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GİRİŞ 
 

 Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra sosial-iqtisadi həyatın 
bütün sahələrində olduğu kimi təhsildə də mühüm dəyişikliklər baş 
vermişdir. Azərbaycanın dünyavi dövlət quruculuğu təhsilin bu gün necə 
aparıldığından, milli və bəşəri dəyərlərdən necə yararlacağından, təhsil 
sisteminin necə inkişaf edəcəyindən asılıdır. 

Ümumavropa təhsil sistemi proqramına müvafiq olaraq Azərbaycan 
məktəblərində təhsilin yeni məzmuna keçidi baş verir, təlim-tərbiyə metod 
və priyomları daha da mükəmməlləşir,  inkişafyönümlü istiqamət alır. 
Bunun üçün də yeni, müasir, yüksək savada malik olan müxtəlif  ixtisaslı, 
o cümlədən də musiqi müəllimlərinin hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Bunun üçün hər bir fənnin o cümlədən də «Xor partiturasının 
oxunuşu» fənninin  potensialından səmərəli istifadə etmək vacibdir.  
       Xor partituraların oxunuşu kursu Pedaqoji Universitetin musiqi 
şöbəsinin magistr pilləsində, Bakı Musiqi Akademiyasının xor dirijorluğu 
fakültəsinin bakalavr pilləsində və Musiqi texnikumların xor dirijorluğu 
şöbələrində tədris olunan ən vacib fənnlərdən biridir. Respublikamızda 
təhsil sahəsində aparılan islahatlar fundamental peşə hazırlığına, ixtisas 
üzrə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olan, ümumbəşəri və milli 
dəyərlərin qorunub saxlanılmasını təmin edə biləcək müasir müəllimlərin 
hazırlığını tələb edir. Bunun üçün də tələbələrin peşə ustalıqlarının 
formalaşdırılmasında bu fənn böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ali məktəblərdə 
təhsil aldıqlarıı dövrdə tələbələr yüksək intelektə və praktiki təcrübəyə 
malik olan müəllimlərdən xor partituraların oxunuşuna dair texniki və 
bədii ifaçılıq vərdişlərini əldə etməlidir. Yaxşı müəllim klassik ənənələrə 
söykənərək eyni zamanda öz fəaliyyətini yeni pedaqoji texnologiyalar 
əsasında qurur. Xəlqilik, daim yeniliyin axtarışı, real həyatla bağlılıq – 
bütün bunlar klassik ifaçılıq ənənəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir.   
     «Xor partiturasının oxunuşu» kursunun başlıca vəzifəsi gələcək musiqi 
müəllimlərini zəngin azərbaycan və dünya xor musiqi ilə tanış etmək, 
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partituraları üzdən oxumaq  sahəsində zəruri bilik və bacarıqları aşılamaq, 
müxtəlif pedaqoji-praktiki məsələlərin həllində onlara köməklik 
göstərməkdir.Tələbələrə Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının xor əsər-
ləri ilə tanış olmaqla bərabər, onların partiturasını üzdən oxumaq kimi 
vacib bacarıq və vərdişləri bu fənn vasitəsilə aşılanır.  
       Musiqi müəlliminin hazırlığı sistemində «Xor partiturasının oxunuşu» 
fənni tələbələrə xor musiqisi nümunələrini araşdırıb, onların partiturasının 
təhlilini apararaq ifa etməsinə və daha dərindən anlamasına imkan yaradır 
ki, bu da nəticədə tələbələrin ümumtəhsil məktəbində gənc nəslin estetik 
tərbiyəsinə dair gələcək fəaliyyətlərində aldığı bilik və bacarıqları uğurla 
tətbiq etmələrinə şərait yaradacaqdır.  
      Bu fənnə dair xarici ölkələrdə, məsələn Baltik yanı ölkələrdə, Rusi-
yada, Ukraynada, Belarus və Qazağıstanda müxtəlif dərs vəsaitləri möv-
cuddur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda bu fənnə dair heç 
bir dərs vəsaiti, dərslik, müntəxabat, metodik tövsiyyə yoxdur və bu 
mövzuda elmi araşdırmalar indiyə kimi aparılmayıb. Bunu nəzərə alaraq  
və Azərbaycanın xüsusiyyətlərinə söykənərək biz qərara gəldik bir dərslik 
ortaya çıxaraq. Burada biz xor partituraların yaranması, onlar barəsində 
ümumi anlayış, rahat applikatura və pedallaşdırmanın seçimi və digər 
nəzəri məsələləri araşdırmaq məqsədlərini önümüzə qoymuşuq. Həmçinin 
biz çalışmışıq ki, not nümunələri maksimal imkan dərəcəsində Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət olsun. 

Müəlliflərdən 
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FƏSİL I 

XOR PARTİTURASI  
 

1.1.Partituralar haqqında ümumi anlayış 
  
        Musiqi mədəniyyəti özünün tarixi inkişafında not yazılışına dair 
böyük təcrübə toplamışdır. Ümumiyyətlə not yazılışının yaranması orta əsr 
İtalyan musiqi nəzəriyyəçisi Qvido dