) 
sərbəst istifadə olunmuşdur. Bu cəhətdən Səid Rüstəmovun “Bayatı-kürd” 
fantaziyası daha səciyyəvidir. Müəllif eyniadlı muğamı xalq çalğı alətləri 
orkestri üçün yaradıcılıqla işləmiş və əsas yeri muğam improvizasiyalarına 
vermişdir. Fantaziyanın hər üç hissəsi kəsgin təzadlığı ilə seçilir. Əsərin 
intonasiya yekdilliyi hər bir hissənin başlığıncında improvizasiyanın təsnifə 
və ya rəngə keçməsi ilə tə`min edilir.  

Fantaziyanın  birinci  hissəsinin  əvvəlində  dəmsaz  saxlayan  ikinci 
balabanın ifa olunan ardıcıl fonu əsasında birinci balaban improvizə şək-
lində solo çalır, ikinci hissədə isə fortepianonun sakit müşayiəti fonunda 
“Bayatı-kürd” təsnifinin lirik mövzusu səslənir. Əsas melodiyanı aparan 
nəfəs alətləri qrupundan - balabanların, simli-mizrablı alətlərdən – tarların, 
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kamanlı alətlərdən - kamançaların səsləşməsi çox maraqlıdır. Üçüncü hissə 
yenə də improvizə şəklində tarın solo çıxışı ilə bitir.  

Fantaziyanın ikinci hissəsi eyni üslub yolunu saxlayır, lakin birinci 
hissə ilə təzadlıq təşkil edir. Bəstəkar ona rondo şəklində rəqs-oyun sə-
ciyyəsi verir. Başlanğıcda refren və kuplet tar və kamançalar, sonra refreni 
balabanlar, kupleti isə əvvəlcə – tarlar, sonra kamançalar aparır. Bu hissə bi-
rinci qrup kamançalar tərəfindən improvizə şəklində “Bayatı-əcəm”lə ta-
mamlanır.  

Fantaziyanın üçüncü hissəsi zərif və dürüst ritmik quruluşu ilə seçi-
lir. Orkestr fakturası parlaqdır. Ayrı-ayrı alətlər qrupunun ifadəli solosu 
maraqlıdır.  

Üzeyir Hacıbəyovun “Çahargah” və “Şur” muğamları əsasında bəs-
tələdiyi iki fantaziyada onların ritmik intonasiyaları və lad-məqam əsasları 
bacarıqla istifadə olunmuşdur.  

“Birinci fantaziya” dördhissəli formada yazılmışdır. Birinci hissə 
təntənəli-mərdlik ruhdadır. Burada əsas mövzunu fortepiano partiyasını 
ayrı-ayrı alətlər qrupunun akkord müşayiəti və ya təkrarı fonunda forte-
piano aparır. İkinci hissə rəngə yaxın lirik-rəqs səpgidədir. Əsas melodiyanı 
aparan balaban, kamança, tar və fortepiano alətlər qrupunun səsləşməsi ma-
raqlıdır. Üçüncü və dördüncü hissələrin əsas mövzuları müvafiq olaraq ağır 
və iti “Qaytağı”dır. Sonuncu hissədə üçüncü hissənin musiqi materialının 
bir qədər dəyişmiş şəkildə təkrarlanması izlənir. Fantaziyanın son hissəsi 
temp, ölçü və ritminə görə daha təzadlıdır.  

“İkinci fantaziya” ikihissəli şəkildə yazılmışdır. O marşabənzərliyi 
və rəqsvarilıyilə seçilir. Orkestr fakturası çox zəngindir. Ayrı-ayrı alətlərin 
solo çalğısı bir-birilərinə qarşı özünəməxsus şəkildə qoyulmuş-dur.  

Fantaziyaların hər ikisində homofon-harmonik tərz polifoniklə 
uyğunlaşır. Ayrı-ayrı orkestr qruplarının tembrləri böyük ustalıqla qarşılaş-
dırılır.  

M.Maqomayevin “Azərbaycan çöllərində” rapsodiyası üç sərbəst 
hissədən ibarətdir. Birinci hissə marşabənzərliyi və dəqiq metroritmik qu-
ruluşu ilə seçilən “Kəsmə şikəstə” zərbi-muğamından istifadə olunmuşdur. 
Onun melodiyası fasiləsiz yüksələn seksensiya ifadəsi ilə əlaqədardır. İkinci 
hissənin lad-məqam əsasını lirik xarakteri ilə seçilən “Şüştər” muğamı təşkil 
edir. Burada orkestr alət qruplarının səsləşməsi özünəməxsus şəkildədir. 
Üçüncü hissə – rəng (“Şüştər”) rəqsliyi və aydın ritmik quruluşu ilə seçilir.  

F.Əmirov və A.Babayevin fortepiano ilə xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün “Konsert”ində xalq çalğı alətlərinin səs gözəlliyi, özünəməxsusluğu, 
musiqi dilinin zənginliyi, texniki və dinamik imkanları hərtərəfli verilmiş-
dir. Bəstəkarların fərdi cəhətlərinə, tərzlərinə və bədii təfəkkürləri ilə bağlı  
əsərin harmonik dilində maraqlı cəhətlər vardır. Konsertin lad-intonasiya 
əsası da diqqətəlayiqdir. Birinci hissədə orkestr fonunda fortepiano ilə solo 
çalınan təntənəlişən melodiya şur və segahın lad-məqamları ilə zənginləş-
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mişdir. İkinci hissədə lad əsasını “Hümayun”, “Şur”, “Segah” muğamları 
təşkil edən lirik xalq mahnısının melodik gözəlliyi və intonasiyası, habelə 
orkestrin rəngarəngliyinin harmonik və polifonik dili əks olunmuşdur. Güm-
rahlirik səciyyəli üçüncü hissə harmonik dilin zənginliyi, solist partiyasının 
getdikcə artması, orkestr səslənməsinin parlaqlığı, dəqiq ritmi ilə seçilir. 
Burada “Şur”, “Segah” muğamlarının lad əsası ilə yanaşı, Azərbaycan xalq 
mahnılarına xas olan melodik dönmələr də aydın nəzərə çarpır.  

Əşrəf Abbasov “Kürdü” əsərində rast lad-məqamına istinad etmiş-
dir. Əsərin sekvensiyalar sayəsində alınmış melodik şəkli kiçik diapazonu 
ilə seçilir. Rəqsliyi ilə səciyyələnən epizodlar aşıq intonasiyalarını özündə 
cəmləşdirmişdir.  

Cahangir Cahangirovun xor və orkestr üçün “Çahargah”ı improvi- 
zə – reçitativ tərzilə seçilir. Birinci bölmədə orkestr fonunda “Çahargah” 
mayesində xora həvalə edilən əsas melodiya səslənir, ikinci bölmədə isə so-
list tərəfindən improvizə şəklində “Mənsuriyyə” üstündə (bir oktava yuxarı 
köçürülmüş “Çahargah”ın mayesi) solo ifa edilir. Bəstəkar qeyd olunan mu-
ğamın lad elementindən və onun şö`bələrindən (“Bərdaşt”, “Mayeyi-Çahar-
gah”, “Müxalif”, “Mayeyi-Çahargah”, “Mənsuriyyə”, “Müxalif”, “Mayeyi-
Çahargah”, “Bəstə Nigar”, “Mayeyi-Çahargah”) geniş istifadə etmişdir. Or-
kestr fakturası dinamikliyi və xalq musiqisinə xas olan özünəməxsus lad-in-
tonasiya dönmələrilə seçilir.  

Hacı Xanməmmədovun “Kolxoz süitası” melodiyasına şur lad ele-
mentləri, “Çahargah” muğamın “Şikəsteyi-fars” şö`bəsi, “Aman ovçu” xalq 
mahnısı və “Ləzginka” rəqsi daxil edilmişdir. Süitanın bütün hissələri 
ahəngdarlığı, sadə və aydın harmonikləşdirmə, dəqiq metroritmik quruluşu 
ilə seçilir. Onlar əsərə şənlik ruhunu verən rəqs ritmlərilə zəngindir.  

Süleyman Ələsgərov tar və xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış 
“Konsert”lərində muğam-improvizasiya melodiyalarını dəqiq ritmik müşa-
yiətlə uyğunlaşdıraraq alətlərin texniki və dinamik imkanlarından çox baca-
rıqla istifadə etmişdir.  

S.Ələsgərovun “Sözsüz mahnılar” silsiləsi özünün səmimiliyi, ehti-
rası, melodik və ritmik zənginliyi ilə fərqlənirlər. Müəllif Azərbaycan xalq 
musiqisinə xas olan səciyyəvi lad-intonasiya xüsusiyyətlərinə, vəzn-ritmik 
zənginliyə istinad edir, harmonik üslubu polifoniklə bacarıqla uyğunlaşdırır. 
“Sözsüz mahnılar”da nəinki bir ladın intonasiyaları (№2 – cahargah, №5 – 
bayatı-kürd, №7-şüştər), habələ özünəməxsus lad modu-lyasiyaları (№1 – 
cahargah, segah, №3 – şüştər, bayatı-şiraz, şur, №6 – şüştər, bayatı-şiraz, 
şur, şüştər) da səslənir. Onlarda ayrı-ayrılıqda şur ladının intonasiya ele-
mentləri də istifadə olunmuşdur.  

S.Ələsgərovun qanun və xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Poema”, 
saz və orkestr üçün “Aşıqvarı” əsərləri məzmun, forma, ritmik quruluşlarına 
görə çox maraqlıdır. Onlarda şüştər və mahur ladlarının intonasiyaları mə-
harətlə istifadə edilmişdir.  
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Adil Gərayın yaddaqalan “Bağça-kürd” pyesi musiqi dilinin rənga-
rəngliyilə diqqəti cəlb edir. Əsərdə özünəməxsus dönmələr bayatı-şiraz la-
dının səciyyəvi intonasiyaları ilə zənginləşdirilmişdir. Melodiyanın quru-
luşunda çoxlu təkrarlanmalar, yuxarı və aşağı istiqamətli sekvensiyalardan 
istifadə olunmuşdur.  

A.Gərayın “Gülüstan” əsəri dinləyicini rəqs səhnələrilə valeh edir. 
Orkestr dili əlvan tembr bəzəklərinə malikdir. Melodiyada çoxsaylı təkrar-
lanma, yuxarı və aşağı istiqamətli sekvensiyalar istifadə olunur. Musiqidə 
“Bayatı-Şiraz” muğamının lad dönmələri, dəqiq ritmi xüsusi olaraq nəzərə 
çatdırılır.  

Şəmsi Kərimovun “Azərbaycan üvertüraları”nın marşsayağı ritmin-
də əsas mövzu tarlara, kamançalara və balabanlara həvalə olunur. Bəstəkar 
eyni mövzunu müxtəlif cür dəyişdirərək, onu harmonik şəkildə çahargah 
ladının elementləri ilə zənginləşdirir.  

Dadaş Dadaşovun “Lirik rəqs”inin əsasını dəqiq vəzn-ritmik quru-
luşa və lirik melodiyaya malik olan rəqs tipli instrumental pyes təşkil edir. O 
başlanğıc melodiya özəyin dönə-dönə təkrarlanması və sekvent ifası ilə seçi-
lir. Melodiya bayatı-şiraz və hümayun ladlarının intonasiyaları ilə zəngin-
ləşmişdir.  

Muğamların lad-intonasiya xüsusiyyətləri bəstəkarların orkestr üçün 
yazılmış vokal əsərlərində də izlənir. Onlarda melodiyanın rəngarəngliyi və 
poetik mətnin özünəməxsusluğu çox vaxt aydın duyulur. Qəmbər Hüseynli-
nin “İlk məhəbbət” mahnısında şur ladının intonasiyası məharətlə istifadə 
olunmuşdur.  

Yuxarıda Azərbaycan klassik muğamlarının müxtəlif elementlərini 
çox yaxşı əks etdirən əsərlərin az bir hissəsi baxılmışdır. Lakin göstərilən 
nümunələr kifayət qədər dolğun şəkildə lad əsasını xalq musiqisinin müxtə-
lif növləri təşkil edən əsərlərin spesifik xüsusiyyətlərini əks etdirir.  

Şübhəsiz, ən`ənəvi muğam formaları Azərbaycan bəstəkarlarına or-
kestr üçün irihəcmli əsərləri (fantaziya, kantata, konsert və simfoniyettaları) 
yazmağa imkan yaratmışdır. Onlar muğam janrının inkişafı üçün çoxlu 
yenilik və qiymətli cəhətlər gətirmişlər. Muğam janrları isə öz növbəsində 
bəstəkarların ideya düşüncələrinin bədii təcəssümü üçün vacib bir vasitə 
rolunu oynamışdır.  

Orkestrin repertuarına daxil olan əsərlərdə muğamın ən`ənəvi növlə-
rinin istifadəsi, əlbəttə, Azərbaycan peşəkar musiqisinin geniş yayılmasında 
böyük əhəmiyyəti olmuşdur.  

1974-cü ildə xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və baş diri-
joru vəzifəsinə Nəriman Əzimov tə`yin olundu. Onun təşəbbüsü ilə or-
kestrin tərkibinə qədim alətlərdən və Azərbaycanda vaxtilə geniş yayılmış 
ud, eksperiment məqsədilə isə qoboy, fleyta və kontrabas daxil edilmişdir.  

Hazırda orkestrin partitura sxeminə aşağıdakı musiqi alətləri daxil-
dir:  nəfəs - balabanlar  (I, II, III, IV),  tütək,  zurna,  klarnet,  qoboy,  fleyta;  
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zərb - qaval, nağara, qoşanağara; kamanlı - kamança, kontrabas; mizrablı - 
tar (I, II, III), saz (I, II), qanun, bas tarı (dütar-bas), ud; fortepiano (cədvəl 
13).  

Zərb qrupuna başqa alətləri daxil edərkən bu qrupun iki yarımqru-
pa, müvafiq olaraq dörd və altı not sətirlərində qeyd edilmiş idiofon və 
membranofonlara (cədvəl 14) bölünməsi məsləhət görülmüşdür [19]. Parti-
tura sxemində (cədvəl 15) zərb qrupunun yerləşdirmə qaydası aşağıdakı 
kimi də təklif olunmuşdur [20]. 

Orkestrin tərkibinə daxil olan Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin səs-
düzümü böyük oktavanın “do” səsindən üçüncü oktavanın “fa” səsinə qədər 
həcmdədir. Orkestrin tərkibində çıxış edən ifaçıların ümumi sayı 56 nəfərə 
qədərdir, o cümlədən: I balabanda – 1, II balabanda – 1, III balabanda – 1, 
IV balabanda – 1 (hər partiyanı iki balabançı da ifa edə bilər), qavalda – 1, 
nağarada – 1, qoşanağarada - 1, I kamançada – 10, II kamançada – 8, 
qanunda – 2, I sazda - 2, II sazda - 2, I tarda – 12, II tarda – 6, III tarda – 6, 
fortepianoda – 1 ifaçı.  

Alətlərin göstərilən sayından belə nəticəyə gəlmək olur ki, tarlar qru-
punda I, II, III tarlar arasında 2:1:1 nisbətinə riayət olunur. Kamançalar 
qrupunda I və II kamançaların sayı 5:4 nisbətindədir. Saz və balabanlar qru-
punda alətlərin sayı bərabərdir. Buradan görsənir ki, orkestrdə alətlərin 
paylanması qeyri-bərabərdir. Bu da alət qruplarının səslərinin gücü və onla-
rın orkestr ifasındakı rolu ilə izah edilir.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri bir çox iste`dadlı musiqiçi 
yetişdirmişdir. Bu kollektiv mütəmadi olaraq respublikanın görkəmli mü-
ğənnilərini müşayiət edir, Azərbaycan və başqa xalqların musiqisinin təb-
liğatçısına çevrilmişdir. Orkestrə Respublikanın Əməkdar kollektivi adı ve-
rilmişdir. Orkestrin inkişafında Azərbaycan xalq artisti, Dövlət mükafatı 
laureatı, professor Səid Rüstəmovun (1907-1983) böyük rolunu xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. Hazırda orkestr onun adını layiqincə daşıyır.  

Müxtəlif illərdə orkestrə Qılman Salahov (1906-1974), Süleyman 
Ələsgərov (1924-2000), Hacı Xanməmmədov və Rəşid Əfəndiyev (1916-
1973) dirijorluq edərək, orkestrin yüksək ifaçılıq məharətinə nail olmuşlar.  

Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin Səid Rüstəmov 
adına xalq çalğı alətləri orkestri bu gün də Respublikamızın ən məşhur bədii 
kollektivlərindən sayılır.  

Artıq yarım əsrdən çoxdur ki, respublikanın baş orkestrinin yara-
dıcılıq  yolu  mətbuatın  diqqət  mərkəzindədir.  E.Abbasova və K.Qasımov, 
S.Ələsgərov və S.Abdullayeva, D.Dadaşov, K.Kərimov, O.Quliyev, Ə.Rəh-
mətov və başqalarının əsərlərində [21] xalq çalğı alətləri orkestrinin reper-
tuarı, tarixi, orkestrləmənin melodik məsələləri, ifaçılıq xüsusiyyətləri və 
respublikanın  musiqi  mədəniyyətinin inkişafında rolu şərh edilmişdir. Xalq 
çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərin partituraları nəşr olunmuşdur. 
Onların  arasında  Ü.Hacıbəyovun  birinci və ikinci “Fantaziya”sı, F.Əmirov  
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Orkestrin tərkibinə daxil olan xalq çalğı alətləri qrupu: 
a – nəfəs, b – zərb, c – simli. 
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Cədvəl 13 

 
 

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin partitura sxemi 
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Partitura sxemində zərb qrupunun yerləşməsi 

 
Cədvəl 14 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cədvəl 15  
 
 

Dümbək (zərb) 

[ 

Gaval  
(dəf) 

 

Nağara və ya  
çilik nağara 

Qoşanağara  

Laqquti 
Şaxşax 

Sinc 

Zənq 

Kos nağara 
(ana kos və bala kos) 

 

Qaval  
(dəf) 

 

Nağara  

Qoşanağara  
 

Laqquti 
 

Şaxşax 
 

Sinç  

Zənq  
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və A.Babayevin fortepiano və orkestr üçün “Konsert”i, S.Hacıbəyovun 
“Bolqar süitası”, C.Cahangirovun “Misir lövhələri”, S.Ələsgərovun “Sözsüz 
mahnılar”ı vardır.  

Azərbaycan Dövlət Teleradio şirkətinin xalq çalğı alətləri orkestri ilə 
yanaşı Azərbaycan Dövlət Musiqi Kollecinin nəzdində bəstəkar Adil Gəra-
yın (1919-1973) yaratdığı orkestr də fəaliyyət göstərir.  

1966-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatori-
yası tələbələrinin qüvvəsi və Respublikanın xalq artisti, bəstəkar Süleyman 
Ələsgərovun rəhbərliyi ilə ifaçılıq ustalığının artırılması üçün gözəl məktəb 
olan orkestr yaradılmışdır.  

1999-cu ilin axırlarında yeni musiqi kollektivi – Azərbaycan Dövlət 
Xalq Çalğı Alətləri Orkestri yaradılmışdır. Onun bədii rəhbəri və baş dirijo-
ru Ağaverdi Paşayevdir. Orkestrin tərkibinə 1 klarnet, 4 balaban (lazım ol-
duqda balabançılar tütək və zurna alətlərindən də istifadə edirlər), 1 fleyta, 1 
pikkolo-fleyta, 1 qoboy, 1 nağara, 1 qoşanağara, 1 dümbək (zərb), 1 litavra, 
14 kamança (I kamançalar – 8, II kamançalar - 6), 3 qanun, 1 ud, 20 tar (I 
tarlar – 10, II tarlar – 6, III tarlar - 4), 2 saz, 1 fortepiano daxil edilmişdir. 
Onun Azərbaycanda və İran İslam Respublikasında çıxışları böyük mü-
vəffəqiyyət qazanmışdır. 

 
IV.3.3. Orkestr üçün orkestrləmənin və partituradan oxunuşun 

əsasları 
 
Mə`lum olduğu kimi, orkestrləşmə – müxtəlif texniki və ifadə im-

kanlarına malik olan orkestr alətlərinin arasında musiqi əsəri səslərinin pay-
lanması prosesidir. Orkestrləmədə əsas tələb - əsərin və musiqi təfəkkürü-
nün tam açılmasıdır.  

Partiturada hər bir musiqi əsəri üfüqi və şaquli (bir-birinin altında) 
istiqamətlərdə  ardıcıl surətdə yazılmış notlarla işarə edilir. Buna uyğun ola-
raq orkestrləmə prosesini aralarında sıx əlaqə olan üfüqi və şaquli prinsip-
lərə ayırmaq olar.  

Üfüqi orkestrləmənin prinsipi tələb edir ki, musiqi əsərinin hər bir 
səsi onun ifadə tərzinə uyğun gələn tembrdə, registrdə və dinamiklikdə səs-
lənsin və onlara aid bütün dəyişikliklər sezuraarası hissələrdə və ya sezura-
dan sonra aparılmalıdır.  

Orkestrləmənin şaquli prinsipi isə buna əsaslanır ki, əsərin eyni vaxt-
da ifa olunan bütün səslər bir-birinin səsini batırmasınlar. 

Orkestrləmə prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Əsərlə ilk tanış-
lıq onun fortepianoda səsləndirilməsi ilə başlanır. Bu vaxt əsər haqqında 
ümumi təsəvvür yaranır, onun quruluşu, dramaturgiyası, tərzi, məzmunu-
nun əsas xüsusiyyətləri aşkarlanır. Bunlar əsasında gələcək işin ümumi planı 
tutulur.  
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Sonrakı  mərhələ  partituranın  bütün  cəhətlərinin hərtərəfli öyrənil- 
məsindən ibarətdir. İlk növbədə orkestrin tərkibi müəyyənləşdirilir. Bu mə-
sələ, eləcə də orkestrləmə musiqi əsərinin üslubu və onun xüsusiyyəti ilə sıx 
əlaqədədir.  

Hər hansı əsərin orkestrləməsi üçün 4½ oktava həcmində xromatik 
səsdüzümünü tə`min edən musiqi alətləri tələb olunur. Bundan başqa lazımi 
miqdarda olan alətlər melodiyanın tam səslənməsini və registrin bütün 
hissələrində, yə`ni böyük oktava – ikinci oktava diapazonu daxilində ak-
kompanement yaratmalıdır. Bunun üçün hər oktavada iki və ya üç alət işti-
rak etməlidir.  

Orkestrin tərkibini müəyyən etdikdən sonra əsərin ifadə vasitələri-
nin təhlilinə keçilməlidir, yə`ni əsərin forması, harmoniyası, melodik quru-
luşu, tempi, vəzni-ritmi, dinamikliyi və s. öyrənilir. Bu cür təhlilin nəticə-
sində musiqi əsərlərində bədii surət və ifadə vasitələri arasında qarşılıqlı 
əlaqə yaranır.  

Əsərlə tanış olan zaman onun quruluşunu da tə`yin etmək lazımdır. 
Əsərin formasını təhlil etdikdə, ilk növbədə onun hansı hissələrdən ibarət 
olması və onların xüsusiyyətləri araşdırılır. Əsərin quruluşunu müəyyən 
edərkən onun melodik xətti təhlil olunur. Bu da öz növbəsində əsərlə daha 
dərindən tanış olmaq üçün imkan yaradır.  

Orkestrləmə prosesində orkestrin imkanlarından daha yaxşı istifadə 
etmək üçün musiqi əsərinin fakturası, yə`ni onun quruluşu və səciyyəvi xü-
susiyyətləri hərtərəfli təhlil olunmalıdır.  

Polifonik quruluşlu (hər bir səs sərbəst əhəmiyyət və məzmun da-
şıyır) əsəri orkestrləmədə əsas tonallıq orkestr üçün əlverişlidirsə, musiqi 
ifadəsinə heç bir dəyişiklik və ya əlavələrin daxil edilməsinə ehtiyac yox-
dur. Ancaq elə alətlər seçmək lazımdır ki, hər bir səsin yerləşdiyi registr-
lərdə onlar daha da yaxşı səslənsinlər. Bundan əlavə, hər bir partiya düzgün 
transpozisiya edilməlidir.  

Homofon – harmonik üslubda (bir səs xüsusi əhəmiyyətə malikdir) 
yazılmış musiqi əsərlərini orkestrləmədə orkestrdə bütün registrlərdə melo-
diyanı ifa edən alətlərdən başqa harmoniyanı tə`min edən səs qrupu tələb 
olunur. Bu müşayiət, bas nəzərə alınmasa, demək olar ki, həmişə kiçik ok-
tavada və birinci oktavanın aşağı hissəsində yerləşir və orta registrli alətlər 
ilə (sayca üçdən az olmamalıdır) ifa olunur.  

Qarışıq quruluşlu (yuxarıda qeyd edilən üslubların birləşməsi) əsər-
lərdə, əsas melodiya və harmoniyadan başqa, sərbəst əhəmiyyətə malik olan 
səs və ya səsaltılar iştirak etməlidir.  

Orkestrləmə prosesi zamanı çalışmaq lazımdır ki, melodik xətt izlə-
nilsin və əsər boyu kəsilməsin. Polifonik vasitələrdən istifadə etdikdə musi-
qi zənginləşir, daha da dolğunlaşır. İmitasiya və ya səsaltı polifoniyanın iş-
lənməsi bədii surətlərin əsas cəhətlərininin müəyyənləşməsi üçün imkan 
yaradır.  
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Sonra partituranın  takta uyğun olaraq bir-birinin altında yerləşən or- 
kestr partiyaları (səsləri) kompleksinin tərtibinə başlayırlar.  

Əvvəl orkestrləmənin eskizi tərtib olunur. İki-üç sətirdən ibarət olan 
bu eskizdə səslər öz həqiqi səslənmələrinə uyğun yazılır. Eskizdə element-
lərin sayı və ifadə imkanları (oktava ikiləşmələri və harmonik səsaltıları nə-
zərə almaqla) aydın görünməlidir. Ştrixlərin müəyyən edilməsi simli alətlər 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların seçilib tətbiq edilməsi əsərin xa-
rakterindən, musiqi parçalarının səciyyəsindən, tempindən və nüansından 
asılıdır.  

Dinamik usullar əsərin bədii məzmununu açmaq üçün ifadə vasitə-
lərindən biri olduğunu nəzərə alaraq, partiturada onların bütün dəyişmələri 
qeyd edilməlidir.  

Partituranın öyrənilməsi, musiqinin ayrı-ayrı hissələrinin və əsərin 
bütövlükdə duyulması və qavranılması nəticəsində əsərin xarakterinə müva-
fiq temp haqqında tədricən təsəvvür yaranır.  

Partituranın üfüqi təhlili əsərin melodik, məqam-harmonik və dina-
mik inkişafını izləməyə imkan yaradır. Partituranın şaquli təhlilində isə alət-
lərin və ya alət qruplarının rolu müəyyənləşir. Əsərin melodik və polifonik 
xüsusiyyətlərinin təhlilindən sonra onun harmonik əsası aydınlaşdırılır.  

Orkestr səslənməsinin əsasını melodiya, harmonik pedal, harmonik 
fiqurasiya, kontrapunkt və bas təşkil edir. Bu tərkib elementləri orkestrin 
fakturasının funksiyaları hesab olunur. Adətən orkestrləmə prosesində or-
kestr fakturasının 3-4 funksiyası istifadə olunur. Bir qayda olaraq, melodi -
ya - balabanlara, kamançalara, sazlara və tarlara, harmonik pedal – balaban-
lara, harmonik fiqurasiya – balabanlara, birinci və ikinci tarlara, fortepiano-
ya, kontrapunkt – ikinci kamançalara və ikinci tarlara, bas – üçüncü tarlara 
və fortepianoya havalə olunur.  

Solist üçün müşayiətin orkestrləməsi zamanı orkestr ilə onun səsini 
batırmamaq üçün solistin tembr cəhətcə və nüansla ayrılması, müşayiət alət-
lərin solistə nisbətən kontrastr çalğı usulları və s. vasitələrdən istifadə olu-
nur.  

Simfonik partituradan xalq çalğı alətləri orkestri üçün köçürmədə 
əsərin fakturasını imkan daxilində olduğu kimi saxlamaq vacibdir. Bu vaxt 
simfonik orkestri tembrinə uyğun xalq çalğı alətlərinin tembrlərinin seçil-
məsi və əsərin müxtəlif hissələri arasındakı kontrastlıq nisbətinin saxlanıl-
ması böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Partituranın oxunuşu – onun təhlili və fortepianoda ifa edilməsi de-
məkdir. Təhlil zamanı əsərin məzmunu, forması, harmonik quruluşu, to-
nallıq planı, tempi, vəzni və habelə partiturada qeyd olunan musiqi termin-
ləri ilə tanış olurlar. Sonra alət qruplarının səsləşməsi – əsərin melodiya və 
harmoniyasının bir qrupdan o birinə ötürülməsi aydınlaşdırılır.  
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Əsərin fakturasının, yə`ni hansı formada yazılmasının müəyyənləş-
dirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Faktura və harmonik funksiyanın də-
yişdirilməsi məsləhət görülmür, çünki onlar partiturada mühüm yer tuturlar.  

Partituranın oxunuşu zamanı melodiya və bas səslərinin dəyişdiril-
məsi məsləhət görülmür, belə ki, bu əsərin məzmununun təhrif edilməsi və 
harmoniyanın pozulması ilə nəticələnə bilər. Harmonik səslərinin kökünün 
və fiqurasiya formalarının dəyişdirilməsi mümkündür. Kontrapunktu ixtisa-
ra salmaq və dəyişdirmək arzu olunmur.  

Orkestr funksiyalarının təhlilindən sonra əməli işə başlamaq lazım-
dır. Bununla bərabər ifa mürəkkəbliyi dərəcəsindən asılı olaraq orkestrlə-
mənin bütün təfsilatlarından istifadə edilməsi heç də məcburi deyil. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, hər bir partiyanın altında nüansların yazılması vacibdir. 
Bu da fortepianoda əsərin ifa edilməsini asanlaşdırır.  

 
 

_______ 
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İnsanın musiqi təfəkkürünün təkamülünün öyrənilməsində çalğı alət-

lərinin quruluşu, sayı, onların tətbiqi ilkin mühüm şərtlərdəndir. Çalğı alət-
ləri xalqların sosial-məişət həyat tərzinin və millətlərarası əlaqələrin vacib 
göstəricisidir.  

Xalq çalğı alətləri üzrə Şərq ölkələri ədəbiyyatının icmalı göstərir ki, 
müsəlman dünyası xalqlarının yaşadığı arealda yayılmış eynitipli oxşar çalğı 
alətlərinin müqayisəli tədqiqi müasir musiqişünaslıqda ən az işlənilmiş mə-
sələlərdəndir. Təbii ki, çalğı alətlərinin müqayisəli öyrənilməsi ölkənin 
ümumi tarixi və xalqın mədəniyyəti sahəsində bilgilərə malik olmağı tələb 
edir.  

Müxtəlif ölkələrin oxşar çalğı alətlərinin müqayisəsi nəinki bu ölkə-
lərdə məskunlaşmış xalqlar arasında tarixi-musiqi əlaqələrin xüsusiyyətləri-
ni, həm də alətlərin yaranması və yayılması yollarını aydınlaşdırmağa imkan 
verən başlanğıc hüdudlarını və bununla da avtoxton və ya alloxton alətləri 
müəyyənləşdirməyə imkan verir.  

Belə məsələnin qoyuluşu, ilk növbədə, eynitipli çalğı alətlərinin 
konstruktiv-morfoloji təsvirinin, adlarının linqvistik təhlilinin aparılması və 
işlədilmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini tələb edir.  

Ön, Yaxın və Orta Şərqdə istifadə olunan çalğı alətlərinin adları ilə 
ilkin tanışlıq göstərir ki, demək olar ki, bütün Azərbaycan xalq çalğı alətləri 
eyni ad altında qeyd olunan regionun ölkələrində də yayılmışdır. Xarici 
görünüş və quruluş xüsusiyyətləri haqqında daha ətraflı mə`lumat topladıq-
da, əmin olmaq olur ki, eynitipli çalğı alətlərinin yayılma arealı adlarına gö-
rə müəyyən olunmuş ilkin ərazidən daha çox sahəni əhatə edir.  

K.A.Vertkovun [1] qeyd etdiyi kimi, “millətlərarası alətlər” tamam-
ilə eyni ola və ya bir qədər fərqlənə bilərlər, lakin bütün hallarda tipik üslub 
əlamətlərini qoruyub saxlayırlar ki, bunlara da erqoloji xüsusiyyətlər, ifaçı-
lıq və musiqi-ifadə vasitələri aiddir.  

Atlas, ensiklopediya, monoqrafiya, dissertasiya və məqalələrdə [2] 
verilmiş faktiki materiallar və fotoşəkillər, eləcə də müəllifin əvvəldən tərtib 
olunmuş proqram48 üzrə respublikanın müxtəlif bölgələrində apardığı tədqi-
qatlar əsasında üslub əlamətlərinin müqayisəsi nəinki Azərbaycanda sıradan 
çıxmış, lakin başqa ərazilərdə indi də işlədilən alətləri təsvir etmək mümkün 

AZƏRBAYCAN  XALQ  ÇALĞI  ALƏTLƏRİ 

EYNİTİPLİ  NÖVLƏRİ  SIRASINDA 

 

V. 
 



 355 

olmuşdur, həm də bu və ya digər çalğı alətinin yaranma mənbəyi - “ocağı” 
haqda müəyyən mülahizələr söyləməyə imkan vermişdir.  

Simli, nəfəs, dərili və özüsəslənən qruplar üzrə eynitipli alətlərin 
müqayisəsi əsasında aşağıdakı nəticələr alınmışdır.  

Simli alətlər. Ümumən qəbul edilmişdir ki, simli alətlər daha gec 
yaranıb. Bu, onların quruluşunun mürəkkəbliyi ilə izah edilir. Bununla belə, 
çox sadə qanun, çəng, ud və tənburşəkilli alətlər bizim eradan çox-çox əv-
vəllər mə`lum idi. Orta əsrlərdə Azərbaycanda çoxlu sayda simli alətlərdən 
(26 mizrabla, 4 kamanla, 2 zərblə çalınan) istifadə olunurdu. 

Başqa alətlərdən fərqli olaraq, tarın yayılma arealı nisbətən kiçik 
ərazini – Cənubi Qafqaz, Dağıstanın cənub hissəsi, İran və Türkiyənin Qars 
vilayəti əhatə edir. Hazırda Orta Asiyada istifadə olunan tar, yerli tədqi-
qatçıların özlərinin qeyd etdiyi kimi, “qafqaz” mənşəlidir [3]; Əfqanıstana o 
İrandan keçib [4], Gürcüstanda isə (orada tari adı ilə tanınır) ğötürülmə alət 
sayılır [5].  

Baxmayaraq ki, mətbuatda fikir söylənilmişdir ki, tar əslən Türküs-
tandan olan görkəmli musiqişünas, filosof, ensiklopediyaçı alim Əbu Nəsr 
Fərabi [6] tərəfindən icad edilmişdir, lakin bu alət yalnız Azərbaycanda və 
İranda geniş yayılmışdır.  

Ehtimal olunur ki, İranda tar Qacarlar sülaləsi dövründə digər İran 
alətlərinin, məsələn, setarın XVII-XVIII əsrlər ərzində təkamülü [7] və ya 
onun XVIII əsrin sonunda Qafqazdan miqrasiyası nəticəsində meydana gəl-
mışdır [8]. Lakin tarın X, XI, XIV, XVI və XVII əsrlərdə mövcudluğunu 
Baba Tahir Uryan, Fərrux Sistani, Qətran Təbrizi, Əssar Təbrizi, Məhəm-
məd Füzuli və Qövsi Təbrizinin (1-ci fəsilə bax) poeziyasındakı sətirlərdən 
görmək olar.  

İranda onun əsasən ifaçının dizi üstə və ya sinədən aşağı tutulan beş-
simli növündən istifadə olunur. XIX əsrin son rübündən başlayaraq görkəm-
li tarzən Mirzə Sadıq tərəfindən yenidən qurulmuş və sinədə çalınan 11 sim-
li tar öz əsl yerini Azərbaycanda “tapdı”. Mirzə Sadığın tarı tezliklə bütün 
Qafqaza, sonra da Türküstan, Türkiyə və İrana yayıldı. Buna görə də o 
“Qafqaz tarı” adlanmağa başladı.  

1010 mm uzunluğunda olan beşsimli tar ağır, iri (uzunluğu 370 mm, 
eni 245 mm) və dərin (190 mm) gövdəyə malik idi. Uzun (515 mm) qolda 
qoyun bağırsağından 26-27 pərdə bağlanırdı. Gövdə böyük və dəyirmi oldu-
ğuna görə (xüsusən üzün aşağı hissəsində) aləti çalğı zamanı diz üstə tutmaq 
lazım gəlirdi. Birdə beşsimli tarın səslənməsi zəif idi.  

Cənubi Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarılan beşsimli tar Mərkəzi və Cə-
nubi İranda hələ də istifadə olunurdu. XX əsrin başlanğıcında İran müsiqiçi-
si Dərviş Xan polad ağ simlərdən bir oktava yuxarı səslənən mis bəmi qo-
şalaşdıraraq altıncı simi əlavə edir [9]. 

Altısimli tar hazırda “İran tarı” adı ilə İranda və qonşu ölkələrdə isti-
fadə olunur.  
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Haqlı olaraq “Azərbaycan tarı” adlanan [10] yenidən qurulmış tar 
Azərbaycan xalqının ən mükəmməl və geniş yayılmış xalq çalğı alətidir. 
Mətbuatda və müəllifin qocaman musiqi xadimləri ilə şəxsi söhbətlərində 
söylənilən guya tarın Azərbaycana İrandan musiqiçi Əli Şirazi tərəfindən 
gətirilməsi haqqında fikirlərə cavab kimi bir təkzibolunmaz faktı qeyd et-
mək olar: tarın yenidən qurulması və sazəndə ansambllarının yüksəlişilə əla-
qədar o Azərbaycanda XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq daha çox inki-
şaf etməyə başlamışdır.  

Türkdilli mühitdə aşıq sənətinin geniş yayıldığına görə saz geniş əra-
zidə eyni adla tanınan çox az rast gəlinən alətlərdən biridir. Aşıqların tə`siri 
altında bu sənət növü Ermənistan, Gürcüstan, Dağıstan və Acarıstanda inki-
şaf etmişdir. Burada elə həmin xalq musiqiçi və müğənnilərinin (Acarıstan-
da onları aşirlər adlandırırlar) əlində saz səslənirdi. 

Orta əsrlərdə “saz” sözü, bir qayda olaraq, bütün alətlərin, yə`ni 
çalğı alətlərinin məcmusu demək idi (Hazırda Türkiyədə bu ən`ənə davam 
etdirilir). Sonradan bu termin yalnız aşıqların müxtəlif köklərə sazlayaraq 
səsləndirdiyi alətə aid edildi (“saz” sözünün mə`nalarından biri də – saz, 
yaxşı vəziyyətdə olan deməkdir, alət nəzərdə tutulursa, bu sözü sazlanmış, 
qaydaya salınmiş kimi yozmaq olar).  

Aşıqların yekdil fikirlərinə görə, əvvəllər sazlar kiçik olmuşlar; yə`ni 
onun ən qədim növü at tükündən və ya ipək sapdan üç sim bağlanmış curə 
sazdır. Yeni aşıq poeziya formalarının yaranması və muğamların tə`siri sa-
zın texniki və bədii imkanlarının, onun tembrinin təkmilləşdirilməsini tələb 
edirdi. Nəticədə sazın gövdəsi, qolunun uzunluğu, sim və pərdələrinin sayı 
artmış, bütün məşhur aşıq havalarının ifasını tə`min edən səsdüzümü yaran-
mışdır. Bizim zamanımızda müxtəlif xalqlarda olan sazlar quruluş baxı-
mından bir-birindən heç nə ilə fərqlənmirlər. Yalnız ifa tərzi müxtəlifdir.  

Türkmənistanla həmsərhəd ərazilərdə və ya İranın yaxın ostanlarında 
(əyalətlərində) istifadə olunan bu təzənəli alətdə dütarda olduğu kimi bar-
maqla çalırlar. Zahirən saza çox oxşayan armudşəkilli gövdəsi olan ikisimli 
dutar türkmənlərin ən məşhur aləti və xalq dastançılarının – baxşıların daimi 
həmrahı, eləcə də özbək və taciklərin ən geniş yayılmış alətlərindəndir. Bu-
na görə bu fakt həmin regionlarda məskunlaşmış türkdilli xalqların musiqi 
mədəniyyətinin qarşılıqlı əlaqələri üzrə müqayisə aparılmasında əhəmiyyətli 
dəlil ola bilər.  

Ən azı üç min il tanınan tənburun yayılma coğrafiyası çox genişdir. 
Bu, o cümlədən, alətin adı ilə təsdiqlənir: moğolların tənburu, şərq tənburu 
və ya türk tənburu, əfqan tənburu, Şirvan tənburu və s.; Əbu Nəsr Fərabi 
dövründə isə iki ikisimli növlə – Xorasan və Bağdad tənburu ilə təmsil olun-
muşdu.  

Hazırda Orta Asiyada istifadə edilən tənburun çox da böyük olma-
yan armudşəkilli, arxa hissəsi kəskin qabarıqlı gövdəsi, üst tərəfdən bir az 
qalınlaşdırılmış  dəyirmi  qolu və  qısa  kəlləsi  var.  Alətin ümumi uzunluğu  
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   Bu fəsildəki şəkillər “SSRİ xalqlarının musiqi alətləri atlası”ndan (1975), 
A.Şə`bani (1952), T.S.Vızqo (1980), A.Buxner (1968), “Çinin musiqi alətləri” və 
A.Əliverdibəyovyn (2001) kitablarından (1958), Y.Öztuna (1990) və V.Sözerin 
(1964) musiqi ensiklopediyalarından götürülüb. 
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Türkmən dütarı 

Qaraqalpaq dütarı 

Özbək dumbrakı Tacik dumbrakı 

Türk sazları: (soldan sağa) – 
divan, bağlama, cürə. 

Tarda çalır Ağa Hüseynqulu 
(İran) 
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1100 mm-ə çatır. Tut ağacının bütöv parçasından hazırlanır. Oyulmuş göv-
dənin üst hissəsi kiçik rezonator dəlikli nazik taxta deka ilə örtülür. Əvəllər 
tənburun 3, hal-hazırda isə 4-5 simi var. Alətin qoluna bağırsaqdan pərdələr 
bağlanır. Onlardan 15-i taxta çivlərlə bərkidilib, biri isə (kəllədən altıncı), 
ifa olunan melodiyadan asılı olaraq yuxarı-aşağı hərəkət etdirilir. Bu əsas 
pərdələrdən başqa dekaya əlavə olaraq daha dörd taxta pərdə yapışdırılır. 
Nazik simlər bürüncdən hazırlanır, səs isə xüsusi mizrab - qarmaqlı halqa 
şəklində polad naxunəklə çıxarılır. O sağ əlin şəhadət barmağına taxılır və 
simlərin hər birinə ayrılıqda ilişdirilir. 

Tənburun səsi güclü və cingiltilidir. Elə də qalın olmayan uzun 
simlərlə özünə məxsus, titrəyişli səslər alınır. Birinci melodik, ikinci və 
üçüncü – burdon simlərdir. Birinci və üçüncü sim unison, ikinci böyük se-
kunda, kvarta yuxarı (daha çox işlənən) və ya kvarta aşağı köklənir. Tənbu-
run müşayiəti ilə, makomlar (muğamlar), instrumental pyeslər, xalq mahnı-
ları və rəqsləri ifa olunur.  

Orta Asiyada quruluşuna, simlərin sayına, səsçıxarma üsuluna görə 
əsas tənburdan fərqlənən digər növlərinə də rast gəlinir. Bu alətləri “sim” 
mə`nasını verən “tar” və ya “tor” sözü əlavə olunmaqla simlərin sayına görə 
adlandırırlar – setar (setor), çartar (çartor), pənctar (pənctor), şeştar (şeş-
tor). Onların hamısı, sözsüz ki, Azərbaycanda orta əsrlərdə yayılmış eyni-
tipli çalğı alətlərdir.  

Ölçüsünə görə setar tənburdan bir qədər böyükdür. 3 əsas və 8-12 
rezonans metal simi olur. Birinci melodik sim ikinci və üçüncü simlərə nis-
bətən hündürdə yerləşir. Setar yumşaq, tutqun çalarla səslənir.  

Dördsimli çartar da oxşar quruluşa malikdir.  
18 pərdəsi olan beşsimli pənctarda birinci, ikinci, dördüncü və beşin-

ci simlər unison, üçüncü – kvinta, nadir hallarda kvarta və ya da sekunda 
yuxarı köklənir. Sonuncu sim başqalarından üçdə bir qədər qısadır və 4-cü 
pərdədə bərkidilmiş xüsusi xərəkdən keçir.  

Şeştar – mizrabla və ya kamanla çalınan altısimli alətdir. Birinci, 
ikinci, üçüncü, beşinci və altıncı simlər unison, 4-cü isə sekunda, kvarta və 
ya kvinta yuxarı köklənir. Birinci üsulda ilk iki simdə, ikinci üsulda – xərək-
lərlə digər simlərdən yuxarı qaldırılmış iki orta simdə çalınır.  

Türk tənburunun gövdəsi 16-18 pərçimdən qurulub və ölçüdə 
(350x310x210 mm) onun başqa növlərindən böyükdür. Buna görə də vaxtilə 
ərəblər onu tənbur-i kəbir-i türki adlandırırdılar. 1000-1060 mm uzunlu-
ğunda qola 48 pərdə bağlanır (gövdənin üz hissəsində daha 6 əlavə pərdə 
olur). Tənburun səkkiz simindən dördü əsas, qolun yan tərəfindən keçən, 
qalan sımlər isə rezonans üçündür.  

İki simli və 14 pərdəli İran tənburu çox vaxt dərvişlər tərəfindən xalq 
mərasimləri zamanı dəfçi ilə birgə istifadə olunurdu. Bə`zən kamanla da 
çalınırdı və ney-tənbur adlanırdı.  

Hind tənburunun və ya damburasının balqabaqdan və ya ağacdan 
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düzəldilmiş böyük gövdəsi və G-c-c-c1 nisbətində köklənmiş dörd simi var-
dır. Çalğı zamanı alətin yoğun qolu çiyinə qoyulur və sağ əlin barmaqları ilə 
çalınır.  

Kiçik gövdəsi və uzun yoğun qolu olan əfqan tənburunun 4 əsas və 
12 rezonans simi var. Qolda 16 pərdə yerləşir. O dınqıldatmaq üsulu ilə çalı-
nır. Maraqlıdır ki, Əfqanıstanda yaşayan əslən Güney Azərbaycandan olan 
əfşarlar bu aləti saz adlandırırlar [11]. 

XIX əsrin ikinci yarısına qədər Azərbaycanda istifadə olunan iki-
simli Şirvan tənburu Təbrizdə də mə`lum idi.  

Göründüyü kimi, təsvir olunan tənburlar quruluşuna görə hazırda 
Azərbaycanın Zaqatala və Balakən rayonlarında rast gəlinən damburlardan 
(tamburlardan) fərqlənir. Bu alətin “Dastani-Əhməd Hərami”də (1-ci fəsilə 
bax) qeyd olunması onu göstərir ki, əvvəllər damburun yayılma sahəsi daha 
geniş idi. Hazırda bu alətdən Dağıstanda tamur, pandur (ləzgilər, avarlar, 
kumıklar), dinda, çəng (darqilər) və Gürcüstanda panduri adı ilə geniş isti-
fadə olunur. Aşıq Molla Cümə şe`rlərində dəfələrlə tamburu vəsf etmişdi.  

Adların oxşarlığına görə çox vaxt dərc olunmuş işlərdə tambur səhv 
olaraq hazırda Orta Asiya respublikalarında istifadə edilən orta əsr Azərbay-
can tənburu ilə eyniləşdirilir. Lakin onlar xarici formasına, uzunluğuna, 
simlərin sayına və çalğı üslubuna görə bir-birindən kəskin fərqlənirlər. On-
ların, demək olar ki, tamamilə oxşar adları qopuz, dambur, setar və saz kimi 
alətlərin bir-birilə müqayisəsi cəhdinə gətirib çıxarmışdır [12]. Fikrimizcə, 
belə müqayisə yalnız bu sırada dambur alətini tənburla əvəz etməklə müm-
kündür.  

Hesab edilir ki, rübab ilk əvvəl İran mühitində yaranmış, sonra ərəb 
ölkələrinə və digər ölkələrə yayılmışdır [13]. 

Musiqişünasların irsi, şərq poeziyası klassiklərinin əsərləri, rəssam-
ların miniatürləri göstərir ki, bir vaxtlar rübab Qərbi, Orta və Mərkəzi Asiya 
ərazisində, eləcə də Azərbaycanda geniş yayılmışdı.  

Hazırkı dövrdə müxtəlif quruluşlu rübablardan Tacikistan, Özbəkis-
tan, Şimal-Qərbi Çin (Sintszyan vilayəti), İran (Sistan vilayəti), Pakistan, 
Hindistan (Cammu və Kəşmir ştatları) və Əfqanıstanda istifadə olunur. Ya-
yıldığı yerdən asılı olaraq rübablar əfqan, kaşqar, dulan, Pamir və şuqnan 
rübabı adlanır [14]. 

Əfqan rübabının (Buxara və ya Tacik rübabı da adlanır) iri gövdəsi 
(dərinliyi enindən iki dəfə çoxdur), qısa qolu və geriyə əyilən kəlləsi vardır. 
Alətin ümumi uzunluğu 700-800 mm-dir. Gövdəsi və qolu bütöv tut ağacın-
dan hazırlanır. Gövdə yanlarda oyuğa malikdir və aşağı hissədə üzü (oyuğa 
qədər) dəri ilə örtülür. Alət bürüncdən hazırlanmış 3 qoşa və ya 5 melodik 
(onlardan 4-ü cüt, axırıncısı isə tək - bağırsaqdandır) və yanlardan aşıxlara 
bağlanmış 10-12 rezonans simlərlə təchiz olunmuşdur. Qola bağırsaqdan 4 
pərdə bağlanır və 9 əlavə pərdə (xaspərdə) yapışdırılır. Çalğı zamanı aləti 
diz üstə qoyurlar.  
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Sintszyan vilayətinin Kaşqar vadisində yaşayan uyğurlara mənsub 
rübabın içəridən oyulmuş, çox da böyük olmayan yarımkürə şəklində göv-
dəsi var. Açıq üz hissəyə heyvan və ya balıq dərisi çəkilir. Uzun qolu və ar-
xaya əyilmiş kəlləsi var. Ümumi uzunluğu 700-800 mm-dir. Aşağı hissə-
sində hər iki tərəfdən 80-120 mm uzunluğunda buynuzşəkilli çıxıntılar olan 
qola 19-23 pərdə bağlanır. Beş simi var, onlardan aşağı və yuxarı simlər 
cütdür. İlk üç sim ipəkdən hazırlanır və onlarda melodiya ifa olunur. Son-
rakı iki mis sim rezonans səslər almaq üçündür. Orta tək sim də qismən bu 
funksiyanı yerinə yetirir. Çalğı zamanı alət sinədə tutulur. Kaşqar rübabı Or-
ta Asiyada ən çox yayılmış rübab növüdür.  

Dulan (kaşqar tayfa adıdır) rübabı kaşqar rübabından bir qədər uzun 
gövdəsi və qısa qolu ilə fərqlənir. Bağırsaqdan hazırlanmış 3 və 10 metal 
simi var. İkinci sim qoşadır. Qolda pərdələr yoxdur. Buynuzşəkilli çıxıntılar 
kiçik ölçüdədir. Alətin ümumi uzunluğu 850 mm-dir. Hazırda çox nadir rast 
gəlinir.  

Pamir rübabının dəyirmi gövdəsi, nisbətən qısa qolu və düz bucaq 
altında geri əyilmiş kəlləsi var. Uzunluğu 750-800 mm-dir. Gövdənin aşağı 
yarısının əksər hissəsi dəri ilə, yuxarıdan isə rezonator dəlikləri olan taxta 
deka ilə örtülüb. Gövdənin qola keçirildiyi yerdə çıxıntılar var. Qolda pərdə 
yoxdur. Beş sim gövdənin aşağı hissəsindən kəlləyə keçir, altıncısı isə qolun 
yan tərəfinin orta hissəsində yerləşən aşıxa bərkidilir. Digər qısa və uzun 
simlər rezonans rolunu oynayırlar.  

Tacikistan ərazisinin Pamir hisəssində məskunlaşmış şuqnanlara 
məxsus olan rübab dəyirmi gövdəyə, geniş fiqurlu kəlləyə malikdir. Gövdə 
kimi qolun aşağı hissəsi də içəridən oyulub və çıxıntısı var, gövdənin üz tə-
rəfdən aşağısına dəri çəkilib. Kəllədə simlərin sayına uyğun 7 aşıx yerləşir. 
Qolda pərdələr yoxdur. Bu alət, demək olar ki, unudulmaq üzrədir.  

Təbii maraqlı sual meydana çıxır: yuxarıda təsvir olunan rübablar-
dan hansı Azərbaycanda orta əsrlərdə yayılmışdır?  

Xaqani Şirvaninin (1-ci fəsilə bax) və Nizami Gəncəvinin klassik 
şe`r irsinə istinadən:  

 
Leyli sinəyə basılmış çəng kimi coşurdu, 
Məcnun rübab kimi əli başındaydı [15] 

 
belə nəticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycanda obrazlı şəkildə “qoç buynuzlu 
rübab” [16] adlandırılan kaşqar rübabı yayılmışdır. Müasir tətbiq təcrübəsi-
nə əsaslansaq, onda ən`ənəvi olaraq solo və başqa alətlərlə ansamblda pyes-
lər, mahnılar və rəqs havaları ifa edirdilər.  

Maraqlı məsələlərdən biri də rübab gövdəsinin yuxarı hissəsindəki 
taxta çıxıntıların funksiyasıdır. Bir sıra musiqiçilər qeyd edirlər ki, bu çı-
xıntılar ifa texnikasında müəyyən rol oynayır və yaxud aləti tutmaq üçün 
dayaqdır, digərləri isə onları dekorativ bəzək hesab edir və ya dini ayinlərlə 
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əlaqələndirirlər.  
1972-ci ildə Qərbi Pamirdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aş-

kar edilmiş qayaüstü rəsmlər bu məsələyə müəyyən qədər aydınlıq gətirdi. 
T.S.Vızqonun qeyd etdiyi kimi, çox da böyük olmayan sahədə girdə 
gövdəli, uzun qollu, arxaya əyilmiş kəlləli təxminən 350 eynitipli alətin - 
kaşqar rübabının təsviri hansısa bir sitayişlə bağlı idi. Bə`zi rəsmlərdə kəl-
lədə hətta dörd aşıx da göstərilib. Gövdənin qola keçən hissəsində yerləşən 
çıxıntılar insan əlini xatırladır. Rəsmə bütövlükdə nəzər yetirdikdə, onların 
müxtəlif vəziyyətdə durmuş insan fiqurlarına oxşadığını görmək olar. Bu 
rəsmlərin hansısa simvolik mə`na daşıdığı və ya dini ayin yerinə yetirən 
(bəlkə də dua edən) adamları təmsil etdiyi də istisna olunmur [17]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Şərq ölkələrində rübabın sitayiş ayinləri ilə 
əlaqəsi qədim zamanlardan mə`lumdur. Adətən, ilham mənbəyi olan, insan-
ların hiss, həyəcan və könlünü əks etdirən poeziya rübaba bənzədilir. Sonra-
lar, yəqin ki, buynuzşəkilli çıxıntıların mə`nası unudulmuş və onlar sadəcə 
yaraşığa çevrilmişlər.  

Ud (iki növdə – ərəbi və şərqi) ərəblərin əsas mizrablı alətidir, Avro-
pa lyutnyasının prototipi sayılır.  

İlkin orta əsrlər dövrünün görkəmli musiqi nəzəriyyəçiləri “Risalə 
fi’l musiqi”nin (“Musiqi haqqında risalə”) müəllifi Yəhya ben-Əli ibn-Əbu 
Mənsur (ibn əl-Münəcim, 856-912) və Əbu Nəsr Məhəmməd əl-Fərabi 
(870-950) girişdən və üç kitabdan ibarət olan “Kitab əl-Musiqi əl-Kəbir” 
(“Musiqi haqqında böyük kitab”) əsərinin “Geniş yayılmış musiqi alətləri və 
onların səciyyəvi intervalları” adlanan ikinci kitabının ikinci bölməsində – 
müvafiq pilləsində (pərdəsində) bu və ya digər səs alınan dörd simli (bəm, 
üçər məsləs, qoşa məsnə və zir) udu təsvir edirlər. Onun pərdələrinin sayı 
beşə bərabər idi.  

Birinci - mücənnəb və ikinci – səbabə pərdələr şəhadət, sonrakı pər-
dələr - vusta, binsir və xinsir müvafiq olaraq orta, adsız və çeçələ barmaqlar 
üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, daha tam kamil 
səsdüzümünə nail olmaq üçün müğənni və musiqiçi Zəryab (857-ci ildə və-
fat edib, əsl adı Əbu əl Həsən Əli ben-Nəfidir) Fərabidən xeyli əvvəl dör-
düncü simdən bir kvarta yüksək səslənən beşinci “hədd” (kəskin) simini 
qoşmuş, səsə incəlik və yüngüllük vermək üçün ipək simləri bağırsaq sim-
lərlə, taxta mizrabı isə qartal lələyi ilə əvəz etmişdi [18]. VIII əsrdə Mənsur 
Zəlzəl udun səsdüzümündə ilkin binsir və fars vustaları arasında “zəlzəl 
vustası” adlandırılan yeni pərdə əlavə edir və udun mükəmməl növünü yara-
dır [19]. Lakin Fərabinin dövründə və sonralar - XIII əsrə qədər ud əsasən 
dördsimli idi, beşsimli ud isə hələ geniş yayılmamışdı [20]. 

Qısa qollu, yə`ni ilkin formalı ud, çox dəyişikliyə mə`ruz qaldığı 
Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, Şərq ölkələrində – Türkiyə, İran, Azər-
baycan, Ermənistan və Özbəkistanda işlədilir.  

Qədim  Səmərqənd –  Əfrasiyab  şəhərinin  terrakotlarına görə (əksə- 
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riyyəti b.e.ə. I – b.e. III əsrlərinə aid edilir) Zərəfşan və Qaşqadərya çayları 
hövzəsində qədim yaşayış məskəni olan Soqdianada (Soğda) yaşayan insan-
ların sevimli çalğı aləti – geriyə əyilmiş kəllə ilə qurtaran və qısa qola keçən 
iri gövdəli alət, yə`ni ud idi. O səndəl ağacından hazırlanırdı və əvvəlcə 
dörd simi vardı, sonralar ona beşinci sim də əlavə edilmişdir. XVI əsrdən 
başlayaraq bu alətə artıq 6 qoşa sim bağlanırdı [21]. 

Çində qısaqollu ud pipa adlanır. Çin salnaməçiləri göstərirlər ki, ud - 
yadelli alətdir və Çinə Qərb aləmindən gətirilib [22]. 

Qanun - ən`ənəvi ərəb musiqisi ifa olunan əsas çalğı alətlərindən sa-
yılır. Onun yayılma sahəsi uda nisbətən daha ğeniş ərazini əhatə edir. Yuxa-
rıda adları çəkilən ölkələrdən başqa qanun Yunanıstanda da kanonaki adı ilə 
tanınır.  

Ölçüsündən asılı olaraq qanunun, əsasən, üç növü var. Kiçik qanun – 
türk, orta – Bağdad və iri – Misir qanunu adlanır. Adının oxşarlığına görə, 
onun antik kanondan, yə`ni bir siminə hələ qədimlərdə əlavə simlər bağ-
lanan monoxorddan yarandığı güman edilir [23]. 

Qopuz və onun fonetik variantları olan kobuz, kobız, kobza, komuz, 
komıs, kavuz, kavıs, xomıs, komos, kubuz, kauz, kouz sözləri ilə bu və ya 
digər xalqın istifadə etdiyi quruluşca fərqlənən alətlər adlandırılır. Məsələn, 
Moldav kobzasının armudşəkilli dərin gövdəsi, qısa qolu və geri əyilən kəl-
ləsi var, yə`ni xarici görünüşünə görə uda çox oxşayır. Onun dörd qrup simi 
(iki və uçxorlu metal simlər və ya metal və bağırsaq simlərin kombinasi-
yası) var. Moldav kobzasına oxşar alət elə həmin adla Ukrayna ərazisində 
də mə`lum idi.  

Qazax kobızı, özbək kobuzu və qırğız kıyakı 600-700 mm-lik bütöv 
bir ağac parçasından hazırlanan ikitərəfli, kamanla çalınan alətlərdir. Onla-
rın gövdəsi çalov şəklindədir; uzun aşağı hissəyə dəvə dərisi çəkilib, dəyir-
mi yuxarı hissə isə açıqdır. Çalma tərzi kamançada olduğu kimidir.  

Üçsimli komuz qırğızların ən geniş yayılmış alətidir. 850-900 mm 
uzunluğunda bütöv ağac parçasından hazırlanır. Gövdəsi armud şəklindədir. 
Səslər barmaqların köməyi ilə çıxarılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Qırğızıstan-
da bu ad altında ağız-qopuzu da mə`lumdur.  

Xomıs (koms) – oyulmuş oval gövdəsi olan iki və ya üçsimli xakas 
mizrablı alətidir. Şorlara məxsus komus (kobız) isə xakas aləti ilə eynidir.  

Kobız – Qərbi Sibir tatarlarının, xomus (komus, xamıs) isə yakutla-
rın və dolqanların ağız-qopuzudur. Kobuz Qaraçay-Cərkəzistanda şərq qar-
monunun adıdır.  

Klassik Azərbaycan poeziyasında və “Kitabi-Dədə Qorqud” dasta-
nında adı çəkilən qopuz, şübhəsiz, mizrablı musiqi aləti idi. Kamanlı alətlər-
dən fərqli olaraq, onun hərbi yürüşlər zamanı asan çalınması dolayısı yolla 
bu fikri təsdiqləyir. Orta əsr musiqişünasları da onu məhz belə təsvir edir-
lər. Əbdulqadir Maraği mizrablı qopuzun iki növünü – qopuz-i rumi (yə`ni 
Rum  qopuzu) və ozanı (ehtimal ki, ozanların  qopuzu nəzərdə tutulur) təsvir  
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dir.  
Qədim Azərbaycanda dəfn mərasiminə xüsusi yuğçular də`vət olu-

nurdu. Onlar ölmüş döyüşçünün hərbi şücaətlərindən danışır, sonra isə qo-
puzun müşayiəti ilə ifa olunan qəmli hava altında ağı deyərək mərhumun 
yasını tuturdular [24]. Yazılı mənbələrə görə, qopuz Azərbaycanda, heç ol-
masa XVII əsrə qədər məşhur idi. 

Türkiyədə, Cənubi və Şimali Azərbaycanda istifadə olunan çoğura 
(çoğora, çukura) çox oxşayan alət hazırda Gürcüstanda çonquri, Abxazi-
yada açanqur adı ilə mə`lumdur. Maraqlıdır ki, Dağıstan xalqları oxşar ad-
larla sazı (çöqur, çuqur, çonqur, çunqur) və tarı (çonqur, çuqur) adlandırır-
lar.  

Türk çoğurunun 5-6 simi, 26 pərdəsi, böyük gövdəsi vardı və xarici 
görnüşcə qopuzu xatırladırdı. Alətin uzunluğu 1100 mm idi. Ən bəm simi 
qolun yuxarı hissəsindən keçirdi.  

Gürcüstanda geniş yayılmış çonqurinin (xüsusən meqrellər və quri-
yalılar arasında) dörd simi və aşağı hissədən kəsilmiş armud şəkilli gövdəsi 
var. Alətin ümumi uzunluğu 1000 mm-ə çatır. Gövdə, adətən, ayrı-ayrı taxta 
pərçimlərdən düzəldilir. Qola pərdələr bağlanmışdır. Pərdəsiz çonquriyə də 
rast gəlinir. Simləri burulmuş ipəkdən olur. Üç sim kəllədə yerləşən taxta 
aşıxlara, dördüncü qısa sim (zili) isə yandan, təxminən qolun ortasında taxıl-
mış aşıxa dolanır. O əsas simlərdə alınan səslərə nisbətən iki dəfə uca sələ-
nir və çalğını uzun müddətli burdonla müşayiətini tə`min edir. Taxta deka-
da və gövdənin yanlarında rezonator dəliklər açılıb. Dekada kifayət qədər 
hündür xərək yerləşdirilmişdir. Sakit, incə və bir qədər xışıltılı səslər qolun 
gövdə ilə birləşdiyi yerdə simləri cingiltdətməklə çıxarılır.  

Q.Q.Qaqarinin “Nisə” rəsminə (1-ci fəsildə verilmiş şəklə bax) görə, 
Azərbaycanda kiçik çoğurlar, yə`ni cürə çoğurlar da istifadə olunurdu, on-
larda, əsasən, qadınlar çalırdılar.  

Tar kimi sazəndə ansamblının tərkibinə daxil olan kamança XIX 
əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda aparıcı alətlərdən biri ol-
muşdur. Bu adla o Cənubi Qafqaz, Dağıstan və İranda rast gəlinir. Misirdə 
ona kamanqə, Türkiyədə iklik deyirlər. Orada “kemençe” (karadeniz kemen-
çesi) adı altında başqa quruluşlu kamanlı alət intişar tapmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, keçmişdə kamançalar daha iri ölçüdə ol-
muşlar; gövdə çevrəsinin uzunluğu 800 mm-ə, onun açıq hissənin diametri – 
120 mm-ə, qolun uzunluğu 800 mm-ə, milin uzunluğu isə 250 mm-ə çatırdı 
[25]. Simlər isə qoyunun və ya iribuynuzlu qaramalın bağırsağından hazırla-
nırdı. Kamanı isə nisbətən qısa (500 mm) idi. 

XX əsrin əvvəllərinə kimi Azərbaycanda, əsasən, xalis kvintaya    
(d1– a1–e2) köklənmiş üçsimli kamançalar istifadə olunurdu. Kəllənin sol 
hissəsində bir, sağ hissəsində iki aşıx yerləşirdi. Lakin muzey kolleksiyaları-
na, eləcə də XIX əsrin sonuna aid fotoşəkillərə əsasən, o dövrdə dörd, beş, 
hətta altı simli kamançalar da var idi. Buna görə dərc edilmiş işlərdə qeyd  
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olunan guya dördüncü simin 1909-cu ildə Saşa Oqanezaşvili tərəfindən 
əlavə edildiyi fikri ilə razılaşmaq olmaz.  

Orta Asiyada eynitipli alət gicak (ğıjək), onun yayı isə – kamança, 
yaxud kaman adlanır. Gicakda, adətən, simlərin sayı 4-ə çatır. 6-7-yə kimi 
simi olan çoxsimli gicaklara da rast gəlinir.  

Orta əsr ədəbiyyatında kamançanın və gicakın eyni zamanda möv-
cud olduğu və onları müqayisə etdikdə üstünlük birinciyə verildiyi göstərilir 
[26]. Tədqiqatçılar onların yaranmasını qədim hind və Orta Asiya mənbələri 
ilə əlaqələndirirlər [27]. 

Kəmana oxşar alətlərdən Ermənistan (kəmani), Acarıstan (ardanuçi) 
və Yunanıstanda (kemençes) istifadə edirlər. Onların kəmandan fərqi gövdə-
də yan oyuntu hissələrin olmamasıdır.  

Çaqanağın hazırda istifadə olunan avar və lakların çaqana, gürcülə-
rin çianuri və osetinlərin kissın-fandır alətləri ilə eynitipli olması onların 
zahiri oxşarlığı ilə təsdiqlənir. Bütün adı çəkilən alətlər piyalə və ya dəfşə-
killi oyulmuş, açıq hissəsinə qoyun dərisi çəkilmiş, çox vaxt yuxarı hissə-
sində dəyirmi kəsilmiş iki böyük rezonator dəliyi olan gövdəyə malikdir. 
Pərdəsiz qol girdə formalıdır və aşıx taxılmış fiqurlu yonulmuş kəlləsi var. 
Kvarta nisbətində köklənmiş 3-4 simi bağırsaqdan hazırlanmışdır. Səs çox 
güclü və bir qədər tın-tın alınır. Əsasən solo alətlərdir.  

Çəng – arfanın prototipi ən qədim musiqi alətlərindəndir. Dünyanın 
bir çox guşəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı üzərində alətin təsviri 
olan maddi-mədəniyyət abidələri tapılmışdır. Ən ilkin yaşı 5 min il hesab 
edilir.  

Misirdə mövcud olmuş Erkən və Qədim çarlıqlar (b.e. 3000 – təxm. 
2250 il əvvəl), Şumerdə (Dəclə və Fərat çayları arasında tarixi ərazi) Ur 
birinci sülaləsi (b.e. təxm. 3000 il əvvəl) dövrünün abidələrində təsbit olun-
muş çəngin qövsvari növləri, sonralar simlər bərkidilən üfqi tamasa ilə bu-
caq altda aşağıdan birləşmiş əyri (qabağa meyilli) geniş rezonatorlu bucaqlı 
Asiya çəngi şəklində Ön, Yaxın və Orta Şərqin çox geniş ərazisində yayıl-
mışdı. Əvvəllər onların 11-12 simi olurdu. Nəzərə alaraq ki bu alətdə, adə-
tən, udu müşayiət edirdilər, simlərin sayı 25-26-ya çatdırıldı və beləliklə də 
yeddi muğam (makom) çalmaq mümkün oldu [28]. 

Maraqlıdır ki, çəng XVIII əsrin sonuna Türkiyədə və XIX əsrdə 
İranda və Azərbaycanda sıradan çıxsa da, daha sadələşmiş şəkildə və tamam 
başqa ifa tərzi ilə (alətin açıq tərəfi çalğıçıya yönəldilir) Gürcüstanda çanqi 
adı altında 6, 10 və 11 simli alət mövcuddur. Gürcü çanqisinə qohum alətlər 
Kabarda-Balkariya (pşina-dıkyako), Qaraçay-Çərkəzistan (pşiedeqekuakua), 
Osetiya (duadastanon) və Abxaziyada (ayumaa) mə`lumdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Dağıstanda (darqilər) aşağıda iki ya üç diş-
lə qurtaran çalov şəklində uzun gövdəsi olan ikisimli aləti də çəng adlandı-
rırlar.  

Santur (yaranması  qədim yunan psalteriumu ilə əlaqələndirilir) Tür- 
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kiyə, İraq, Hindistan, Çin, Azərbaycan və Ermənistanda bu adla, Gürcüs-
tanda santuri və ya sinsala, Misirdə – santir, macarıstan, Slovakiya, Ukrayna 
və Belorusiyada simbal adı ilə yayılıb. Quruluş və çalğı tərzi cəhətdən onlar 
bir-birindən o qədər də fərqlənmirlər. Trapesşəkilli gövdəyə bir, iki, üç, 
dörd və beşxorlu simlər çəkilir və bunlardan hər biri unison köklənir. 
Səsdüzümünü üç oktavaya qədər diatonik qamma təşkil edir. Əsasən müşa-
yiətedici alət kimi istifadə olunur.  

Türkiyədə iki növ – fərəngi və türk santurları yayılıb. Birinci növ 
Avropa (macar) simbalıdır, lakin ondan fərqli olaraq səsdüzümü şərq səs 
sisteminə uyğundur. Bu məqsədlə simlərin sayı 105-ə qədər azaldılıb (21 
müxtəlif ucalıqda səs verir), yə`ni hər beş sim unison köklənir. Bundan 
başqa xərəklərin vəziyyəti dəyişdirilib. Bütün bu quruluş dəyişikliklərini 
1850-ci ildə Hilmi bəy (Mir-Alay Santuri) həyata keçirmişdir [29]. İkinci 
növ santurda simlərin sayı 72-dir, və o, əsasən, İstanbulda yayılıb.  

Santur 200 mm uzunluğu olan iki ağac çubuqla çalınır. Simlərə to-
xundurulan uc aypara, digər uc isə baş, şəhadət və orta barmaqlarla rahat 
tutmağa imkan verən halqa şəklində düzəldilib.  

Tədqiqatçıların mülahizəsinə görə, santur İranın ən qədim və mü-
kəmməl çalğı alətlərindəndir və təxminən 3000 ilə yaxındır ki, mə`lumdur 
[30]. 

Şahidlərin mə`lumatına görə, Özbəkistanda santur tipli alət XIX əs-
rin sonlarında yaranmışdır [31] və dörd xırda ayaqcıqla və zədələnmədən 
qorunmaq üçün taxta qapaqla təchiz olunmuş “çəng” adı ilə istifadə edilirdi. 
Oturacaqlarının uzunluğu 850-1000 mm və 630-800 mm, yanların eni       
500 mm və hündürlüyü 300-400 mm olan yastı gövdənin iki rezonator də-
likli taxta dekası vardır. Deka üzərində yerləşən simlərin bir ucu sol tərəfdə 
millərə, o biri ucu isə sağ tərəfdə köklənmə zamanı xüsusi açarla fırladılan 
aşıxlara bərkidilib. Sim, mil və aşıxlar metaldandır. 40 simdən yalnız aşağı 
sim təkdir, 39-u isə üçxorludur, yə`ni səsdüzümünün əsasını14 sim təşkil 
edir.  

Çəngin simləri xərəklərlə iki qrupa bölünür. Sağ xərəyə dirənən və 
aşıxlara yaxın yerləşən sağ qrup simləri diatonik səsdüzümünün bir səsini 
verir. Birinci qrupun simləri arasından sol xərəyə dirənən ikinci qrupun sim-
ləri keçir. Sol xərək simləri iki qeyri-bərabər hissəyə ayırır: xərəkdən sağda 
yerləşən simlər qonşu birinci qrup simlərdən oktava, xərəkdən sol tərəfdəki-
lər isə – həmin simin səsindən kvinta yuxarı səs çıxarır.  

Solo və ansambl aləti olan çəngdən instrumental pyes, mahnı və 
rəqslərin ifası, eləcə də müğənniləri müşayiət etmək üçün istifadə olunur.  

Kitabın 1-ci fəslində qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda orta əsrlərdə 
bu ad altında daha sadə quruluşlu santurşəkilli alətlər mövcud idi.  

Səfiəddin Urməvinin icad etdiyi alətlərdən müğni, E.Kempferin əsə-
rindən göründüyü kimi, XVII əsrə kimi məşhur idi.  

Çexesdəyə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, nəzərdən keçirdiyi- 
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miz mənbələrdə bu alətin analoquna rast gəlinmir.  
Nəfəs alətləri. Çalğı dəlikləri olmayan sadə fleyta və boruların ilkin 

nümunələrini arxeoloqlar Paleolit dövrünün abidələrində tapmışlar. Çox-
gövdəli və köndələn fleytalar, tütəklər, tədqiqatçıların qənaitinə görə, nisbə-
tən sonrakı dövrün – erkən və gec Neolit dövrlərinin çalğı alətləridir.  

Azərbaycanda yayılmış quruluş və səslənməsinə görə fərqli olan nə-
fəs alətlərinin sayı 23-ə çatırdı.  

XIX əsrin sonunda Azərbaycanda balaban və ya yastı balaban klar-
netlə duetdə istifadə edilirdi. Buna görə də alətin diapazonunun genişləndi-
rilməsi zəruriyyəti meydana çıxdı. Bunun üçün onun gövdəsi bir qədər uza-
dıldı və müasir görkəm aldı.  

Ən`ənəvi balabanla yanaşı onun kiçik növü - cürə balabanda istifadə 
olunurdu. Onun uzunluğu 250-280 mm, səs kanalının diametri 4-5 nn, qamış 
hissəsi isə adı balabandakına nisbətən qısa idi. Gövdənin üzərində 8 çalğı 
pərdəsi yerləşirdi. Kökü ən`ənəvi balabandan kvinta yuxarı idi. Maraqlıdır 
ki, Qara Qarayev 1938-ci ildə cürə balabanın çalğısından xalq havalarını 
noto köçürmüşdür. 

Balaban və ya yastı balaban İranda və Dağıstanda həmin adla, Gür-
cüstanda duduki, Türkiyə, Kabarda-Balkariya və Ermənistanda düdük, 
uyğurlarda quan kimi tanınır. Maraqlıdır ki, Kabarda-Balkariya, Özbəkistan 
və Tacikistanda balaban (bulaman) və ya balabon adı ilə quruluşca sümsü-
balabana oxşar başqa nəfəs alətləri yayılıb. Onlar çərtilmiş tək dilçəyi və 6 
çalğı dəliyi olan 200-250 mm uzunluğunda qamış borucuq, yaxud əslində 
olmayan “yalançı” boruağzı və 7-8 çalğı dəliyi (biri arxada) olan 300 mm 
uzunluğa ağac gövdə (dar səs kanalının yuxarı ucuna çərtilmiş tək dilçəkli 
qamış sümsü taxılıb) şəklində təmsil olunublar.  

Tütək kimi alətlər çox geniş yayılıb. Rusiyada onlar sopel, Gürcüs-
tanda – salamuri, Acarıstanda – kavali, Ermənistanda – tutak, tutuk, şvi, Da-
ğıstanda – kşul (ləzgilər), şuvşuv (kumıklar), şətaxi (darqilər), şutuxi (lak-
lar), svutram (tabasaranlar), şitix (avarlar) Tacikistanda – nay çuponi və ya 
tütak, Ukraynada – sopilka, Belorusiyada – dudka, Estoniyada – vilepill, 
Latviyada – stabule, Litvada – lumzdyalis adlanır. Tütəyin Qafqaz növündə 
5-8 çalğı dəliyi var, onlardan biri arxa tərəfdə yerləşir.  

Azərbaycandan başqa zurna həmin adla Türkiyə, İran, Gürcüstan, 
Acarıstan, Ermənistan, Dağıstan (ləzgilər, avarlar, tabasaranlar), Çeçenistan, 
İnquşetiya, Yunanıstan, Makedoniya və ərəb ölkələrində mə`lumdur. Dağıs-
tanda o həm də zurnay (kumıklar), zurnay (laklar), zinrav (darqilər), surmay 
(kubaçinlər), Kabarda-Balkariyada – nakira adlanır. Zurna tipli alətlər Əf-
qanıstan və Tacikistanda surna, Misirdə – zəmr, Əlcəzairdə – zorna, qaita 
adı ilə yayılıb. Uyğurlarda və qaraqalpaqlarda o sunay və ya sona, kalmık-
larda – biçkür, buryatlarda – bişkur adı ilə tanınır. Türklər məişətdə onun 
bir-birindən əsasən gövdəsinin uzunluğuna görə fərqlənən müxtəlif növlə-
rindən istifadə edirdilər – kaba, cürə, asafi, sixabi, ərəbi, əcəmi, bəxtiyari.  
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 Qocaman zurnaçı Həbibullah Cəfərovun sözlərinə görə, Azərbayca-
nın Şəki zonasında vaxtilə müxtəlif uzunluqda zurnalar yayılmışdı. Gövdə-
nin uzunluğundan asılı olaraq onlar müxtəlif cür adlanırdı: “baş tavar” (350 
mm), “orta tavar” (300 mm, indi də istifadə edilir), “cürə” (250 mm), “orta 
cürə” (200 mm) və “ayaq cürə” (150 mm). Baş tavar orta tavardan yarım ton 
bəm, cürə isə yarım ton zil səslənirdi. 

Göründüyü kimi, böyük bir məkanda quruluşca eyni olan alətlər 
ümumi köklü adla mə`lumdurlar.  

Zurnadan fərqli olaraq, neylə eynitipli alətlər müxtəlif adla, demək 
olar ki, dünyanın hər yerinə yayılıb. Məsələn, Ukraynada o floyara, Moldo-
vada – fluyer, kaval, Abxaziyada – açarpın, Acarıstanda – çoban-salamuri, 
Osetiyada – uadınz, Adıgedə – kamıl, Kabarda-Balkariyada – bjami, Qara-
çay-Çərkəzistanda – sibizqa, kamıl, Gürcüstanda – ueno-salamuri, avili, 
kavili, nay, nestvi, Ermənistanda – srinq, Dağıstanda – ksül (ləzgilər), şyata-
xi (darqilər), zıbızqı (kumıklar), Çeçenistanda – dutra, Başqırdıstanda – ku-
ray, Qazaxıstanda – sıbızqı, Türkmənistanda – qarğı-tüydük, Qırğızıstanda – 
sarbasnay, ərəb ölkələrində – mizmar, Yunanıstanda – tzamara və s. adlanır. 
Misirdə, İranda və Türkiyədə bir-birindən uzunluğuna görə fərqlənən müx-
təlif növ ney mə`lumdur. Məsələn, Türkiyədə ifa olunan muğamlardan asılı 
olaraq 12 növ neydən istifadə edilir: mansur (“Dügah”), mansur mabeyni 
(“Kürdü”), şah (“Segah”), davud (“Çargah”), davud mabeyni (“Hicaz”), ba-
laahenk (“Nava”), balaahenk mabeyni (“Hisar”), sipürdə, ahteri və ya xalq 
dilində – süpürge (“Hüseyni”), müstahsen (“Əcəm”), müstahsen mabeyni 
(“Evc”), kızneyi (“Gərdaniyyə”), kızneyi mabeyni (“Şahnaz”).  

Neylə eynitipli olan nay çalğı aləti hazırda Özbəkistan, Qaraqalpaq 
və Tacikistanda geniş yayılıb. O ağac, bambuk, ağ dəmir və bürüncdən ha-
zırlanır və hazırlandığı materialdan asılı olaraq yeqoç-nay, qarov-nay, mis-
nay və birinci-nay adlanır. 400-600 mm uzunluğunda silindrik boru şəklində 
olur. Gövdənin yuxarı yonulmuş ucunda üfürmək üçün deşik açılıb, aşağı 
hissədə isə altı ifa dəliyi var. Üfürmə və çalğı dəlikləri arasında əlavə dəlik-
lər də yerləşir. Solo ifa, eləcə də simli xalq çalğı alətləri ansamblında istifa-
də olunur.  

Quruluşca naya oxşar alətlər Buryatiyada (limba, limbe) və Tuvada 
(lembi, limbi) da geniş yayılıb.  

Nayın iki növündən (nay və bəm nay) nadir hallarda Azərbaycanda 
da istifadə olunur. Onların gövdəsində 11 dəlik yerləşir; 6-sı çalğı dəliyidir, 
qalanları isə səsin sərbəst yayılmasını təmin edir. Nayın uzunluğu 510 mm, 
çalğı dəlikləri arasındakı məsafə 15-20 mm-dir. Diapazonu birinci oktavanın 
“lya” səsindən dördüncü oktavanın “re” səsinə qədərdir. Adətən, üçüncü 
oktavanın “lya” səsinə qədər səslərdən istifadə olunur.  

Bəm nayın uzunluğu 570 mm-ə çatır. Çalğı dəlikləri arasında məsafə 
25-30 mm-dir. Diapazonu birinci oktavanın “mi” səsindən üçüncü oktavanın 
“lya” səsinə qədərdir, lakin ən rahat səslənmə həcmi – üçüncü oktavanın  
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“mi” səsinə qədərdir.  
Sümsünün və sümsü-balabanın yayılma sahəsi kifayət qədər genişdir 

və onlar müxtəlif ad altında mə`lumdurlar: Estoniyada – poopill, Litvada – 
birbine, Latviyada – pekşis, Rusiya və Belorusiyada – jaleyka, rojok, Ukray-
nada – rijok, Qazaxıstanda – qamıs-sırnay, Tacikistanda – balabon, Özbə-
kistanda – balaban, bulaman, sibizik, Qaraqalpaqda – balaman, Türkmənis-
tanda – dilli-tüydük, Çeçenistanda və İnquşetiyada – suzam, Dağıstanda – 
balaban (ləzgilər), bumbuti (darqilər), lalu (avarlar), ppelüti (laklar), Ka-
barda-Balkariyada balaban və ya kamıl, Qaraçay-Çərkəzistanda – nuupu, 
Ermənistanda – susuk, pku, Gürcüstanda – stviri.  

Qocaman musiqiçilərin mə`lumatına görə, sümsü-balaban Azərbay-
canda XX əsrin 40-cı illərinə qədər mövcud olmuşdur. Sevindirici haldır ki, 
məşhur zurna və balaban ifaçısı İzzətali Zülfüqarov və bacarıqlı nəfəs alət-
ləri ustası, müxtəlif növ nəfəs alətləri yaradıcısı Əlicavad Cavadovun təşəb-
büsü ilə sümsü-balabanı yenidən bərpa etmək mümkün olmuşdur.  

Tuluma oxşar alətlər, demək olar ki, bütün dünyada mə`lumdur və 
hər ərazidə (Türkiyə istisna olmaqla) onun öz adı var: ruslarda – valınka, 
ukraynalılarda və belaruslarda – duda, udmurtlarda – bız, moldavanlarda – 
çimpoy, əlcazairlilərdə – mezud və s. Onların hamısı ayrıca melodik və bur-
don borularla təchiz olunublar. Quruluşuna görə tuluma ən yaxını burdonsuz 
iki melodiya borusu olan İran duzlesı, erməni parakapzuku, gürcü qudastvi-
risi, osetin lalım uadınzı, çərkəz qıbıt-kobuzu, acar çiboni, mari suvırı, şuvaş 
şaparıdır. Tulumda, əsasən, maldarlıqla məşğul olan adamlar çalırlar. Onla-
rın qoşduğu mahnılar, bir qayda olaraq, uzun müddət ifa edilir. Bunu, məsə-
lən, alətin repertuarına qədim “Sayaçı mahnıları”nın daxil edilməsi təsdiqlə-
yir. Azərbaycandan şərqə tuluma oxşar alətlərə rast gəlinmir.  

Çoxgövdəli nəfəs alətləri planetimizdə kifayət qədər geniş yayılıb. 
Rusiyada (Kursk və Bryansk vilayətləri), adətən, bərabər diametrli, yuxarı 
ucu açıq, aşağı ucu bağlı 3-5 qamış borudan ibarət olan kuvikla (tsevnisa) 
mə`lumdur. Moldova nayı və ya maskalı qövsvari əyilmiş dəri çənbərlə 
bərkidilmiş, eyni diametrli, lakin müxtəlif uzunluqlu (50-200 mm) 18-24 
(keçmişdə 7-8) ağac borudan ibarətdir. Boruların yuxarı açıq ucu eyni sə-
viyyədə yerləşir və oraqşəkilli kəsiyi olur. Borular artan düzüm ilə – ən qısa 
borudan ən uzununa qədər yerləşdirilir. Ukrayna svırilində artan düzüm ilə 
və ya ortada ən uzunu, kənarlara doğru qısalar yerləşən boruların sayı 17-ə 
çatır. Gürcülərin altıgövdəli larçemisində (meqrel adı) və ya sounarisində 
(quri adı) mərkəzdə iki ən uzun boru yerləşir, qalanlar isə sola və sağa 
tədricən qısalırlar. Türk miskaalı (digər adı musiqar) 22 borudan ibarətdir. 
Onun iki şah mənsur və küçük mənsur növü var.  

Çoxgövdəli alətlər əksərən çobanlar (larçemi) tərəfindən istifadə edi-
lir və yaxud solo və ansamblda (kuvıkli, svıril, nay) çalınır. Hər borudan 
yalnız bir səs çıxır, onun yüksəkliyi borunun uzunluğundan asılı olur.  

Yuxarıda  verilən  mə`lumatlardan bu nəticəyə gəlmək olur ki, Azər- 
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baycan musiqarı quruluşuna görə daha çox Moldova nayına və türk mis-
kaalına yaxın olmuşdur.  

Orta əsrlərdə Ön, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş yayılmış kə-
rənay hazırda Türkiyə (kürenay, kerrenay), İran (korna, kornay, karnay), 
Özbəkistan, Tacikistan (kərnay) və Hindistanda (kərna) istifadə olunur.  

Orta Asiya kərnayı bürüncdən və misdən düzəldilir. Gövdəsi orta he-
sabla 3 m uzunluğunda (Əndicanda istifadə olunan kərnay Kokand kərna-
yından bir az uzundur) düz (çox vaxt) və ya dirsəkli aşağı ucu genişlənən 
boru şəklində olur. Yuxarı hissəsinə dərin olmayan müştük lehimlənir. Səs-
lənməsi güclü və ucadır. Çalğı zamanı kərnayçı alətin ağzını maili şəkildə 
yuxarı tutur və müxtəlif tərəflərə döndərərək dördüncü-yeddinci oberton 
səslər çıxarır. Adətən, müxtəlif hadisələr zamanı adamları toplamaq üçün 
carçəkmə aləti kimi istifadə edilir. Bu zaman bir, iki və ya bir neçə kərnay; 
iki və daha çox kərnay və iki cüt naqora (bax: aşağıda) və surnay və yaxud 
üçlük – kərnay, surnay və naqora istifadə olunur.  

İranda kornanın iki növü istifadə olunur – Orta Asiya alətinə oxşar 
şimal (Gilan və ya Məşhəd) kornası və dilçəkli, uzunluğu 1000-4000 mm 
olan cənub kornası (Fars əyalətində rast gəlinir).  

Rusiyada – 2000 mm uzunluğunda konus şəkilli gövdəsi və 700-800 
mm diametrli ağzı olan mis döyüş trubaları - roqlar istifadə edirdilər. Düz və 
bükülmüş gövdəli silindrik borulara da rast gəlinirdi.  

Gürcüstanda 1300-2000 mm uzunluğunda xorototo (saxviri, sanker) 
istifadə olunurdu. Hazırda onu yalnız Qərbi Gürcüstanda müşahidə etmək 
olar.  

1-ci fəsildə qeyd olunduğu kimi, əyri kərənay orta əsrlərdə gavdum, 
daha qısaları – burqu və nəfir, sonuncunun əyri növü isə – şahnəfir adlanır-
dı. Şahnəfir buki adı ilə Gürcüstanda mə`lum idi. Hal-hazırda isə ranasrinq 
və ya srinq adı ilə Hindistanda istifadə olunur. Burqu bırqı adı ilə Tatarıstan-
da mə`lum idi.  

Müştüklü çağırış buqu, adətən, bişmiş gildən düzəldilirdi və               
350 mm-dək uzunluğu olurdu. Bu adla Özbəkistan və Tacikistanda da 
mə`lum idi; onun vasitəsilə dəyirmançılar və hamamçılar adamları dən 
üyütməyə və çimməyə çağırırdılar.  

Şeypur - ucu genişlənən düz mis boru, qədim zamanlardan müxtəlif 
xalqların məişətində və hərbi siqnal aləti kimi istifadə olunurdu. Onun müa-
sir analoqu natural səsdüzümündə 3-12 səs olan fanfaradır (ventilsiz uzadıl-
mış boru növü). 

Açıq dodaqlı alət ksul bu adla və ya ksül adı ilə hazırda Dağıstanda 
istifadə olunur. Əsasən ləzgilərdə yayılıb. Darqilər onu şyatahi, kumıklar 
zıbızqı adlandırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, zıbızqının digər fonetik va-
riantı – sibizqa – Qaraçay-Çərkəzistanda analoji çalğı alətidir.  

Ksul – əsasən çoban alətidir. Onda xalq mahnı və havaları da çalınır. 
8-9 çalğı dəliyi var; ən yuxarıdakı arxa tərəfdə yerləşir.  
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Quşşəkilli alətlər kifayət qədər geniş yayılıb və müxtəlif cür adlanır: 
ruslarda – svistulka, belaruslarda – pasvistulka, svistelka, ukraynalılarda – 
svistun, marilərdə – şun-şuşpık, çuvaşlarda – tam-şaxlıça, mordvalarda – tu-
tuşka, komilərdə – lullu, estonlarda – savipiylu, latışlarda – svilpe, litovlar-
da – molinukas, ermənilərdə – pepuk, şvi, kavis blul, gürcülərdə – bul-bul, 
bulbuli, ləzgilərdə – simsi, avarlarda – qiştero, darqilərdə – şyatik, laklar-  
da – şutuxi, özbəklərdə – işvələk.  

Onların hamısı gildən hazırlanır, bişirilərək əlvan rənglərə boyanılır, 
çox vaxt mina ilə örtülür. Adətən, aşağı hissədə kvarta həddində səs çıxar-
mağa imkan verən bir fit və iki çalğı dəliyi olur. Əksəriyyəti indi uşaq oyun-
cağı kimi istifadə olunur. Keçmişdə bu alətlərdə, yəqin ki, sadə havalar çalı-
nırdı.  

“Bülbül” türk sözünün etimologiyasına görə Gürcüstanda olduğu ki-
mi burbuğ elə bu adla da Azərbaycanda istifadə olunduğu istisna olunmur.  

Dərili alətlər. Membranofonlar arasında birtərəfli təbillər – ən qə-
dim alətlərdəndir (erkən Neolitə aid edilir). İkitərəfli təbillərin yaranma 
tarixi b.e.ə. 3000 il qəbul edilir.  

Azərbaycanda yayılmış dərili alətlər quruluşuna, ölçüsünə, forması-
na, hazırlanma materialına və səslənməsinə görə çox müxtəlifdir. Onlar tək 
və binardırlar. Çubuqlarla və əllə çıxarılan səslər quru, alçaq, güclü, boğuq 
və ya gurultuludur. Gücü zəif pianissimodan (pp) forte və fortissimoyadək 
(fff) olur.  

Membranofonlar xalq kütlələri arasında geniş istifadə olunurdu. Bir-
tərəfli zərb alətlərinin sayı 10-a, ikitərəflilərin sayı isə 6-ya çatırdı. Onlardan 
yaz mərasimləri, rəqslər, idman oyunları, tamaşalar, dini ayinlərin müşayiəti 
zamanı çağırış aləti kimi istifadə edirdilər. Onda solo və başqa çalğı alətləri 
ilə ansamblda çalırdılar. Bu ən`ənə bizim günlərdə də davam edir.  

Dəf orta əsrlərdə ən çox yayılmış alət idi. Bunu dəfçalanın daimi işti-
rakçısı olduğu müxtəlif səhnələri əks etdirən miniatür rəsm əsərlərindən də 
görmək olar. Xalq oyun və tamaşalarında məzhəkəçilər, mütriblər, rəqqas-
lar, eləcə də qaraçılar bu alətdən geniş istifadə edirdilər. Çalğı zamanı dəf 
sol əllə bir qədər maili şəkildə tutulub, sağ əl barmaqları ilə isə üzə və ya 
gövdəyə vurulurdu. Hərdənbir aləti silkələyirdilər. Həmçinin ifaçı onu dizlə-
ri arasında tutur və iki əli ilə membrana vururdu. Dəfin sağanağının diametri 
(220-260 mm) qavalla müqayisədə kiçik idi. Çənbərin ətrafına 4-5 cüt girdə 
mis lövhə bərkidilirdi. Bundan başqa, içərisinə şaquli çarpazlanan kəndirlərə 
zınqırov və qumro taxılırdı. Zınqırovların olmasına və istifadə sahəsinə görə 
bu aləti çox vaxt zınqırovlu dəf və ya qaraçı dəfi adlandırırdılar.  

Dəfə oxşar alətlərin yaşını tədqiqatçılar iki min ildən çox hesab edir-
lər [32]. Dəf müxtəlif adlarla Avropada, Ön, Yaxın, Mərkəzi və Uzaq Şərq-
də mə`lumdur: Avropa ölkələrinin əksəriyyətində damburin, Yunanıstanda 
defia, Türkiyədə, İranda və Tacikistanda (dağ vilayətlərində) dəf, ərəb ölkə-
lərində tar, bendir adlanır. Göründüyü kimi, bir çox ölkələrdə alətin adı 
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ümumi bir kökdən yaranıb. Qeyd etmək lazımdır ki, qonşu Gürcüstan və 
Ermənistanda dəf olmayıb. 

Şərq ölkələrində dəflə müqayisədə qavalın yayılma sahəsi daha ge-
niş idi. Gürcüstanda o dayra, dapi, Ermənistanda – daf, dapp, xaval, Çeçe-
nistan və İnquşetiyada – təp, Dağıstanda – tep (kumıklar), dap (darqilər), 
daft (tabasaranlar), jerqen (avarlar), çeçeren (ləzgilər), ççirqilu (laklar), 
Türkmənıstan, Özbəkistan və Tacikistanda – dayra, doyra, dəf, uyğurlarda – 
dəp, şaldap, duff, Hindistanda – daf, ərəb ölkələrində – dəf adı ilə mə`lum 
idi.  

Əvvəllər dairədə sağanağın xarici və daxili tərəflərində dəmir halqa-
lar olurdu, sonralar isə yalnız içəri tərəfdə qalmışdı. Qalın üz zərbə üçün ifa-
çının adsız barmağına taxılmış dəmir üskükdən istifadə etməyə imkan yara-
dırdı ki, bu da səslənməyə xüsusi çalar verirdi.  

Göründüyü kimi, üç alət – zahiri görnüşcə çox oxşayan dəf, qaval və 
dairə, demək olar ki, hər yerdə eyni cür adlanırlar. Türkiyədə dəfə həm də 
dairə deyirlər.  

Keçmişdə olduğu kimi, ikitərəfli dərili alətlərdən ən çox yayılanı 
nağara ilə eynitipli alətləridir. Uyğurlarda o bu adla, Gürcüstanda doli, 
doul, dxol, dalabandi, Ermənistanda dool, dxol, Çeçenistanda və İnquşetiya-
da qaval, Dağıstanda daldam (ləzgilər), kili (avarlar), daçu (laklar), tep 
(kumıklar), dam (darqilər), daldalu (tabasaranlar), Rusiya, Belorusiya və 
Ukraynada baraban, Mari vilayətində tumır, Çuvaşiyada parappan, Litvada 
kyalmas, Yunanıstanda daulia adı ilə tanınır.  

Kos (böyük nağara) – elə bu adla İranda yayılıb. Qeyd etmək la-
zımdır ki, Azərbaycandan şərqə nağaraya bənzər alətlər yayılmayıb.  

Nağaradan fərqli olaraq, qoşanağaranın yayılma ərazisi daha geniş-
dir. Özbəkistanda və Tacikistanda naqora, Gürcüstanda – diplipito, dumbuli, 
Ermənistanda – naqara, Dağıstanda – tiplipitom, Rusiyada – nakrı, ərəb öl-
kələrində – nağğara, tbilat adı ilə mə`lumdur.  

Özbək naqorası qoşanağaradan ölçüsünün böyüklüyünə görə fərqlə-
nir: hündürlüyü 200-250 mm, gövdələrindən birinin (kos naqoranın) diamet-
ri – 120-200 mm, ikincinin (rez-naqoranın) – 80-100 mm təşkil edir. Keç-
mişdə naqora hərbi və çağırış aləti kimi istifadə edilirdi. Əmir və xanların 
səfərə çıxmalarını təntənə ilə xəbər vermək üçün naqora çox böyük ölçüdə 
hazırlanırdı və onda iki musiqiçi çalırdı. Bu alət artıq kos-naqora adlanırdı.  

Qədim alətlərdən biri olan təbil (və ya təbl) müxtəlif şəraitlərdə səs-
lənirdi. İri ölçülü təbil xüsusi dayaqlarda yerləşdirilirdi və onun səsi ilə xalqı 
qarşıdakı mühüm hadisələr haqda xəbərdar edirdilər. Orta ölçülü təbillər şah 
sarayının darvazası ağzında müsəlmanların namaz vaxtına uyğun olaraq 
gündə beş dəfə səslənirdi. Belə bir adət vardı – sübh şəfəqini və günəşin bat-
masını təbilə döyməklə, şeypurun səsləri və sincin vurulması ilə qeyd edi-
lirdi. Kiçik təbil (təbil-bas) isə hərbi döyüşlər və ya şahinlə ov zamanı səslə-
nirdi. Sonuncu dauılpaz, daulbas və çindaul adı ilə İran, Qazaxıstan,  
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Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanda da mə`lum idi. Onun diametri 300 
mm və hündürlüyü 160 mm olan dəbilqəşəkilli gövdəsi vardı. Mis göv-
dənin açıq geniş tərəfinə dəri çəkilirdi və əl, ya da qamçı ilə döyəclənirdi. 
Yəhərə bağlanırdı və ya əldə gəzdirilirdi. İşarə və səs-küy aləti kimi istifadə 
edilirdi. Şahinlə ov zamanı istifadə olunduğu üçün “şahin təbili” də adla-
nırdı. Təkmilləşdirilmiş dauılpaz hazırda Qazaxıstan xalq çalğı alətləri or-
kestrində istifadə olunur, Qırğızıstanda isə sıradan çoxdan çıxıb.  

Dümbək (zərb) yaxın zamanlara kimi Azərbaycanda çox yayılmışdı 
və xalq tamaşa və oyunlarının, eləcə də rəqslərin müşayiəti üçün istifadə 
edilirdi. Adətən, toyxananın girişində alətin üz dərisini isitmək üçün manqal 
qoyulurdu [33]. 

Muzey nümunələrinə görə, alətin hazırlanması üçün müxtəlif mate-
rial – gil, ağac, metal seçilirdi. Çalğı zamanı musiqiçi çiynindən alətin qa-
yışını aşırırdı və qoltuq altında tuturdu.  

Dümbəyə oxşar alətlər müxtəlif adlarla digər ölkələrdə də mə`lum-
dur: darbuka, dümbələk, küp (Türkiyə), darbuk (Makedoniya), tumbeleki 
(Yunanıstan), darabukka (İordaniya, Tunis, Mərakeş), dumbəkə (Misir), 
tombək, dombək və ya zərb (İran), tavlək (Tacikistan). Hazırda hündürlüyü 
400 mm və gövdəsinin diametri 250 mm olan tombək İranda əsas zərb 
alətidir.  

1910-cu təvəllüdlü Aşıq Hacıbala İbrahimov uşaq ikən Şəki bölgə-
sində ağzı və dibi dar, qarnı isə gen kiçik küpə (dopu) şəklində gövdəsi olan, 
açıq tərəfinə qoyun dərisi çəkilmiş və iki çubuqla çalınan musiqi alətini gör-
müşdür. 

Çox geniş, aşağı getdikcə daralan gövdəsi olan kusun səsindən hərbi 
döyüşlər zamanı düşməni qorxutmaq üçün istifadə edilirdi. Onun səsi toy 
təntənəsinin və ya matəm mərasiminin başlanması bildirilirdi, sülh, əmin-
amanlıq vaxtı isə ev heyvanlarını qovmaq və başqa məqsədlər üçün istifadə 
olunurdu. Sonralar çox böyük olduğuna, daşınma və köklənməsi çətin 
olduğuna görə tədricən sıradan çıxmış, lakin onun adı böyük ölçülü nağara 
növlərinə keçmişdir.  

Cift-kösün (dəbdəbənin) də “aqibəti” bu cür olmuşdu. Zahiri görnüşü 
kusa oxşayırdı, lakin ondan fərqli olaraq iki gövdəsi vardı. İki tərəfdən filə, 
dəvəyə və ya ata qoyulurdu. Ağac çubuqlarla dəridən olan üzünə vurularaq 
çalınırdı. Ərəb ölkələrində ona cüft-nağara deyirdilər.  

Çox ehtimal ki, dumbul xalq tamaşa və oyunlarında istifadə olunur-
du. Təlxək və məzhəkəçilərin bu sözün təhrif olunmuş forması ilə – dünbal 
(dəmbal) adlandırılması faktı qeyd olunan fikri dolayısı təsdiqləyir [34]. 
Vaxtilə dumbul Azərbaycanda müxtəlif musiqi səhnələrində, toy və idman 
oyunlarında (məsələn, “Zorxana oyunu”) geniş istifadə edilən çalğı alətlə-
rindən idi. Onun enli və dəyirmi gövdəsinə iki tərəfdən çox qalın dəri (əsa-
sən buzov və ya qoyun) çəkilirdi. Çalğı zamanı hər iki tərəfdən membran 
ağac çubuğlarla vurulurdu. Hal-hazırda Azərbaycanın bir sıra şimal rayonla- 
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rında (Quba, Dəvəçi) çubuq nağara dumbul, Abşeron kəndlərində isə qo-
şanağara – qoşadumbul və ya sadəcə dumbul adlanır.  

Dumbula oxşar zərb çalğı alətləri müxtəlif adlarla digər ölkələrdə də 
mə`lum idi. Hal-hazırda ona oxşar alət – dhol Hindistanda istifadə olunur.  

Davul “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında çubuqlarla çalınan və boru 
ilə birlikdə səslənən alət kimi təsvir edilir.  

Hazırda Şərqi Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar nağaranı davul 
adlandırırlar.  

Türkiyədə rast gəlinən nümunələrə nəzər salsaq görərik ki, davul za-
hirən nağaraya oxşayır, lakin ölçüsü ondan böyükdür.  

Əvvəllər Türkiyədə bu aləti tomruk, tümrük, dümrük adlandırırdılar. 
Sonralar “davul” ərəb adının tə`siri ilə yuxarıda qeyd olunan adlar dəyişib 
təbl, daha sonra davul olmuşdur. Adətən, böyük ölçülü davulu burada 
küvrük, küvrüga, kuvargah, küflek, gövlek, kümrü ya qümrü adlandırırlar. 
Dəri üzə zərbə vurmaq üçün müxtəlif ölçülü iki toxmaqdan istifadə edilir. 

Dühulun orta hissədə gövdəsi bir qədər enləşən daha uzunsov növü 
hazırda İranda istifadə olunur. Digər ölkələrdə bu və ya oxşar adla (dhol) 
nağaranı adlandırırlar.  

Təbirəyə oxşar alətlərə antik Orta Asiyada rast gəlinirdi. Hindistanda 
qum saatı formasında olan təbillər də (udukka) ən qədim alətlərdən sayılır. 
Çində onlara yaoqu deyirdilər.  

Özüsəslənən alətlər. Quruluşunun sadəliyinə görə idiofonlar ən qə-
dim musiqi alətlərindən sayılırlar. Azərbaycanda müxtəlif formalarda təmsil 
olunmuşdular və qeyri-adi bədii-ifa imkanlarına görə fərqlənirdilər. Onların 
sayı 17-yə çatırdı.  

Laqquti tipli alətlər Uzaq Şərq, Afrika, Cənubi Amerika xalqları 
arasında geniş yayılıb. Azərbaycanda laqqutiyə, əsasən, cənub bölgələrində 
(Lənkəran, Masallı, Astara, Yardımlı və Cəlilabad) rast gəlinir.  

Şaxşax (çalpara) “kastanyeta” adı ilə İspaniyada və İtaliyanın cənub 
bölgələ-rində geniş istifadə olunur. Orta Asiya xalqlarında şamanların 
istifadə etdiyi şaxşax qumrov bərkidilmiş düz taxta lövhədən ibarət idi [35].  

Şaxşax oxşar alət koşik və ya koşuk adı ilə XX əsrin 30-cu il-lərinə 
kimi Özbəkistanın Fərqanə vadisinin və Tacikistanın sakinlərinə bəlli idi. 
Arxa tərəfdən yarımkürə formada olan iki cüt taxta qaşıq iplə 100-120 mm 
uzunluğunda taxta qulpa bağlanırdı. Rəqqas hər əlinə bir cüt qaşıq 
götürürək, əlini açıb-yummaqla qaşıqları silkələyərək səslər çıxarırdı, bu-
nunla da rəqsin ritmini vurğulayırdı.  

Ən qədim alətlərdən sayılan sinc çox geniş ərazidə yayılmışdı. Ona 
müxtəlif cür adla (simbal, krotali, piatti, tarelki, snsxa) Misir, İran, Hindis-
tan, Çin, Yaponiya, İtaliya, Rusiya, Avropa ölkələrində rast gəlinirdi. Lakin 
mütəxəssislərin yekdil rə`yinə görə ən yaxşısı türk sinci idi. Sinc çox vaxt 
marş xarakterli melodiyaların ifası zamanı zurnaçılar ansamblı və digər 
nəfəs alətləri ilə birgə istifadə olunurdu. “Şəbih” dini mərasim keçirilən za- 
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man rəqsi xatırladan müxtəlif hərəkətlər sinc və təbillə müşayiət olunurdu.  
Zil (zilpara) zahirən 30-40 mm diametri və 2-3 mm qalınlığı olan, 

mis, gümüş və ya bürüncdən hazırlanmış kiçik boşqaba oxşayırdı. Kasacığın 
mərkəzindəki dəlikdən keçirilən qayış, sağ və sol əlin baş, şəhadət, ya da 
orta barmaqlarına taxılır və bir-birinə vurularaq çalınırdı. Rəqqasələr 
tərəfindən melodiyanın əsas taktlarının vurğulanması üçün istifadə edilirdi.  

Zilə oxşar alətlər hələ Qədim Romada Pompey krotalisinin bir nö- 
vü – barmağa taxılan sinc kimi mə`lum idi. Türkiyədə o zil, İranda – zərbu-
lə, Yunanıstanda – zilia, Hindistanda – mandira, Myanmedə – ya qvin, Ya-
poniyada – dobatsu adlanır.  

Zəng, adətən, misdən, onun qarışığından və tuncdan içərisində metal 
dilçək yerləşən kəsik konus şəklində hazırlanırdı. Vaxtilə zəng müxtəlif 
funksiyaları yerinə yetirərək xalq oyun və tamaşalarında istifadə edilirdi. 
Məsələn, “Novruz” bayramı ərəfəsində hər bir alverçi öz dükanında bu 
alətdən asırdı. Onun səsi ilə alıcıları qəbul edir, yola salırdı [36]. 

Zəng planetimizdə çox yayılan qədim musiqi alətlərindəndir. Məsə-
lən, Yunanıstanda kodxon adı ilə bizim eradan V əsr əvvəl mə`lumdur. Çin-
də (dvil-bu) və Rusiyada (kolokol) bu alətin çox qədim işlənmə tarixi var.  

Çan (böyük ölçülü zəng) – Türkiyədə bütün zəng növlərinin ümumi 
adıdır. Ölçüsündən asılı olaraq onlar müxtəlif cür adlanırdılar: əl, kilsə və 
təhlükə çanları.  

Zəngin ən kiçik növü zınqırov adlanırdı və çox vaxt məişətdə istifa-
də edilirdi. Adətən, dəvənin boynundan asılırdı. Ev heyvanlarının yerini 
onun cingiltisi ilə tez müəyyən etmək olurdu. Şəhər yerində faytonlarda bir 
növ siqnal kimi asılırdı. Vaxtilə dərvişlər, mütriblər, məzhəkəçilər müxtəlif 
səhnə, tamaşa və oyunlarda ondan geniş istifadə edirdilər. Hazırda dəfin 
sağanağına bağlanır, buna görə də, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, zınqırovlu 
dəf adlanır.  

Qədim alət olan qumro (qumrov, qımroy, qımro, qımrov, qomrey) – 
içiboş kiçik bürünc kürəcik şəklində olurdu, içərisində 2-3 dəyirmi kiçik daş 
və ya qurğuşun qırma dənəsi yerləşirdi. Silkələyəndə daşlar və ya qırmalar 
kürəciyin divarlarına dəyir, bununla da xoşagələn cingilti səs verirdi. Qumro 
səsinin gücü çox da yüksək deyildi (p-dan mf-ya qədər). Qumrodan xalq 
oyun və tamaşalarında rəqqasə, rəqqas və təlxəklər istifadə edirdilər. Əl və 
ayaq qolbağına bərkidilir, yaxud bağlama halında əldə tutularaq rəqs zamanı 
sil-kələdilirdi. Məişət əşyası kimi cin-şeytandan qorumaq üçün ev heyvan 
və quşlarının boynundan asılırdı. Göyərçinin ayağında qumro olduqda onu 
ovlamazdılar. Hazırda qavalın sağanağında və bə`zi xalqların məişətində 
istifa-də edilir.  

Zınqırovla müqayisədə cərəs kiçik idi və buna görə də daha incə və 
xoş səslənirdi. Rəqqaslar və hoqqabazlar tərəfindən istifadə olunurdu.  

Klassik poeziya irsindən görünür ki, dəray hərbi döyüşlərdə istifadə 
olunurdu və fillərə asılırdı. Hazırlandığı yeri, yə`ni Hindistanı vurğulayaraq, 
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adətən hindi-dəray adlanırdı. Nəfir, kərənay və zurna nəfəs alətləri ilə birgə 
çalınırdı. Sonradan bu alətin adı qumrovun sinonimi kimi istifadə edilmiş-
dir.  

Xəlxal – dəri qolbağa taxılmış zınqırovlar əvvəlcə adi qadın bəzəyi 
idi. Lakin sonradan rəqqas və rəqqasələrin istifadə etidyi çalğı alətinə çevril-
di; onu topuq hissədə ayağa taxırdılar. Hərəkət zamanı xəlxal rəqsi müşayiət 
edən digər musiqi alətlərlə həmahəng cingiltili səs çıxarırdı. Qızıldan, gü-
müşdən və başqa əlvan metallardan düzəldilirdi. Orta əsrlərdə hökmdarların 
saraylarında çıxış edən mütriblər ondan çox istifadə edirdilər.  

Hazırda çox nadir hallarda qədim mərasim rəqslərinin ifası zamanı 
istifadə olunur. Xəlxal “zəng” adı ilə Özbəkistanda və Tacikistanda istifadə 
olunur. Rəqqaslar onu əllərinə və ayaqlarına taxaraq ritmi vurğulayırlar.  

Cingildəyən alət olan səfail və ya səfai uzunluğu 400 mm və diamet-
ri 15 mm olan iki girdə taxta və ya sümük mildən ibarət idi. Millər bir-birilə 
üzərinə çoxlu sayda xırda metal halqacıqlar taxılmış burma məftildən olan 
və qulaqcıqdan keçirilmiş bir və ya iki dəmir halqa ilə birləşirdilər. Səyyah 
gözbağlayıcılar, heyvan tə`limçiləri, müğənni və dərvişlər tərəfindən, eləcə 
də dini tamaşalarda istifadə olunurdu. İfaçı növbə ilə çiyninə çubuqla vura-
raq və halqaları havada silkələyərək, həmçinin onları tez-tez irəli-geri hərə-
kət etdirərək özünəməxsus səs effektinə nail olurdu. Hazırda Özbəkistan və 
Tacikistanda instrumental ansambllarda və xalq çalğı alətləri orkestrlərində 
epizodik səslənir.  

Ağız-qopuzun iki növü (ağac və ya sümükdən hazırlanmış lövhəşə-
killi və ya metal qövsvari) müxtəlif adla əksər xalqlarda yayılmışdır. Onlar-
da sadə havalar çalınır. Keçmiş SSRİ məkanında bu alətin müxtəlif variant-
da 60-dan çox adı var (rusca – varqan, ukrayna, belarus, moldavanca – 
drımba, latışca – varqas, litovca – bandurelis, başqır və tatarca – kubız və ya 
kumız, marica – kovıj, çuvaşca – kupas, qırğızca – komuz, ağac-komuz, 
temir-komuz, tacikcə – çəng-kobuz, temir-çəng, türkməncə – qobız, özbək-
cə – temirçəng kobuz, qazaxca – komız, temir-komız, şankobız, altay və xa-
kasca temir-komus, temir komıs, tuvincə – temir-xomıs, ıyaş-komus, xulu-
zun-komıs, yakutca – xomus və ya xamıs).  

Bu özüsəslənən musiqi aləti Uzaq Şərqin, Şimal-Şərqi Sibirin kiçik 
xalqlarının, demək olar ki, yeganə çalğı alətidir və hər biri müxtəlif cür 
adlanır: selkuplar – pınır, nenlər – pıml, xantlar – tumran və ya suup-
tumran, evenklər – kenqipkevun, nanaylar – muene, çukçalar – vanni-yayay 
və s. Bu alətdə, adətən, qadınlar çalır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, faktiki materiala əsaslanmadan R.Qalayska-
ya məqaləsində [37] digər türkdilli xalqlarda olduğu halda, bu alətin Azər-
baycanda mövcud olmaması haqda fikir yürüdür. Bu nəticə yalnız bu gün 
üçün həqiqətə uyğun ola bilər.  

Göründüyü kimi, türkdilli xalqlar məskunlaşmış ərazilərdə alətin adı 
müxtəlif  fonetik  variantları – komuz, kobız, komis, kavıs, xomus və s. olan  
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ümumtürk “qopuz”, “kobuz” sözündən alınmadır. 
Qaşığek digər xalqlarda müxtəlif adla mə`lumdur. Xüsusilə Latın 

Amerika hindularında (maraka) geniş yayılıb.  
Azərbaycanda vaxtilə qaşığekdə “Novruz” bayramı zamanı xalq ta-

maşaları göstərilərkən özünə məxsus ritm çalırdılar.  
Qədim zamanlardan insanlar çalğı aləti kimi ev əşyalarından (kasa, 

teşt) istifadə edirdilər. Kasə belə alətlərdən olmuşdur. Eyni cür kasanı müx-
təlif səviyyədə su ilə doldurur və onlara vurmaqla temperasiya olunmuş 
müxtəlif ucalıqda səslər alırdılar. Hazırda bu cür kasalar folklor ansamblla-
rında (məsələn, “İrs”, “Mahirlər”) istifadə edilir. Salyan rayonundan Hə-
sənağa Sadıqov iki sırada yerləşdirilmiş müxtəlif ölçülü 10 boşqab və nəl-
bəkidə iki çubuğun köməyi ilə müxtəlif mahnı və rəqs havalarını xoş və cin-
giltili səslərlə alır.  

Teşt – çalğı alətin adı və həm də iri mis ləyəndir. Qız-gəlinlər 
tərəfindən “Halay” kimi rəqslərin ifasında zəruri atributdur.  

Yuxarıda qeyd olunanları, eləcə də çalğı alətlərinin yayılması və on-
ların bir-birini ardıcıllıqla əvəz olunma haqda əvvəllər söylənilən fikirləri 
[38] nəzərə alaraq, aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:  

- çox geniş ərazidə yayılmış, bəsit quruluşa və müxtəlif adlara malik 
olan eynitipli xalq çalğı alətləri lokal mühitdə, ayrı-ayrı xalqların və ya etnik 
qrupların məskunlaşdığı ərazidə yaranmışdır (məsələn, ağız qopuzu, süm-
sü);  

- regional yayılma sahəsi və ümumi adı olan xalq çalğı alətləri 
müəyyən bir ərazidə yaranmış və inkişaf etmiş, sonra isə qonşu bölgələrə 
miqrasiya etmişlər (məsələn, saz, ud, qanun, zurna);  

- nisbətən kiçik ərazidə istifadə olunan mükəmməl xalq çalğı alətləri 
(məsələn, tar) yayıldığı hüdudlarda təşəkkül tapmışdır;  

- eynitipli və eyniadlı alətlər türkdilli xalqlar yaşayan ərazilərdə daha 
çox yayılmışdır.  

Adətən, yaranma “ocağı” olan mürəkkəb quruluşlu simli alətlər 
alınma olur. Böyük ərazidə öz adını saxlamış ud, qanun, çəng, çox güman 
ki, belə alətlərdən olub. Buna görə də, sadə quruluşlu nəfəs və zərb alət-
lərinin əksəriyyətinin, onları məişətində istifadə edən xalqın leksik söz tərki-
binə müvafiq çoxsaylı adı var.  

Müəyyən musiqi alətlərinin inkişaf etmiş texniki və bədii-ifa imkan-
larını tə`min edən mükəmməl quruluş və eləcə də xalqlar arasında uzun 
müddət ərzində müəyyənləşmiş iqtisadi və mədəni əlaqələr onların geniş sa-
hədə yayılmasına əhəmiyyətli dərəcədə tə`sir etmişdir.  

Sözsüz ki, dünyanın aparıcı musiqişünaslarının işlənmiş tarixi-mor-
foloji, musiqi-üslub, struktur-tipoloji və etnofonik metodlar çərçivəsində 
tarixçi, arxeoloq, etnoqraf və dilçilərlə birgə sıx əməkdaşlıqla, kompleks sis-
temli və etnoqrafik tədqiqatları, eləcə də çalğı alətlərinin müqayisəli öyrə-
nilməsi ayrı-ayrı alətlərin yaranma tarixi, inkişafı və miqrasiyası haqqında 
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biliklərimizi artırmağa, yeni araşdırmaların irəli sürülməsinə və xalq çalğı 
alətlərinin müzakirə edilən məsələlərinin həllinə şərait yaradacaqdır.  

Lakin bu gün bir həqiqəti qeyd etmək lazımdır ki, başqa milli xü-
susiyyətlərlə yanaşı oxşar xalq çalğı alətləri vasitəsilə müxtəlif ölkələrin mə-
dəniyyət xadimləri arasında sıx əlaqələr qurulur. Bu isə öz növbəsində, mu-
siqi melosunun və xalq çalğı alətlərinin sonrakı inkişafı üçün əlverişli zəmin 
yaradır.  

 
 

_______ 
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Ta qədim zamanlardan hər bir xalqın mə`nəvi həyatında müxtəlif alət-

lərdə çalınan instrumental və onların müşayiəti ilə ifa olunan vokal-instru-
mental musiqi çox mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Öz növbəsində, xalqın 
musiqi yaradıcılığının inkişafında aparıcı rol çalğı alətlərinə mənsub olmuş-
dur. Buna görə də musiqi alətlərinə yalnız səs çıxarmaq və musiqi ifa etmək 
vasitəsi kimi deyil, həm də cəmiyyət inkişaf etdikcə musiqi təfəkkürünün 
tərəqqisinin mühüm göstəricisi kimi baxılmışdır [1]. 

Qədim və yüksək mədəniyyətə malik olan Azərbaycanda çalğı alətlə-
rindən çox geniş istifadə edilirdi, belə ki, onlar vasitəsilə xalqın düşüncə və 
hisslərini daha incə və rəngarəng vermək olurdu. Buna görə də çalğı alətlə-
rinin geniş xalq kütləsi arasında yayılması, musiqi məktəblərində tədrisi, 
ifaçı kollektivlərinin vəziyyəti həmişə ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub. 
Çalğı alətlərinin tədqiqi ilə xalqın məişəti və mədəni həyatı, onun bədii ya-
radıcılığının müxtəlif növ və formaları ilə əlaqədar bir çox məsələləri həll 
olunur.  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, hələ keçən əsrin 60-cı illərin-
də Azərbaycan xalq çalğı alətlərinə həsr olunmuş ümumiləşdirici disserta-
siya işi yazılmışdır [2]. Sonrakı üç onilliklər ərzində tədqiqatçılar tərəfindən 
xalq çalğı alətləri üzrə müxtəlif məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. Qeyd et-
mək lazımdır ki, 60-90-cı illər ümumilikdə alətşünaslığın inkişafında dönüş 
mərhələ hesab edilməlidir.  

Son illər dünyanın, demək olar ki, bütün guşələrində çalğı alətləri ilə 
bağlı məsələlər musiqişünasların və peşəkar ifaçıların xüsusi tədqiqat 
obyekti olmuşdur. Mətbuatda çalğı alətlərinin inkişaf tarixini, quruluş və 
akustik xüsusiyyətlərini, eləcə də onların tədqiqi, tətbiqi və təkmilləşdiril-
məsi məsələlərini işıqlandıran çoxlu sayda yeni məlumatlar dərc olunmuş-
dur [3]. Terminologiyanın unifikasiyasının, təsvir texnikasının, tipologiya 
və sistemləşdirmənin vacibliyi qeyd olunmuşdur [4]. 

“Musiqi tarixi şəkillərdə” (“Musikgeschichte in Bildern”), “Avropa 
xalq musiqi alətləri üzrə mə`lumat kitabı” (“Handbuch der europaischen 
Volkmusikinstrumente”) seriyaları, Beynəlxalq antropoloji və etnoqrafik 
elmlər üzrə konqresin “Xalq çalğı alətləri” simpoziumunun (Moskva, 3-10 
avqust 1964-cü il), “Türk xalqları musiqisi” I Beynəlxalq simpoziumunun 

AZƏRBAYCAN  XALQ  ÇALĞI  

ALƏTLƏRİNİN  İNKİŞAF  PERSPEKTİVİ 
 

VI. 
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(Almatı, 3-8 may 1994-cü il) materialları, iki cildlik “Xalq musiqi alətləri və 
instrumental musiqi” (Moskva, Sov. komp., 1987-1988), Rusiya İncəsənət 
Tarixi İnstitutunun alətşünaslıq bölməsi tərəfindən hazırlanmış “Alətşünas-
lıq məsələləri” adlı üç məcmuə (1993-1997), müxtəlif dünya xalqlarının və 
ölkələrin xalq çalğı alətlərinə həsr olunmuş monoqrafiya və kataloqlar dərc 
olunmuşdur. Azərbaycan MEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun xalq 
musiqisinin tarixi və nəzəriyyə şö`bəsi (müdiri sənətşünaslıq doktoru, pro-
fessor A.İ.İsazadədir) tərəfindən “Azərbaycan xalq musiqisinin antologiya-
sı” tərtib edilmişdir. Onun artıq I cildi dərc olunmuşdur. Həmçinin orqano-
loqların beynəlxalq birlikləri (“Study Group on Folk Musical Instruments”, 
“The Calpin Society”, “The leading international society for study of musi-
cal instruments”) yaradılmışdır.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri “Makomlar, muğamlar və müasir bəstə-
karlıq yaradıcılığı” elmi-nəzəri konfransında (Daşkənd, 1975), YUNESKO-
nun Beynəlxalq Musiqi Şurası (BMŞ) və SSRİ-nin Milli Musiqi Komitəsi-
nin təşkil etdiyi – “Yaxın və Orta Şərq xalqlarının şifahi ən`ənəvi peşəkar 
musiqisi və müasirlik”, “Yaxın və Orta Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti 
ən`ənələri müasir musiqi mədəniyyətində” - beynəlxalq müsiqişünaslıq sim-
poziumlarında (Səmərqənd, 1978, 1983), xalq çalğı alətləri ifaçılarının 
Üzeyir Hacıbəyov adına Birinci Beynəlxalq Müsabiqəsində (Bakı, 1986) və 
aşıqlar müsabiqəsində (Gəncə, 1989), “Bərbəd və Mərkəzi - Ön Asiya 
xalqlarının bədii ənənələri. Tarix və müasirlik” (Düşənbə, 1990) beynəlxalq 
simpoziumunda səslənmişdir. 

Azərbaycan Mədəniyyət Fondu nəzdindəki “Xalq ustaları” komissi-
yası tərəfindən milli musiqi alətləri hazırlayan ustaların seminar-müşavirəsi 
keçirilmiş və sərgilər təşkil olunmuşdur (1989, 1999). Burada R.Mustafayev 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət və Azərbaycan Tarixi, eləcə də Azər-
baycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət muzeylərinin eksponatları ilə birgə qə-
dim, müasir və yeni çalğı alətləri də nümayiş etdirilirmişdir.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri, əvvəllərdə olduğu kimi, muğamların, 
mahnı, aşıq və rəqs janrlarının inkişafında müstəsna rol oynayırlar. Orkestr 
və ansamblların yaradıcılıq nailiyyətlərinə, müxtəlif alətlərdə ifaçıların usta-
lığına baxmayaraq dinləyicilər çalğı alətlərinin ümumi vəziyyətinə, səslən-
məsinə və repertuarın genişlənməsinə daha yüksək tələblər irəli sürürlər.  

İlk dəfə Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən (“Azərbaycan musiqi həyatına 
nəzər”, “Aşıq sənəti”, “Azərbaycanın musiqi həyatı” məqalələri, “Muğamat 
və xalq mahnılarının ifası haqqında” mövzusunda çıxışı) irəli sürülən xalq 
çalğı alətləri və ifaçılıq ustalığı problemləri sonralar da mütəxəssislərin və 
bəstəkarların diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, diapazonun genişləndi-
rilməsi, tembr palitrasının zənginləşdirilməsi üçün Əfrasiyab Bədəlbəyli 
alətlərin aşağı və yüksək registrli müxtəlif növlərini yaratmağı təklif et-
mişdir [5]. Qara Qarayev və Niyazi, orkestr və ansamblların tərkibinə haqsız 
unudulmuş Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin, Fikrət Əmirov isə tar, kaman-
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ça və balabanın bas növlərinin daxil edilməsinin lüzumunu xüsusi olaraq nə-
zərə çatdırmışlar [6]. 

Xalq çalğı alətləri orkestr və ansambllarının yaradıcılıq yoluna və re-
pertuarına nəzər salaraq, qeyd etmək olar ki, onların inkişaf perspektivi hələ 
tam şəkildə açılmayıb. Orkestrə müxtəlif səpkidə əsərlər – uvertüralar, kon-
sertlər, rapsodiyalar, fantaziyalar, kantatalar və irihəcmli vokal bəstələr la-
zımdır.  

Orkestr və ya ansamblların tərkibini müəyyənləşdirərkən onların dina-
mik və texniki imkanları nəzərə alınmalıdır.  

Müasir simfonik orkestrlərin dinamik imkanlarının müəyyən olunması 
təcrübəsinə əsaslanaraq [7], simli və nəfəs alətlərinin sayını dəqiq müəyyən-
ləşdirmək lazımdır. Bu, ayrı-ayrı alətlər qruplarının səslənmə gücündən da-
ha səmərəli istifadə edilməsinə imkan verəcəkdir. Alətlərin fiziki (gövdə 
divarının və dekanın qalınlığı, gövdənin həcmi, hazırlanma materialı) və 
akustik xüsusiyyətlərinin tədqiqi bu işdə çox böyük yardımçı ola bilər [8]. 

Milli orkestrlərin yaradılması təcrübəsi göstərir ki, etnoqrafik prinsip-
lə, yəni müxtəlif növ xalq çalğı alətlərinin daxil edilməsi ilə müqayisədə 
ayrı-ayrı alətlərin səslənmə keyfiyyətinin zənginləşdirilməsi daha səmərəli 
və məqsədə uyğundur. Buna görə də, təbii ki, müxtəlif qruplara daxil olan 
alətlərin təkmilləşdirilməsi məsələsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Rus və digər milli orkestrlər təşkil olunarkən [9] onların tərkibinin 
müəyyənləşməsində ən`ənəvi (arxaik) deyil, məhz təkmilləşdirilmiş alətlərə 
üstünlük verilirdi. Məsələn, V.V.Andreyev adına Rus xalq çalğı alətləri or-
kestrinin tərkibinə pikkolo, kiçik (I, II), alt (I, II), tenor, bas (I, II) və kontra-
bas domralar; prima, sekunda, alt, bas və kontrabas balalaykalar daxildir. 
Kurmanqazı adına Qazaxıstan dövlət xalq çalğı alətləri orkestrində prima, 
alt, bas və kontrabas kobız və pikkolo, prima, birinci və ikinci (sekunda), 
alt, tenor, bas və kontrabas dombra səslənir. Özbəkistan xalq çalğı alətləri 
orkestrində isə gicakın alt, bas və kontrabas, rübabın prima, messo-soprano, 
alt, dutarın prima, sekunda, alt, bas, kontrabas, cəngin prima, pikkolo, tenor, 
bas və nayın pikkolo növlərindən istifadə olunur. Ukraynanın bandurçular 
kapellasına müxtəlif bandur növləri daxildir. Gürcülərin panduri, çonquri, 
çanqi və çuniri, osetinlərin dalafandır, belarusların simbal, litovların birbine 
və kankles, latışların kokle, stabule və başqa xalq çalğı alətləri təkmilləşdi-
rilmişdir [10].  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibinin təkmilləşdirilməsi 
üçün hesab edilir ki, nəfəs alətləri qrupuna prima, alt, tenor və bas balaban-
lar, kiçik, böyük və alt tütəklər, müxtəlif zurna və neylər, kamanlı alətlər 
qrupuna prima, alt və bas kamançalar, mizrablı alətlər qrupuna soprano, 
messo-soprano və bas tarlar, cürə, orta (qoltuq) və böyük (tavar) sazlar, zərb 
alətləri qrupuna qaval, qoşanağara, nağara və təbil daxil edilməlidir [11]. 

Orkestr bu və ya digər əsəri ifa edərkən çox vaxt solo və ya ayrı-ayrı 
alətlər qrupları seçilir. Sonuncu halda eynitipli alətlərin müxtəlif növlərinin 



 401 

yaradılması məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1920-ci illərin ortalarında Şərq simfonik 

orkestri üçün kvarta-kvinta köklü 8-9 simli pikkolo, prima, bariton, 8 və 6 
simli kontrabas tar növləri, kvinta köklü prima, alt, violonçel, kontrabas 
kamançalar, cürə, çonqur, alt, bas sazlar, üç növ balaban (sonuncusu bariton 
registrli), prima və alt zurnalar, D köklü tütəklər (böyük ölçülü ikinci tütək 
birincidən bir oktava aşağı səslənirdi), həmçinin tonika-dominant köklü 
nağara yaradılmışdır [12]. 

Yalnız alətlərin quruluşu və səs keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi de-
yil, orkestr və ansamblların eyni sistem və köklü mükəmməl alətlərlə təchiz 
olunması da böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Şübhəsiz ki, orkestr səslənməsini yeni tembr çalarları ilə zənginləşdir-
mək, diapazonun bəm və ya zil registrlərə tərəf artırılması məqsədilə or-
kestrin tərkibinə əlavə alətlər daxil etmək lazımdır. Onu da nəzərə almaq la-
zımdır ki, simli alətlər böyük oktavanın “do” səsindən üçüncü oktavanın 
“mi” səsinə qədər çox da böyük olmayan diapazonu əhatə edir. Çox hallarda 
isə tembrlərin bəm registrlərdə səslənməsi tələb olunur. Buna görə də or-
kestrin tərkibinə, ilk növbədə, bas registrli alətlər daxil edilməlidir. Orkestr-
də nəfəs alətlərindən çox vaxt klarnet səslənir. Lakin əsl xalq çalğı alətlərinə 
üstünlük verilsə, daha yaxşı olardı.  

Mizrabla çalınan alətlər qrupuna udun (diapazonu – böyük oktavanın 
“mi” səsindən birinci oktavanın “fa” səsinə qədər) və kamanla çalınan alət-
lər qrupuna alt kamançanın, nəfəs alətləri qruouna isə pikkolo, tenor və bas 
balabanın (diapazonu böyük oktavanın “fa diyez” səsindən birinci oktavanın 
“re diyez” səsinə qədər) daxil edilməsi diqqətəlayiqdir.  

Orkestrdə tembr rəngarəngliyinə müxtəlif registr, ifa üsulları, ştrix və 
nüanslardan istifadə etməklə yanaşı alətlər qrupunun bir-birilə uyğunlaşdı-
rılması yolu ilə də nail olmaq olar.  

Avropa alətlərindən istifadəyə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, 
orkestrin tərkibinə fortepianonun daxil edilməsi ilə tembr zənginləşməsin-
dən başqa, orkestrin səslənmə diapazonunu da genişləndirmək mümkün ol-
muşdur. Məsələn, fortepianoda simli və nəfəs alətlərinin diapazonuna “yer-
ləşməyən” melodiyaları çalmaq olur. Tembrə görə tar, kamança və sazlar 
onunla yaxşı uzlaşır. Tarda vurğulanan akkordların gücləndirilməsi üçün 
fortepiano çox uğurla qoşulur. Bu alətin kontrast tembri melodiyanı ayır-
mağa və yaxud tembr müqayisəsi üçün şərait yaratmağa imkan verir. Lakin 
fortepianonun tez-tez səslənməsinə aludə olmaq da lazım deyil. Həmişə 
yadda saxlamaq lazımdır ki, orkestrin əsas bədii ifadəsinə yalnız simli 
alətlər hesabına nail olmaq olar.  

Xalq çalğı alətləri orkestrinin orta və bas registrlərlə tam tə`min olun-
ması məqsədilə hazırda onun tərkibinə ayrı-ayrı əsərlərin ifasında epizodik 
səslənən kontrabas, fleyta, qoboy və bas dutar daxil edilmişdir. Orkestrin 
baş dirijoru və bədii rəhbəri Nəriman Əzimovun fikrincə, bu müvəqqəti və 
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məcburi haldır. Yenidən qurulmuş müvafiq alətlər yaranandan sonra, qeyd 
olunan alətlərə ehtiyac öz-özünə aradan qalxacaq.  

Mə`lum olduğu kimi, musiqi tarixən formalaşan musiqiçilər kollektiv-
lərində – xalq çalğı alətləri, akademik (simfonik), estrada orkestrlərində (an-
sambllarında) alətlərin müşayiəti ilə səslənir və bu kollektivlərdə xalq çalğı 
alətlərindən istifadəyə çox böyük ehtiyat və bacarıqla yanaşmaq lazımdır. 
Xüsusilə, tar, kamança və balabanın yerinə gitara, klarnet, qoboy, skripka, 
akkardeon və digər alətlər səslənən müxtəlif musiqili tamaşalarının və toyla-
rın keçirilməsində iştirak edən instrumental ansamblların yaradılmasına çox 
diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bütün bu hallar haqlı olaraq məzəmmətə səbəb 
olur. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, xalq musiqisinin, xüsusən muğamın inki-
şafı, ilk növbədə, milli çalğı alətlərinin geniş tətbiqindən asılıdır.  

Müxtəlif xalq çalğı alətləri ansambl və orkestrlərinə indi hər yerdə – 
mədəniyyət evləri və saraylarında, klub və məktəblərdə rast gəlmək olar. 
Elə bir bədii özfəaliyyət kollektivi tapılmaz ki, orada xalq çalğı alətlərində 
çalmasınlar.  

Xalq çalğı alətlərində peşəkar ifaçılarımızın da nailiyyətləri şübhəsiz-
dir. Onlardan ən yaxşıları dünyanın bir çox ölkələrində milli incəsənətimizi 
təmsil edirlər.  

Fikrimizcə, xalq çalğı alətlərinin tədqiqində mövcud boşluqları aradan 
qaldırmaq üçün elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətləri: a) dəqiq akus-
tik ölçmələr, b) ifaçılıq, v) repertuar, q) terminologiya və etimologiya, d) ya-
yılma sahəsi və miqrasiya, e) çalğı alətlərinin yenidən qurulması və təkmil-
ləşdirilməsi məsələlərinin öyrənilməsinə yönəlməlidir.  

Bununla belə, orqanologiya və alətlərin ölçülməsi üzrə əvvəllər toxu-
nulmuş məsələlərə də yenidən nəzər salınmalıdır. Məsələn, çalğı alətlərinin 
quruluşunun öyrənilməsi prosesində onların səciyyəvi formalarını, tərkib 
hissələrinin dəqiq ölçülərini, funksiyalarını, hazırlandığı materialı və hazır-
lanma qaydasını qeyd etmək zəruridir. Bu zaman mə`lumatçı kimi təcrübəli 
ustaları cəlb etmək lazımdır. Sonra, yaradılma zəruriliyi mətbuatda qeyd 
edilən akustika laboratoriyasında xüsusi cihazlarda alətin dəqiq akustik öl-
çülməsi həyata keçirilməlidir.  

İfa texnikası, səs çıxarma üsulları, ifaçıların hərəkət və mimikası hər-
tərəfli şərh olunmalı və kinolentə köçürülməlidir.  

Repertuarın seçimi, xalq havalarının audio-videokaset və CD-lərə 
yazı-lışı zamanı onların estetik və etnoqrafik mahiyyətinə xüsusi diqqət 
yetiril-məlidir.  

Ümumilikdə, ifaçılıq sənəti ictimai, tarixi, sosial, estetik-fəlsəfi, fizio-
loji və psixoloji mövqelərdən işıqlandırılmalıdır [13]. 

Terminoloji tədqiqat aparılarkən bütün alətlərin adları müəyyən olun-
malıdır, belə ki, onlar bir neçə alətə uyğun gələ və ya ümumiləşdirici ola 
bilər. Adların mə`nasını ayırd edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onlar xarici 
görünüş, quruluş xüsusiyyətləri, hazırlandığı material, səslənmə və digər xü-
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susiyyətlərlə bağlı ola bilər. Terminoloji və etimoloji tədqiqatlar, yayılma 
sahəsi və miqrasiya məsələləri kimi, mədəni-tarixi əlaqələrin öyrənilməsin-
də çox dəyərlidir.  

Mə`lumdur ki, Şərq xalq çalğı alətləri tarixən müəyyən ərazi ilə məh-
dudlanmayıb. Buna görə onların tarixi bütün türk aləmi çərçivəsində tədqiq 
edilməlidir. Qafqaz, Orta və Ön Asiya, Yaxın Şərq, Hindistan, Çin, eləcə də 
Aralıq dənizi ətrafı xalqlarının musiqi alətlərinin bütün mədəniyyət sahələri-
nin inkişafı fonunda müqayisəli tədqiqinin vaxtı çatmışdır. Bu, göstərilən 
geniş ərazidə məskunlaşmış xalqların musiqi alətlərinin ümummədəni tarixi 
qarşılıqlı əlaqələr kontekstində oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmə-
yə imkan verəcəkdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Sibirin türkdilli xalqlarının və Orta Şərq 
xalqlarının çalğı alətləri artıq xüsusi tədqiqat obyektləri olmuşdur [14]. 
1994-cü ildə Almatı şəhərində keçirilən “Türk xalqları musiqisi” I Beynəl-
xalq etnomusiqoloji simpoziumda da bu məsələ gündəliyə çıxarılmışdı.  

Alətləri etnoorqanoloji tədqiqi ilə paralel onlarda ifa olunan musiqi ilə 
vəhdətdə nəzərdən keçirmək lazımdır. Buna görə də xalq çalğı alətlərinin 
kompleks problem kimi öyrənilməsinə folklorçular, tarixçilər, dilçilər, və 
xüsusilə, etnoqraflar cəlb olunmalıdır. Yalnız yayıldığı geniş regionda top-
lanmış materialların müqayisəli təhlilindən sonra müəyyən nəticələr əldə et-
mək olar. Nəşr olunmuş işlərdə rast gəlinən ziddiyyətlərdən (məsələn, kusun 
quslya ilə eyniləşdirilməsi) bu yolla uzaqlaşmaq olar [15].  

Çalğı alətlərinin tədqiqi ilə yanaşı onların qorunub saxlanması və ge-
niş yayılması məsələsinə də diqqət yetirilməlidir. Müxtəlif alətlərdə müsabi-
qələr keçirilməsi ən`ənəvi xarakter daşımalıdır. Belə ki, Üzeyir Hacıbəyov 
adına müsabiqənin sistematik keçirilməsi, zona və respublika baxış-müsabi-
qələrin təşkili irəli sürülmüşdür [16]. 

Gələcək nəsillərin xalq çalğı alətlərinə tam və təkmilləşdirilmiş 
şəkildə, bütün ifaçılıq imkanları ilə sahib olması üçün səy göstərilməlidir. 
Bu məsələ ona görə gündəmə çıxarılır ki, əgər orta əsrlərdə Azərbaycanda 
80-dan çox musiqi aləti səslənirdisə, indi onların sayı 18-ə qədər azalmışdır. 
Bu da çox təəssüfedici haldır. Buna görə də sıradan çıxmış çalğı alətlərinin 
bərpası çox əhəmiyyətli məsələdir.  

Sıradan çıxmış alətlərin bərpası məsələsi ilə hazırda yaradılma zəruri-
liyi mətbuatda dəfələrlə qaldırılan Bakı Musiqi Akademiyası nəzdindəki 
“Qədim musiqi alətlərinin yenidən bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi-təd-
qiqat laboratoriyası məşğuldur. Sənətşünaslıq namizədi, dosent M.T.Kəri-
movun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən laboratoriyada unudulmuş alətlərin 
bərpası üzrə artıq müəyyən təcrübə toplanmışdır. Santur, bərbət, çəng, çəğa-
nə, Şirvan tənburu kimi simli alətlər bərpa edilmiş və təkmilləşdirilmişdir.  

Mövcud orkestr və ansamblların tərkibinə qədim xalq çalğı alətlərinin 
daxil edilməsi onların tembr və dinamik imkanlarını zənginləşdirməyə (hal-
hazırda  bu,  simfonik  orkestr  alətləri  hesabına  həyata  keçirilir),  eləcə də  
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müxtəlif folklor-etnoqrafik ansambllar təşkil etməyə imkan verərdi. Tərki-
bində bərbət, santur, cəng, çəğanə kimi qədim çalğı alətləri olan belə an-
sambllardan birini M.Kərimov yaratmışdır və ansambl auditoriya qarşısında 
ilk dəfə 1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli dövlət 
xadimi, sərkərdə və şair Şah İsmayıl Xətainin 500 illiyinə həsr olunmuş ədə-
bi-bədii gecədə çıxış etmişdir. Bu kollektivin uğurlu çıxışları hal-hazırda da 
davam edir.  

Adı çəkilən laboratoriyada qopuz, çoğur, rübab və rud kimi qədim 
alətlərin artıq ilk nümunələri hazırlanıb, yaxın zamanda nüzhə və müğni də 
bərpa ediləcəkdir.  

Mətbuatda bütün tələblərə cavab verən alətlərin hazırlanması məsələsi 
dəfələrlə qaldırılıb. Mövcud sexlər əsasında Şərq musiqi alətləri hazırlayan 
fabrikin yaradılmasının vacibliyi göstərilmişdir. Burada tar, kamança, nağa-
radan başqa saz, balaban, tütək, qoşanağara da hazırlanması tövsiyə olun-
muşdur [17]. Azərbaycan Mədəniyyət Fondu tərəfindən təşkil edilmiş müşa-
virənin qərarı ilə xalq çalğı alətləri hazırlayan ustalar assosiasiyası yaradıl-
ması təklif edilmişdir.  

İfaçılıq ustalığı xalqın yaddaşında indi də yaşayan və ən başlıcası, da-
vamçıların və şagirdlərin ifasında davam etdirilən görkəmli çalğıçıların mu-
siqi sənətinin inkişafında rolu çox böyükdür. Ayrı-ayrı ştrix və üsulların çal-
ğıda istifadə olunduğunu eşidəndə və ya görəndə istər-istəməz onların sələf-
ləri yada düşür.  

Azərbaycanın musiqi sənəti tarixinə bir çox virtuoz ifaçılarıın adları 
yazılıb. Onlar arasında tarzənlər xüsusi yer tuturlar. Bu da təsadüfi deyil. 
Tar Azərbaycan xalqının ən kamil çalğı alətidir. Onun quruluş xüsusiyyət-
ləri, simlərin sayı və yerləşməsi, köklənməsi, xoş tembri və bədii-texniki 
imkanları xalq musiqisini bütün incəlikləri ilə ifa etməyə imkan verir.  

Ən ustad çalğıçıların ifaçılıq məharətinin qeyd olunması və açıqlan-
ması musiqi sənətinin ən ümdə məsələlərindəndir və onun sonrakı inkişafı 
üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

İfaçılar xalq musiqisinin zənginliyini səciyyəvi ən`ənəvi ifa üsulların-
dan – özünəməxsus ştrix, bəzək və applikaturalardan geniş istifadə edərək 
çatdırırlar. İncəsənətin müasir inkişaf mərhələsində bu ifa ən`ənələrinin sax-
lanılması ilə bərabər, onların elmi dərki, təhlili də vacibdir. Digər tərəfdən 
xalq musiqisinin səciyyəvi cəhətlərini daha tam əks etdirən intonasiya xüsu-
siyyət, ştrix, bəzək, gəzişmələrin nota salınması musiqişunaslığın ən vacib 
məsələlərindəndir. Təsadüfi deyil ki, xalq melosunu öyrənən tədqiqatçılar 
onun yazıya alınmasına böyük diqqət yetirirlər.  

Məşhur tarzənlər Hacı Məmmədov və Ramiz Quliyevin təcrübəsini 
nəzərə alaraq, ifaçıların repertuarına dünya musiqi klassikasına daxil olan 
əsərlər də salınmalıdır, bununla da tarzən və kamançaçalanların digər Avro-
pa ifaçıları ilə bərabər müsabiqələrdə iştirakı tə`min edilmiş olardı. Buna 
ğörə də konsert repertuarının və tədris proqramının hazırlanmasında not ifa-
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çılığı sənətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Klassiklərin və müasir bəstə-
karların əsərlərini ifa edən xalq çalğı alətləri trio və kvartetlərinin təşkili də 
az əhəmiyyət kəsb etmir [18]. Həmçinin xalq çalğı alətləri ansambllarında 
çoxsəsli ifa texnikasına da böyük diqqət yetirilməlidir [19]. 

Xalq musiqisinin, o cümlədən xalq çalğı alətlərinin, sonrakı inkişafın-
da Bakıda və Respublikanın digər iri şəhərlərində “Muğam sarayı”49, Aşıq 
Sənəti Mərkəzi və ya Evinin, “İncəsənət” klubunun və ya cəmiyyətinin 
(onların rolu əvəllər dövrü mətbuatda işıqlandırılıb) yaradılması, qədim və 
orta əsr musiqi sənətinin aktual mövzuları üzrə konfranslar keçirilməsi, alət-
şünaslığın bir sıra vaxtı çatmış məsələləri haqda fikir mübadiləsi aparılan 
dəyirmi masanın təşkili mühüm rol oynayardı. Ekrana və səhnəyə səviyyə-
siz və təcrübəsiz ifaçıların çıxmasına imkan verməyən orqan rolunu Respub-
lika Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirkəti, 
Filarmoniya və Bəstəkarlar İttifaqı nümayəndələrindən ibarət bədii şura öz 
üzərinə götürə bilərdi. İfaçılıq ustalığı və səhnə mədəniyyətinin inkişafına 
isə obyektiv tənqid şərait yaradardı [20]. 

Yuxarı sinif şagirdləri və ali məktəb tələbələri üçün tar və onun əsa-
sında saz üzrə vəsaitlərin yaradılması məsələsi artıq qaldırılıb [21]. Orta və 
ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramlarına sazın və saz havalarının daxil 
edilməsi, ud, saz, tütək və ney siniflərinin yaradılması tövsiyə edilmişdir 
[22]. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, xalqın ən`ənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz 
hissəsi kimi çalğı alətlərinin öyrənilməsi cəmiyyətin maddi və mə`nəvi hə-
yatındakı dəyişikliklərin xüsusiyyətlərini göstərir, instrumental musiqi və 
ifaçılığın müxtəlif aspektlərinin tədqiqi, mövcud orkestr və ansamblların 
səslənməsinin zənginləşməsi yollarının axtarışı üçün əsas yaradır. Bütün 
bunlar hamısı iri əsərlər – xalq çalğı alətləri və simfonik orkestrlərin müşa-
yiəti ilə konsertlər, suitalar, rapsodiyalar, ayrı-ayrı xalq çalğı alətləri üçün 
pyeslərin yazılmasına yaradıcılıq marağına, eləcə də dinləyici auditoriyası, 
xüsusilə gənclər tərəfindən xalq musiqisinin daha dərindən dərk olunmasına 
əlverişli şərait yaradır.  
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Azərbaycanda yayılmış çoxsaylı və müxtəlif növ musiqi alətləri hələ 

qədim dövrlərdən xalq mahnıları, muğam, aşıq, rəqs və s. janrları ilə ayrıl-
maz surətdə bağlı idi. Bu ən`ənəni davam etdirərək, Azərbaycan xalq çalğı 
alətləri hər dövrdə xalqın gündəlik həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb et-
mişlər. Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən ilk milli operanın – “Leyli və Məc-
nun”un yaradılmasında onların rolu çox böyük olmuşdur.  

Milli mədəniyyətin gələcək yüksəlişinə və inkişafına şərait yaradan 
notlu xalq orkestrinin təşkili Azərbaycanın musiqi həyatında mühüm mərhə-
lə idi.  

Azərbaycan operalarında xalq çalğı alətlərindən istifadə olunması 
simfonik orkestrin ifadə imkanlarını genişləndirməyə və yeni koloritli səs-
lənməyə nail olmağa imkan vermişdir.  

Dinləyicilərin vaxtilə Azərbaycanda çox geniş yayılmış çalğı alət-
lərinin özünəməxsus səslənməsini eşitmək imkanı verən Qədim xalq çalğı 
alətləri ansamblı Respublikanın musiqi mədəniyyətinin inkişafında şübhəsiz 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Artıq bu alətləri müxtəlif ansambl və orkestr-
lərin tərkibinə daxil edilməsi vaxtı çatmışdır.  

Müasir xalq çalğı alətləri, əvvəllərdə olduğu kimi, muğamların, xalq 
mahnılarının, aşıq və rəqs havalarının inkişafında misilsiz rol oynayırlar.  

Musiqi alətləri xalqın milli sərvəti kimi, incəsənətin müxtəlif növlə-
rinin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqə və tə`siri ilə səciyyələnən tarixi mərhələlər-
dən keçərək bizim günlərə gəlib çıxmışdır. Onlar musiqi mədəniyyətinin 
çoxəsrlik inkişaf yollarını və vəziyyətini əks etdirir. Buna görə də xalq çalğı 
alətləri həmişə musiqişünaslıqda mühüm tədqiqat obyektlərindən olmuşdur.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri üzrə yazılmış kitab və nəzərdən keçi-
rilən mövzu üzrə müxtəlif çoxsaylı tədqiqatlar musiqişünaslıqda yeni sər-
bəst qolun – Azərbaycan alətşünaslığının yaranmasına və müvəffəqiyyətlə 
inkişafına dəlalət edir. Təqdim olunan əsər xalq çalğı alətləri sənəti üzrə 
mahiyyətcə yeni ümumiləşdirici tədqiqatdır. 

Kitabda xalq çalğı alətlərinin morfologiya və orqalogiyası hərtərəfli 
təsvir edilir. Xətti ölçmə əsasında simli, nəfəs alətlərinin sentlərlə akustik 
ölçüsü aparılmış, simli, nəfəs, dərili, özüsəslənən alətlərin texniki (köklən-
məsi, diapazon, ştrix, tembr, registr və applikaturları, çalğı tərzləri) və bədii-
ifa imkanları müəyyən edilmişdr.  

Xalq çalğı alətlərinin ən`ənəvi hazırlanma üsulları, onların tərkib 
hissələri üçün istifadə olunan ilkin materialların seçiminə xas xüsusiyyətləri, 
ayrı-ayrı quruluş elementlərinin adlandırılması üçün istifadə edilən terminlər 
göstərilmişdir. 

Xalq məişətində, ansambl və orkestrlərin tərkibində musiqi alətlə-
rinin tətbiqinin xüsusiyyətləri verilir, xalq çalğı alətlərinin yaradılmasının 



 408 

ilkin tarixi şəraiti, onların tərkib və repertuarının müəyyən edilməsi, orkestr 
üçün orkestrləmənin əsasları və partituraların oxunuşu şərh olunur.  

Tədqiqata musiqişünaslıq, arxeoloji, etnoqrafik və tarixi dəlillərin, 
orta əsr poeziyası və ilk dəfə olaraq miniatür və bədii rəngkarlıq nümunə-
lərinin, muzey kolleksiyalarının, eləcə də qocaman musiqiçilərdən və müx-
təlif incəsənət nümayəndələrindən əldə olunmuş mə`lumatların cəlb edilmə-
si Azərbaycan ərazisində tarixi dövr ərzində istifadə olunan və ümumi sayı 
88-ə çatan xalq çalğı alətlərini qeyd etməyə və sistemləşdirməyə imkan ver-
mişdir.  

Klassik poeziyada eyni çalğı alətlərinin adının dəfələrlə çəkilməsini, 
müxtəlif növlərinin olmasını, alətin adına yerli məkan adının əlavə olunma-
sını nəzərə alaraq, onların bir qisminin bilavasitə Azərbaycan mühitində ya-
ranması qeyd olunur. Verilmiş təsnifatda müəyyən olunmuş çalğı alətlərin-
dən 32-si simli (26 mizrab, 4 kaman və 2 zərblə çalınan), 23-ü nəfəs (9 
dodaqla çalınan, 7 dilli, 7 müştüklü), 16-sı dərili (10 birüzlü, 6 ikiüzlü) və 
17-si özüsəslənən (11 vurulan, 5 silkənilən, 1 dartılan) alətlərə aid edilmiş-
dir.  

Çoxsaylı və müxtəlif növlü çalğı alətlərinin və instrumental an-
samblların yayılması müasir Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış xalqın, 
cəmiyyətin bütün tarixi inkişaf mərhələlərində zəngin musiqi mədəniyyətinə 
malik olduğunu göstərir.  

Faktiki mə`lumatların təhlili Azərbaycanda rud, ud və bərbət (əvvəl-
lər müxtəlif adlı eyni alət hesab edilirdi), dongar, kəman, çaqanaq, kələnay 
və dəf (adı, adətən, qavalın sinonimi kimi istifadə olunurdu) alətlərinin isti-
fadə edildiyini, rübabın kaşqar növünün yayıldığını, müasir damburun orta 
əsr tənburundan fərqləndiyini, eyni vaxtda qövsvari və santurşəkilli çənglə-
rin, eləcə də ağız-qopuzun yayılmasını müəyyənləşdirməyə imkan vermiş-
dir.  

Azərbaycan xalq və peşəkar müsiqi yaradıcılığında xalq çalğı alətlə-
rinin forma və istifadə olunma xüsusiyyətləri, eləcə də onların ən`ənəvi re-
pertuarı xarakterizə edilir.  

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün orkestrləmə və partitu-
raların oxunuşu üzrə metodik göstərişlər işlənib hazırlanmışdır.  

Mövcud instrumental not yazılarına müxtəlif alətlər üçün yeni nü-
munələr əlavə olunmuşdur.  

Ön, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində yayılan çalğı alətlərinin müqayi-
səsi əsasında aşağıdakı ilkin nəticələr əldə edilmişdir: çox geniş ərazidə ya-
yılmış, sadə quruluşlu və müxtəlif adlı eynitipli xalq çalğı alətləri lokal mü-
hitdə, ayrı-ayrı xalqların və ya etnik qrupların yaşadığı ərazidə yaranmışdır. 
Regional miqyasda yayılmış və ümumi adı olan xalq çalğı alətləri müəyyən 
ərazidə yaranmış və inkişaf edərək sonralar qonşu bölgələrə miqrasiya et-
mişdir. Nisbətən kiçik ərazidə istifadə olunan mükəmməl xalq çalğı alətləri 
yayıldığı hüdudda təşəkkül tapmışdır. Eynitipli və eyniadlı çalğı alətlərinin 
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ən çox intişar etdiyi sahələr türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdir. Öz yaran-
ma “ocağı” olan mürəkkəb quruluşlu simli alətlər, adətən, alınma olurlar.  

Hesab edilir ki, Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin öyrənilməsinin nə-
zərdə tutulmuş əsas istiqamətləri (çalğı alətlərinin dəqiq akustik ölçüləri, 
ifaçılıq sənəti, repertuar, terminologiya, etimologiya, areal, miqrasiya, bərpa 
və təkmilləşdirmə məsələləri) və gələcək inkişaf yolları (bəm və zil registrli 
müxtəlif növ alətlərin yaradılması, sıradan çıxmış alətlərin bərpası və yeni-
dən qurulması), şübhəsiz, onların tədqiq olunmasında yeni mərhələ olacaq-
dır.  

Aparılmış tədqiqatların praktiki əhəmiyyəti baxımından qeyd etmək 
lazımdır ki, müəllifin dərc olunmuş işlərindəki mə`lumatlar unudulmuş alət-
lər (məsələn, çəng, bərbət, Şirvan tənburu, santur) bərpasında və onların 
müxtəlif folklor ansambllarının tərkibinə daxil edilməsində istifadə olun-
muşdur.  

Musiqişünaslıq və etnoorqanoloji tədqiqatların nəticələri “Azərbay-
can xalq musiqi yaradıcılığı”, “Xalq çalğı alətlərində ifaçılıq tarixi və nəzə-
riyyəsi”, “Xalq çalğı alətləri orkestri üçün orkestrləşdirmə və partituradan 
oxunuş” kurslarında, eləcə də musiqi mədəniyyətlərinin qarşılıqlı tə`sir pro-
sesi kontekstində çalğı alətlərinin sistemli təhlili üçün əsas ola bilər.  
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labançı Adıbəy Camalovda qeydə alınmışdır. Respublika xalq yaradıcılığı 
festivallarının birində Ucar rayonundan Məhərrəm Haşımov onda çalmışdır.  

19 R.İmraninin kitabındakı (bax: R.İmrani. Azərbaycan muğam janrının 
yaranması və inkişaf tarixi.– Bakı, 1994) cədvəldə (səh. 98-100) Azərbaycanda 
istifadə edilmiş 152 musiqi alətinin (48 nəfəs, 62 simli və 42 zərb) adı göstə-
rilir. Cədvələ neyin – 11, tənburun – 5, sazın – 4, kamançanın, santurun – 3, 
udun, qopuzun və balabanın – 2 növünün adı salınıb. Fikrimizcə, onların, eləcə 
də sazemorəssə`ye ğayebi, tohfətənşəduqəlud, tərəb əlfəth, tornayi Rumi, şufar, 
yektayi ərəb, qlut-pan, xərmhəre, hasusərt, dorud, şütürmurq, aynə nəbl, əbrnə-
cən, cəğabə və s. kimi alətlərin Azərbaycanda yayılması yazılı mənbələrdə təs-
diqini tapmalıdır.  

20 Təəssüf ki, S.Əbdüləlimovun “Balaban məktəbi” dərc olunmayıb. 
S.Rüstəmovun “Tar məktəb”inə gəldikdə isə, o dəfələrlə (sonuncu, 9-cu nəşr 
1994-cü ildə) nəşr edilmişdir. 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında 
“Kamança məktəbi”, 1977-ci ildə isə “İşıq” nəşriyyatında “Balaban məktəbi” 
tədris vəsaitləri nəşr olunmuşdur.  

21 “Tar. Bu alət üçün not yazılışı məsələsinə dair”. 6 çap vərəqi həc-
mində əsər 1935-ci ildə yazılıb. Giriş və nəticə hissələrindən başqa 12 fəsildən 



 412 

ibarət əlyazmada tarın yaranma, inkişaf, yayılma tarixi, quruluşu, kökü şərh 
olunur, alətin səsdüzümü, temperasiyası, onun lad quruluşu və sisteminin öyrə-
nilməsi, tar üçün not yazısının xüsusiyyətləri verilir (bax: Hüseynov Ş. Redak-
siyaya məktub // Ədəb. və inc. – 1984. – 3 fevr.).  

V.M.Belyayevin Azərbaycan musiqisi ilə bağlı 25 əsəri var. Sitat gəti-
riləndən başqa “Azərbaycan musiqisi”, “Azərbaycan xalq musiqisi”, “Azərbay-
can musiqisi haqqında traktat”, “Azərbaycan muğamatı”, “Azərbaycan musiqi 
alətləri”, “Azərbaycan xalq musiqi alətlərinin səs sisteminin öyrənilməsi məsə-
ləsinə dair” kimi əsərləri də göstərmək olar.  

22 Tara artan tələbatı tə`min etmək üçün Azərbaycan Texniki Universi-
tetinin Metalların texnologiyası və metalşünaslıq kafedrasının müdiri prof. 
N.Qasımov E.Şıxzamanovla birgə alətin çanağının alümin xəlitəsindən hazır-
lanmasını təcrübədə həyata keçirmişlər. Mütəxəssislər bu alət haqqında müsbət 
fikir söyləmişlər (bax: Əliabbas oğlu C. Oxu tar… // Ədəb. və inc. – 1973. – 3 
fevr.). 

23 Əvvəllər tarın simlərinin sayı 5-ə çatırdı – 2 ağ, 2 sarı və 1 bəm. Son-
ralar məşhur İran tarzəni Dərviş Xan altıncı simi – bəm simin yanındakı ağ simi 
əlavə etmişdir (bax: Zonis E. Classical Persian Music. An introduction – Camb-
ridge: Massachusetts, 1973, s.157.). XIX əsrin ikinci yarısında, əsasən, doqquz-
simli tardan istifadə edilirdi. Tədricən tarda simlərin sayı 18-ə çatdırılmışdı. 
Lakin temperatur dəyişmələrinə çox həssas dəri üzü olan alətdə kökü saxlamaq 
çətin olduğu üçün, adətən, tara 13 sim çəkilirdi. XX əsrin 30-cu illərində daha 
iki sim azaldıldı, yə`ni tar Mirzə Sadıq Əsədoğlunun yaratdığı ilkin quruluşa 
qaytarıldı.  

24 Qeyd edildiyi kimi, bunu ilk dəfə Mirzə Mənsur Mənsurov həyata ke-
çirmişdir. Onun təkmilləşdirilmiş tarı Ankarada nümayiş etdirilmişdir.  

25 Bütün musiqi alətləri kimi, tar da rütubətə və yüksək temperatura 
həssasdır; buna görə də onu nəmişlikdən və həddən artıq qurumaqdan qorumaq 
lazımdır. Uzun müddət rütubətli havada qaldıqda alət şişir. Onun hissələrini 
birləşdirən yapışqanla da bu hal baş verir. Nəticədə alət dağılır. Həddən artıq 
quru və yüksək temperaturlu mühitdə qalanda ağac çox quruyur və çat verir. 
Alətin saxlanması üçün ən məqbul temperatur – 18-22οC, nisbi rütubət isə 50-
60% olmalıdır (bax: Kərimov M. Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri (tarixi-
nəzəri, bərpa və təkmilləşdirmə məsələləri). Namizəd. dissert., Bakı, 1995 – S. 
65; Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт народных музыкаль-
ных инструментов. – М.: Музыка, 1977. - S. 24.). 

26 Ə.Eldarovaya görə birinci pərdə (re melodik simində) – mi – baş və 
ya baş müxəmməs, yə`ni “Baş müxəmməs” havasının əsası, ikinci pərdə – fa – 
yarım (interval), orta (səsdüzümündə yeri), təcnis, Kərəmi, Ürfani (eyniadlı ha-
vaların əsasları); üçüncü pərdə – fa diyez – yarım, lal, kor, gül, orta, misri; dör-
düncü pərdə – sol – şah; beşinci pərdə - sol diyez – yarım, kor, lal, səgir; altıncı 
pərdə – lya – divani və ya daha dəqiqi ayaq divani, Aşıq Mirzə Bayramova görə 
yastı (qısa səsdüzümündə yerini səciyyələndirir); yeddinci pərdə – si bemol – 
bayatı, yarım, Koroğlu, Aşıq Mirzəyə görə ayaq; səkkizinci pərdə – si bekar – 
yarım, bəhməni (Aşıq Əmrah Gülməmmədova və Aşıq Hüseyn Saraclıya görə), 
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kor (Aşıq İslam Yusifova görə), gül (Aşıq Ədalət Nəsibova görə); doqquzuncu 
pərdə – ikinci oktavanın do-su – kök (kök simləri qrupunun üst oktavası), Aşıq 
Talıb və Aşıq Ədalətə görə – zil, Aşıq Şəmşir Qocayevə görə – ayaq şah (şah 
pərdənin ayağı, başqa sözlə, şah pərdədən başlayan xalis tetraxordun ayaq səsi 
və ya yekun pilləsi); onuncu pərdə – ikinci oktavanın re-si – beçə (melodik 
simlərin üst oktavası); on birinci pərdə – ikinci oktavanın mi-si – baş pərdənin 
zili, Aşıq İslama görə rəndələyən; on ikinci pərdə – ikinci oktavanın fa-sı – orta 
pərdənin zili (orta pərdənin üst oktavası) və ya təcnis pərdəsinin zili; on üçüncü 
pərdə– ikinci oktavanın sol-u – şah pərdənin zili; on dördüncü pərdə – ikinci 
oktavanın lya-sı – qurtaracaq pərdə adlanır (bax: Eldarova Ə. Azərbaycan aşıq 
sənəti. – Bakı: Elm, 1996. - S. 88-89.). 

27 M.Xəkimov və E.Babayev pərdələrin adlarını aşıq Hüseyn Saraclıya 
görə aşağıdakı qaydada verirlər: 1 – sim; 2- baş divani; 3- lal, yetim, Divani 
pərdəsinin qulluqçusu; 4 – vəzir (təcnis); 5 – vəkil (qaraçı); 6 – lal; 7 – şah; 8 – 
xacə; 9 – çuxur; 10 – lal; 11 – məsləhət; 12- cəllad; 13 – lal; 14 – beçə; 15 – lal; 
16 – birinci tifil; 17 – ikinci tifil; 18 – üçüncü tifil; 19 – dördüncü tifil (bax: Hə-
kimov M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 208-211.) və 
yaxud – 1 – divani; 2 – lal, yetim; 3 – vəzir; 4 – vəkil; 5 – şah; 6 – xacə; 7 – çu-
xur; 8-9 – məsləhət; 10 – cəllad; 11 – beçə; 12-14 – tifillər (bax: Babayev E. Şi-
fahi ən`ənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri. – Bakı: Elm, 
1998. – S. 144.). 

28 Bə`zi məqalələrdə, radio və televiziya verilişlərində alət səhv olaraq 
“kanon” və ya “qanon” adlandırılır.  

29 Hava temperaturunun və rütubətliliyinin tə`sirini aradan qaldırmaq 
üçün Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin mə`zunu A.Abdullayev dəri üzü 
taxta ilə əvəz etmişdir (bax: Ибрагимов М. Новь древнего инструмента // 
Вышка. – 1986. – 11 мая.). 

30 V.Əbdülqasımov 66 senti şərti olaraq “üçdə bir ton” adlandırır və not 
yazısında 24, 66, 90 və 114 sentə bərabər intervalları qeyd etmək üçün qəbul 
olunmuş alterasiya işarələri əsasında xüsusi şərti işarələrdən istifadə olunmasını 
təklif edir (bax: Əbdülqasımov V. Azərbaycan tarı. – Bakı: İşıq, 1989. – S. 40.). 

Not yazısında dörtdə bir tonu qeyd etmək üçün N.Məmmədov da tonun 
¼, ¾ yüksəlməsini və ya azalmasını xüsusi işarə ilə göstərməyi tövsiyə etmişdir 
(bax: Мамедов Н. Азербайджанский мугам. Дестгях Раст. – М.: Сов. комп., 
1978. – S. 109.). 

31 YUNESKO Bəhram Mənsurovu ən yaxşı muğam bilicisi və tar ifaçısı 
sayaraq onun ifasında 9 muğam yazılmış “Musiqi atlası” silsiləsindən xüsusi 
val buraxmışdır.  

32 Uzun illər Azərbaycan akademik opera teatrının səhnəsində çıxış et-
miş Bəhram Mənsurov bu kökdə tar zəif səsləndiyi üçün daha qalın simlərdən 
istifadə edirdi: ağ – 0,26 mm (adidə 0,21 mm), sarı (üst sarğısı tunc və bürünc 
qatışığından hazırlanırdı) – 0,29 mm (adidə 0,25 mm), kök – 0,51 mm (adidə 
0,54 mm) (bax: Имрани Р. Бахрам Мансуров и его роль в развитии музы-
кальной культуры Азербайджана: Дис. ... канд. искусств. Baku, 1986). 

33 Simlərin funksional xüsusiyyətini nəzərə alaraq aşıqlar ikinci qrup 
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simləri həm də “dəm”, üçüncü qrupu isə – “bəm” və ya müvafiq olaraq “kök” 
və “dəm” adlandırırlar. İkinci qrup simlərdən birinin sarı simlə əvəz olunduğu 
sazlara da rast gəlinir. 

34 Notlu orkestrlərin tərkibinə daxil edilmiş ilk sazlarda simlər iki qrupa 
bölünürdü: hər qrupda unison köklənmiş və öz aralarında kvarta münasibətində 
olan iki sim olurdu. Hər qrupun simləri melodik idi və alətin səsdüzümü tarın 
səsdüzümünə uyğun gəlirdi.  

35 Kamançanı surdina ilə təchiz etmək cəhdlərinin heç biri uğurlu olma-
mışdır.  

36 1871-1890-cı illərdə kamançanın birinci və ikinci simləri muvafiq 
olaraq tarın ağ və sarı simlərinə köklənirdi. Buna görə də o zəif, boğuq səslə-
nirdi. 1898-ci ildə tərsinə, yə`ni kamançanın birinci simi tarın sarı siminə ikinci 
simi isə ağ simə kökləndi. 1932-ci ildən kamançanın ikinci və dördüncü simləri 
“mi” və “sol” səslərinə uyğunlaşdırıldı. Bir il sonra skripka kökündə, yə`ni 
“mi”, “lya”, “re” və “sol” kökləndi. 1934-cü ilin əvvəllərində kamançanın kökü 
indiki quruluşunu aldı: “mi”, “lya”, “mi”, “lya”.  

Quba şəhəri orta musiqi məktəbinin kamança müəllimi Nadir Cəfərov 
“mi” köklü beşinci qalın simi əlavə edərək alətin diapazonunu genişləndirmiş 
və tembr çalarını zənginləşdirmişdir (bax: Namazəliyev Q. Beşsimli kamança // 
Ədəb. və inc. – 1981. – 31 iyul.).  

“Azkonsert”in solisti Abdulla Abdullayev iki sim əlavə edərək kaman-
çanın aşağı registrdə diapazonunu böyük oktavanın “si” səsinə kimi genişlən-
dirmişdir (bax: Ибрагимов М. Новь древнего инструмента // Вышка. – 
1986. – 11 мая). 

37 B.Hüseynli və F.Əzimov nota köçürülərkən istifadə olunan ştrix və 
şərti işarələrin işlənməsində A.N.Panaiotovun təklif etdiyi ifa üsullarının şərti 
işarələrini nəzərə almışlar (bax: Панаиoтов А.Н. Ударные инструменты в 
современных оркестрах. – М.: Сов. комп., 1973. – S. 108).  

38 M.Qasımlı aşıq sənətində repertuar, ifaçılıq prinsipləri, yaradıcılıq 
istiqamətləri, birindən digərinə keçmə ardıcıllığında əsaslı fərq olmadığını nə-
zərə alaraq “aşıq məktəbi” anlayışının yerinə “aşıq mühiti” işlətməyi təklif et-
mişdir (bax: Qasımlı M. Aşıq sənəti (qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri.). – 
Bakı: Ozan, 1996. – S. 161-162.). 

39 Qaradağ rayonunun Qaraçadağı, Heştari, Uştaban kəndlərində aşıqla-
ra ozan deyirlər. Onlar kənd sakinləri üçün ən hörmətli şəxslər – başçı, məslə-
hətçi və alim sayılır (bax: Алиев Р. Вдали от родины // Вышка. – 1968. – 6 
апр.). 

40 Müxtəlif aşıq mühitlərinin və havalarının təsvirində müəlif aşıq Şəm-
şir Qocayev, Aşıq Morullu Teymur, Aşıq Alı Məmmədov, Şair Vəli Misginli, 
Aşıq Əhməd Rüstəmov, Aşıq Nabat Cavadova, Aşıq Ədhəm Ərəbov, Aşıq 
Ağalar Mikayılov, Aşıq Xaspolad Mirzəyev, Aşıq Qulu Vəliyev, Aşıq Sirac 
Həbibullayev və başqalarından əldə etdiyi mə`lumatlardan əlavə aşağıdakı ki-
tablardan da istifadə etmişdir: Araslı H. Aşıq yaradıcılığı. - Bakı: Birləşmiş 
nəşr., 1960; Axundov Ə. XIX əsrdə yetişmiş görkəmli aşıqlar haqqında // Azər-
baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. – 1-ci kitab. – Bakı: Azərb. EA 
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nəşr., 1961; Paşayev S. Azərbaycan xalq yaradıcılığının inkişafı. – Bakı: Bilik, 
1981; Həkimov M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. – Bakı: Yazıçı, 1983; Nama-
zov Q. Azərbaycan aşıq sənəti – Bakı: Yazıçı, 1984; Eldarova Ə. Azərbaycan 
aşıq sənəti – Bakı: Elm, 1996; Yarəhmədov M. Azərbaycan-Dağıstan ədəbi 
əlaqələri tarixindən. – Bakı: Elm, 1985; Керимов А.К. (Азад Озан Керимли). 
Таузская школа ашыгов Азербайджана: Автореф. …канд.искусств. – Баку, 
1995; Azərbaycan folkloru antologiyası. – 1-ci c. Naxçıvan folkloru. – Bakı: 
Sabah, 1994; Tinatin İ.  Borçalı aşıq mühiti. – Bakı: Elm, 1999; Kərimli A.O. 
Göyçə açıq məktəbi // Musiqi dünyası. – 2000. - №1. – S. 66-72; - №2. - S. 81-
85; - №3-4. - S. 131-138; - 2001. - №1-2. - S. 136-140; - 2000. - №1-2. - S. 
139-145. 

41 XX əsrin əvvəllərində aşıq ansamblları bu cür olurdu: bir nəfər sazda 
çalır və oxuyur, o biri isə qavalda onu müşayiət edirdi; bə`zən aşıqlarla zurnaçı, 
balabançı və qavalçı və ya kamançaçı, qoşanağaraçı ilə çıxış edirdi (bax: Вост-
риков П. Музыка и песня у азербайджанских татар. // Сб. Мат. для описа-
ния местностей и племени Кавказа. – 1912. – Вып. 42. – Отд. 2. – S. 9-10). 

42 İlk dəfə Üzeyir Hacıbəyovun təşəbbüsü ilə 1937-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyası nəzdində 4 simli 9 pərdəli cürə sazlarda çalan 12-14 nə-
fərdən ibarət sazçı qızlar ansamblı yaradılmışdır. Alət e1-h üzrə köklənirdi. 
Ansamblın bədii rəhbəri əvvəlcə Qəmbər Hüseynli, sonralar Soltan Hacıbəyov 
və Cahangir Cahangirov olmuşlar.  

Sazçı qızlar ansamblı 1945-ci ildə Gəncədə də yaradılmışdır. Müxtəlif 
illərdə ona Ağasi Məşədibəyov, Qəmbər Hüseynli, Zülfüqar Baratov rəhbərlik 
etmişlər. Ansamblda qaval, sonra nağara da səslənmişdir. Əvvəllər sazçı qızlar 
cərgə ilə oturaraq sazın müşayiəti altında mahnılar oxuyurdular. Sonralar onlar 
mahnıları ayaq üstə ifa edirdilər. Ansamblın repertuarına Q.Hüseynlinin (“Ay 
mənim”, “Çeşmə başında”), A.Məşədibəyovun (“Ay qız”, “Pəri-pəri”) mahnı-
ları və aşıq havaları (“Leyla”, “Divani”, “Niyə bala”, “Şərili”) daxil idi.  

43 Tam yazılış forması - divisi. Simli alətlər partiyalarında hər hissə qo-
şanotlara və ya akkordlara məxsus səslərdən birinin ifa edilməsi üçün çalğıçı 
qruplarının iki və ya bir neçə hissəyə ayrılmasını göstərir.  

44 Tam forması - unison. Eyni yüksəklikli iki və ya bir neçə səsin bir 
vaxtda  səslənməsini bildirir.  

45 Qarabağ zonasında zurnaçılara “aşıq” da deyirlər. 
46 Çox böyük tərkibli ansambl ilk dəfə 1938-ci ildə Moskvada Azərbay-

can ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə iştirak etmişdir.  
47 “Royal” adlanan qarmonlar ilk dəfə XIX əsrin sonlarında Orlov qu-

berniyasının Yeltse şəhərində peyda olmuşdur. Qarmonun özü isə Rusiyaya 
XIX əsrin 30-cu illərində Almaniyadan gətirilmişdir (bax: Благодатов Г.И. 
Русская гармоника. Очерк истории инструмента и его роль в русской на-
родной музыкальной культуре. – Л.: Музгиз, 1960.). 

48 Çalğı alətləri üzrə mə`lumat toplamaq proqramı aşağıdakı məsələləri 
əhatə edirdi:  

• Ad – əsas və fonetik variantlar, etimologiya;  
• Quruluş, ölçüləri və növləri;  
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• Diapazon, səsdüzümü, registrlər;  
• Köklənmə və onun üsulları;  
• Səslənmə və səs çıxarma xüsusiyyətləri, tembr;  
• Musiqi-ifaçılıq imkanları;  
• Xalq məişətində tətbiqi;  
• Hazırlanma materialı və prosesi;  
• Yaranma tarixi, yayılma sahəsi, əvvəlki nümunələri və eynitipli 

alətlər;  
• Tanınmış musiqiçilər və onların ifaçılıq təcrübəsi. 

49 Məşhur xanəndə Alim Qasımovun son illər xarici ölkələrdə qazandığı 
uğurları, YUNESKO və Beynəlxalq Musiqi Şurasının mükafatı laureatı olduğu-
nu nəzərə alaraq bu mö`təbər təşkilat özünün növbəti sessiyasında Bakıda 
“Alim” Ümumdünya Muğam Mərkəzinin yaradılmasına hərtərəfli yardım et-
mək qərarı çıxartmışdır. Mərkəzdə muğam sənətini təbliğ etməklə yanaşı, ta-
nınmış sənətkarlar dərs keçəcəklər. Mərkəz dünya miqyaslı müxtəlif festival, 
konsert və görüşlərin təşkilatçısı kimi də fəaliyyət göstərəcəkdir. 
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ÇALĞI ALƏTLƏRI HAQQINDA  

MƏ`LUMAT VERƏNLƏRIN  SIYAHISI 
 

Bakı şəhəri 
 

Axundov Səttar (1914/60) ∗ – Respublika yaradıcılıq evinin baş me-
todisti. 

Bakıxanov Əhməd Məmmədrza oğlu (1892/74) – tarzən, pedaqoq, 
Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblının bədii rəhbəri, Azərbaycan Res-
publikasının xalq artisti. 

Eyvazov Firuz Alxas oğlu (1949/50) – qarmonçu. 
Əbdülqasımov Vaqif Əmir oğlu (1942/57) – Bakı Musiqi Akademi-

yasının professoru, tarzən. 
Əsədullayev Arif Murtuza oğlu (1949/50) – Bakı Musiqi Akademi-

yasının baş müəllimi, kamançaçı. 
Hüseynli Bayram Xəlil oğlu (1923/55) – Bakı Musiqi Akademiyası-

nın professoru, bəstəkar və musiqişünas. 
İmamverdiyev İlqar Cəmil oğlu (1956/43) – Bakı Musiqi Akademi-

yasının dosenti, sənətşünaslıq namizədi. 
Kərimov Məcnun Təbriz oğlu (1945/54) – dosent, sənətşünaslıq 

namizədi, Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində Qədim çalğı alətlərinin bərpa 
və təkmilləşdirmə laboratoriyasının müdiri. 

Qasımov Qubad Abdulla oğlu (1896/71) – tarix elmləri namizədi, 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi. 

Mənsurov Mirzə Mənsur Məşədi Məlik oğlu (1887/79) – tarzən, pe-
daqoq, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi. 

Mikayılov Ağalar Bilal oğlu (1913/61) - aşıq. 
Mirzəyev Zakir Qulam oğlu (1943/57) – Azərbaycan Dövlət Musiqi 

Kollecinin müəllimi, qarmonçu. 
 

Gəncə şəhəri 
 

Baratov Zülfüqar – dram teatrının artisti. 
Cəfərov Mirsuca Usub oğlu (1916/55) – kamançaçı. 
Əliyev Ağəli Qədir oğlu (1922/58) – nəfəs çalğı alətləri ifaçısı. 
Əlizadə Fazil Mikayıl oğlu (1916/54) – tar sinfi müəllimi. 
Həbibullayev Sirac Abuzər oğlu (1933/37) – aşıq. 
Hüseynov Tofiq – mədəniyyət evinin direktoru. 
Paşayev Sədnik – folklorçu, professor. 

 
                                                           
∗ Mötərizədə göstərilmiş rəqəmlər anadan olma tarixini və görüş vaxtındakı yaşı göstərir. 
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Sumqayıt şəhəri 
 

Salmanov Habil Şahin oğlu (1965/34) – qədim və müasir xalq çalğı 
alətləri hazırlayan usta. 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

 
Allahverdiyev Simurq (Şahbuz rayonunun Cəhri kəndi) – mədə-

niyyət evinin müdiri. 
Əhmədov Cəbi Bayram oğlu (1931/40, Kolanı kəndi) – tulumçu, 

zurnaçı və balabançı. 
Əliyev Yusif İsmayıl oğlu (1913/58, Naxçıvan) – tar sinfi üzrə muğa-

mat müəllimi. 
Əsgərov Bahəddin Mamoş oğlu (1928/43, Şərur) – mədəniyyət evi-

nin bədii rəhbəri, qarmonçu. 
Quliyev Məşədi İbadulla (1895/76, Ordubad) – tarzən. 
Qurbanov Bayram (1921/50) – Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şö`bəsi-

nin müdiri. 
Sultanov Mənsur Əbdülqasım oğlu (1901/70) – kamançaçı. 
Təhməzbəyov Heydər Həsən oğlu (1895/76, Naxçıvan) – tar hazır-

layan usta. 
Vəliyev İsmayıl Nuru oğlu (1885/86, Şahbuz rayonunun Biçənək 

kəndi) – aşıq. 
Vəliyev Qulu Hüseyn oğlu (1900/71, Babək rayonunun Şıxmahmud 

kəndi) – aşıq. 
Yaqubov Məmməd Tahir oğlu (1931/40, Şərur rayonunun Dəmirçi 

kəndi) – tulumçu. 
 

Ağdam rayonu 
 

Allahverdiyev Mehdi Qaraş oğlu (1932/38, Gülablı kəndi) – nağa-
raçı. 

Balakişiyev Bəylər Mövsüm oğlu (1914/56, Ağdam) – tar hazırlayan 
usta. 

Əliyev Məhəmməd Balakişi oğlu – Şelli Məhəmməd (1890/80, 
Ağdam şəhəri) – xanəndə. 

Əliyev Yelmar Dünyamalı oğlu (1905/65, Gülablı kəndi) – nağaraçı. 
Mehrəliyev Nəriman Bahadur (1916/54, Ağdam) – xanəndə və tar-

zən. 
Mirzəliyev Xaspolad Salman oğlu (1919/51, Gülablı kəndi) – aşıq. 
Muradov Əliş Qaytaran oğlu (1908/62, Ağdam) – nəfəs çalğı alətlə-

ri ifaçısı. 
Zeynalov Yelmar Şaxmal oğlu (1928/42, Ağdam) – qarmonçu.  
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Ağstafa rayonu 
 

Ərəbov Ədhəm Aslan oğlu (1912/59, Ağstafa stansiyası) – aşıq. 
 

Ağsu rayonu 
 

Şahbazov Baxşalı Alı oğlu (1896/74, Ağsu) – tar və saz bağlayan us-
ta. 

 
Balakən rayonu 

 
Atayev Kamal Vəli oğlu (1933/37, Tülü kəndi) – tənburçu. 
Dibirov Şamil – mədəniyyət şö`bəsinin müdiri. 
Həsrətov Məhəmməd Əli oğlu (1901/69, İtitala kəndi) – aşıq. 
Yetərov Ata (1908/62, Tülü kəndi) – tənburçu. 

 
Bərdə rayonu 

 
Abasob Məhəmməd Heydər oğlu (1891/80, Bərdə) – nəfəs çalğı 

alətləri ifaçısı. 
Ağayev Heydər Əhməd oğlu (1890/81, Bərdə) – nəfəs çalğı alətləri 

ifaçısı. 
Bayramov Hüseyn Səfər oğlu (1905/66, Bərdə) – aşıq. 
Ələsgərov Aydın İmran oğlu (1910/61, Gərənə kəndi) – nəfəs çalğı 

alətləri ifaçısı. 
 

Dəvəçi rayonu 
 

Ağasızadə Ağası Qasım oğlu (1907/63, Dəvəçi) – nəfəs çalğı alətləri 
ifaçısı. 

Binyaminov Zəbulla Yunis oğlu (1895/75, Uğah kəndi) – aşıq. 
Yolçuyev Əbdülhüseyn Əhməd oğlu (1913/67, Dəvəçi şəhəri) – saz-

çı. 
 

Yevlax rayonu 
 

Cavadova Nabat Paşa qızı (1914/57, Yevlax) – aşıq. 
 

Gədəbəy rayonu 
 

Bayramov Vəli Alı oğlu – Şair Vəli Misginli (1894/76, Qarabulaq 
kəndi) – aşıq. 
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Göyçay rayonu 
 

Abdullayev Tofiq Hüseyn oğlu (1916/55, Göyçay) – tarzən. 
İbrahimov İbad Əşrəf oğlu (1903/68, Göyçay) – nəfəs çalğı alətləri 

ifaçısı. 
Məmmədov Yusif Yaqub oğlu (1912/59, Göyçay) – tar və kamança 

hazırlayan usta. 
Musayev Əbülfəz Şükür oğlu (1900/71, Şəkər kəndi) – aşıq. 
Rüstəmov Səməd Əbdüləhəd oğlu (1901/70, Göyçay) – musiqi bili-

cisi.  
 

Xaçmaz rayonu 
 

Abışev Abış Günəş oğlu (1903/68, Xaçmaz) – nəfəs çalğı alətləri ifa-
çısı. 

 
İsmayıllı rayonu 

 
Cavadov Əlicavad Yaqub oğlu (1944/42, 55, Müdürsə kəndi) – nə-

fəs xalq çalğı alətlərininin ifaçısı və ustası. 
Əmiraslanov Cavid Səfərəli oğlu (1939/60, Pirəhanım kəndi) – aşıq. 

 
Kəlbəcər rayonu 

 
Qocayev Şəmşir Qurban oğlu (1893/77, Dəmirçidan kəndi) – aşıq, 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi. 
 

Kürdəmir rayonu 
 

Hüseynov Həsrət Muxtar oğlu (1927/44, Kürdəmir) – zurnaçılar an-
samblının bədii rəhbəri, beynəlxalq festivalın laureatı. 

Rüstəmov Əhməd Adil oğlu (1921/50, Kürdəmir) – aşıq. 
 

Qazax rayonu 
 

Qasımov Abdulla Məhəmməd oğlu (1924/46, Qazax) – nəfəs çalğı 
alətləri hazırlayan usta. 

Məhərrəmov Məhəmmədəli Abbasqulu oğlu (1889/81, Qazax) – 
sazbənd. 
 

Quba rayonu 
 

Əlimov Məhəmməd Mehbala oğlu (1881/89, İspik kəndi) – aşıq. 
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Gəbəybəyov Şamil Mürsəl oğlu (1924/46, Quba) – tar bağlayan usta. 
Dadaşov Habil Ələkbər oğlu (1938/32, Quba) – xalq çalğı alətləri 

hazırlayan usta. 
 

Laçın rayonu 
 

Ağayev Heydər – nağaraçı. 
 

Salyan rayonu 
 

Ağayev Əflatun Miryaqub oğlu (1928/42, Salyan) – qarmonçu. 
Məmmədov Manaf Heydər oğlu (1926/44, Salyan) – “Cəngi” folk-

lor ansamblının bədii rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incə-
sənət işçisi, nəfəs çalğı alətləri hazırlayan usta. 

Quliyev Valeh (1933/37, Salyan şəhəri) – aşıq. 
Pənahov Pənah Ələsgər oğlu (1926/44, Salyan) – aşıq, Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdan incəsənət işçisi. 
Sadıqov Qurbanxan Qaraş oğlu (1905/65, Sərxanbəyli kəndi) – 

aşıq. 
Şıxlarov Nüsrət Cəfər oğlu (1915/55, Salyan) – tarzən. 

 
Şamaxı rayonu 

 
Əliyev Fikrət Ağalar oğlu (1936/34, Şamaxı) - balabançı.  
Əzizov Məzahir (Şamaxı) – mədəniyyət evinin bədii rəhbəri. 
Hacıyeva Zabitə (1922/48, Şamaxı) – tar, saz, kamança hazırlayan 

usta Hacıyev Hacəli Daşdəmir oğlunun (1877-1942) qızı. 
İsmayılov Mirzə (1926/44, Şamaxı) – aşıq. 
Seyidov Ağasəf Ağahüseyn oğlu (1927/43, Şamaxı) – balabançı. 

 
Şəki rayonu 

 
Axundov Baxşalı Kazım oğlu (1898/72, Şəki) – ölkəşünaslıq muze-

yinin direktoru. 
Bədəlov Nurəddin İbrahim oğlu (1914/56, Şəki) – kamançaçı. 
Bilalov Nazim Məmməd oğlu (1927/43, Şəki) – mədəniyyət evinin 

direktoru. 
Cəfərov Həbibullah Bayram oğlu (1896/74, Kiçik Dəhnə kəndi) – 

zurnaçı. 
Eminov Musa Qurban oğlu (1873/97, Birinci Biləcik kəndi) – aşıq. 
İbrahimov Hacıbala Abdulla oğlu (1910/60, Baş Laysqı kəndi) – 

aşıq. 
Rəhimov Ələfsər Məmmədrəhim oğlu (1930/40, Şəki) – zurnaçılar 
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ansamblının bədii rəhbəri. 
 

Şəmkir rayonu 
 

Ələkbərov Hümbət Əhməd oğlu (1908/62, Şəmkir) – tarzən. 
Həsənov Murad Babaxan oğlu (1933/37, Şəmkir) – aşıq. 
Hüseynov Teymur Səfər oğlu (1895/75, Şəmkir) – aşıq. 
Məmmədov Alı Müseyib oğlu (1894/76, Zəyəm kəndi) – aşıq. 
Məmmədov Məmməd Məmmədtağı oğlu (1910/61, Morul-Sərxan 

kəndi) – nəfəs çalğı alətləri ifaçısı. 
Qasımov Qasım Mail oğlu (1908/62, Şəmkir) – nağaraçı. 
Qurbanov Abbas Məhəmməd oğlu (1886/84, Şəmkir stansiyası) – 

aşıq. 
 

Şuşa rayonu 
 

Cəfərov Cəfər Heydər oğlu (1912/59, Şuşa) – Şərq çalğı alətləri fab-
rikinin direktoru. 

Mirzəyev Əli Mahmud oğlu (1920/50, Şuşa) – kamança sinfi müəlli-
mi. 

Salmanov Şahin Mahmud oğlu (1940/31, Şuşa) – tar hazırlayan us-
ta. 

 
Tovuz rayonu 

 
Nəsibov Saleh Mehdi oğlu (1900/70, Tovuz) – aşıq. 
Rzayev Nağı İmamverdi oğlu (1903/67, Tovuz) – aşıq. 
Yusifov Yusif Məmməd oğlu (1909/61, Tovuz) – aşıq. 

 
 Zaqatala rayonu 

 
Əhmədov Məmməd Kamil (Zaqatala) – ölkəşünaslıq muzeyinin di-

rektoru. 
Kamlayev Osman Şaban oğlu (1924/46, Göyəm kəndi) – tənburçu.  
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АЗЕРБАЙДЖАНCKИЕ 
НАРОДНЫЕ  МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 
 (музыковедческо-органологическое исследование) 

 
               Автор Саадет А.Абдуллаева 

Баку, 2002 
 

 
Р Е З Ю М Е 

 
Книга состоит из введения, шести глав и заключения. 
Во введении подчеркивается актуальность исследования вопро-

сов истории развития, конструктивных и акустических особенностей, 
художественно-исполнительских возможностей, применения, сравни-
тельного изучения миграции, терминологии, этимологии народных му-
зыкальных инструментов (НМИ), а также роль музыковедческих, ли-
тературных,  исторических, археологических, этнографических, музей-
ных и лингвистических источников в решении поставленных задач. 
Воссоздание вышедших из употребления и усовершенствование НМИ, 
выявление особенностей их эволюции, конструкции, применения в бы-
ту, составе ансамблей и оркестров, при обучении в учебных заведени-
ях – считаются важнейшими задачами современного музыковедения. 

В главе 1 – “Историография азербайджанских народных музы-
кальных инструментов” – на основании памятников материальной 
культуры, письменных источников, книжной миниатюры и музейных 
образцов, указывается, что в Азербайджане в разные периоды было 
распространено 88 НМИ. Учитывая частое упоминание в классической 
поэзии одних и тех же музыкальных инструментов, существование их 
различных разновидностей, включение в наименование инструмента 
название местности, делается заключение, что часть из них сформиро-
валась непосредственно в азербайджанской среде. В проведенной сис-
тематике из установленных НМИ  32 отнесены к струнным (26 – щип-
ковые, 4 – смычковые, 2 - ударные), 23 – к духовым (9 - губные, 7 – 
язычковые, 7 - мундштучные), 16 – к перепоночным (10 – односторон-
ние, 6 - двухсторонние) и 17 – к самозвучащим (11 - ударяемые, 5 – 
потряхиваемые, 1 - щипковый). Исследование НМИ позволило сде-
лать заключение об успешном развитии азербайджанского инстру-
ментоведения. 

В главе 2 – “Традиционные народные музыкальные инстру-
менты Азербайджана” – описываются морфология и эргология струн-
ных (тар, саз, канун, уд, тамбур, каманча), духовых (балабан, тутек, 
зурна, ней, тулум), перепоночных (нагара, гавал, гоша-нагара, думбек) 
и самозвучащих (шах-шах, каман, лаггути) инструментов. Приводятся 
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результаты линейных обмеров (в центах) струнных инструментов с 
фиксированными ладками (тар, саз) и духовых инструментов (тутек, 
ней, балабан, зурна) с целью определения их звукорядов. 

В главе 3 – “Технические и художественно-выразительные 
возможности музыкальных инструментов” – рассматриваются строй, 
диапазон, настройки, штрихи, тембры, регистры, позиции, аппликату-
ры, технические возможности и манера исполнения. 

В главе 4 – “Функционирование музыкальных инструментов” – 
приводятся особенности применения музыкальных инструментов в 
народном быту, составе ансамблей и оркестров, рассматриваются исто-
рические предпосылки возникновения оркестра народных инструмен-
тов, формирования его состава и репертуара, основы инструментовки 
для оркестра и чтения партитур. 

В главе 5 – “Азербайджанские народные музыкальные инстру-
менты в ряду их однотипных разновидностей” – на основе сравни-
тельного изучения музыкальных инструментов, бытующих в странах 
Переднего, Ближнего и Среднего Востока, делаются следующие пред-
варительные выводы: однотипные НМИ, распространенные на огром-
ной территории и имеющие примитивное строение и различные назва-
ния, возникали на локальной среде, в пределах территории проживания 
отдельных народов или этнических групп; НМИ, имеющие регио-
нальное распространение и общее название, возникли и развивались на 
определенной территории,  а затем мигрировали в соседние области; 
совершенные НМИ, бытующие на относительно небольшой террито-
рии, формировались в границах их распространения; однотипные и од-
ноименные музыкальные инструменты получили наибольшее распрос-
транение на территориях, населенными тюркоязычными народами; 
обычно заимствованными являются струнные инструменты сложной 
конструкции, имеющие свои “очаги” зарождения. 

В главе 6 – “Основные направления изучения азербайджанских 
народных музыкальных инструментов и их дальнейшее развитие” – 
подчеркивается важная роль в создании различных разновидностей 
инструментов с низким и высокими регистрами, восстановление и 
реконструкция вышедших из употребления музыкальных инстру-
ментов. Считается, что приоритетное направление научно-исследова-
тельских работ должно быть сосредоточено на изучении точных акус-
тических обмеров, вопросов исполнительства, репертуара, термино-
логии и этимологии, ареалов и миграции, реконструкции и усовершен-
ствования музыкальных инструментов. 

В заключении отмечается, что музыковедческие и этноор-
ганологические исследования НМИ должны служить основой для их 
системного анализа в контексте процесса взаимодействия националь-
ных культур. 
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FOLK  MUSICAL  INSTRUMENTS   
OF THE  AZERBAIJANIANS 

(Muzicological-Organological Research) 
 

Author Saadet А.Abdullayeva 
Baku, 2002 

 
 

S U M M A R Y 
 

The book consists of  an Introduction, six chapters and a Conclusion. 
The topicality of research on questions of history of development, 

constructive and acoustic peculiarities, artistic-performance capabilities, ap-
plication, comparative study of migration, terminology, etymology of folk 
musical instruments as well as musicological, literary, historical, archeolo-
gical, ethnographic, museum and linguistic sources for dealing with the 
above questions are emphasized in Introduction. The reconstruction of ob-
solete and refined folk musical instruments, detection of the characteristics 
of their evolution, construction, application to daily life in ensembles and 
orchestras, and for music education at educational establishments is a re-
garded the most important questions of modern musicology. 

Based upon the material monuments, written sources, book miniature 
and museum-pieces it is noted in Chapter 1 - “Historiography of Azerbaijan 
Folk Musical Instruments” that at different periods 88 folk musical in-
struments had spread in Azerbaijan.  Taking into consideration the frequent 
reference to one and the same musical instruments in classic poetry, 
existence of their varieties, inclusion of local names in naming the instru-
ments, we concluded, that a part of them had directly appeared in Azer-
baijan environs. In classification of stated folk musical instruments 32 of 
them are stringed (26 played by plucking, 4 played by bowing, 2 percussion 
instruments), 23 wind instruments (9 labial, 7 reed, 7 mouthpiece), 16  
membranous (10 one-sided, 6 two-sided) and 17 self-sounding (11 beaten, 5 
joggled and 1 played by plucking). The folk musical instruments research 
enabled to conclude Azerbaijan musical instruments study is developing 
successfully. 

The morphology and ergology of stringed instruments (tar, saz, 
kanun, ud, tanbur, kamancha), wind instruments (balaban, tutek, zurna, ney, 
tulum), membranous (nagara, gaval, gosha-nagara, dumbek) and self-soun-
ding (shah-shah, kaman, laggutu) is described in Chapter 2 - “Traditional 
Folk Musical Instruments of Azerbaijan”. The results of lineal measure-
ments (in cents) of the stringed instruments with fixed frets (tar, saz) and 
wind instruments (tutek, ney, balaban, zurna,) is acquired to determine their 
sonic catena.  

The tune,  diapason,  tuning,  lines,  timbres, registers, position,  fin- 
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gering, technical capabilities and manner of performing are discussed in  
Chapter 3 - “Technical and Artistic Expressiveness of Musical Instruments”. 

The peculiarities of applying musical instruments to national life, 
within ensembles and orchestras are dealt with and historical background of 
the folk music orchestra, formation of its composition and repertoire, basics 
of orchestra instruments and score reading are considered in Chapter 4 - 
“Instruments in the Creative Works of Folk and Professional Music”. 

Based upon the comparative study of musical instruments of Front, 
Near and Middle East countries the following preliminary conclusions are 
made in Chapter 5 - “Azerbaijan Folk Musical Instruments Along with 
Their Twin Varieties”: twin folk musical instruments spread to a huge area 
and having a primitive structure and different names appeared in local 
environs within the confines of the territory of different nations or ethnic 
group; folk musical instruments spread regionally and having general na-
mes appeared and developed in definite territories, later migrated to neigh-
boring areas; complied folk musical instruments of a comparatively lesser 
territories formed at the borders of their spread; twin and similarly called 
musical instruments acquired maximum spread at the territories inhabited by 
Turkic peoples; usually, the stringed instruments of a complex construc-tion 
having their “heart” of generation are unoriginal. 

The importance of creating variety of low or high registers musical 
instruments, regeneration and reconstruction of obsolete musical instru-
ments are outlined in Chapter 6 - “Development of prospects of Azerbaijan 
Folk Musical Instruments”. It is herein,  thought that the priority research 
works should be focused at the study of accurate acoustic measures, ques-
tions of performance, repertoire, terminology and etymology, areas and 
migration, reconstruction and improvement of musical instruments. 

The Conclusion emphasizes that musicological and ethnoorganologi-
cal of folk musical instruments should serve as basis for their system ana-
lysis in the context of the process of reciprocating national cultures. 
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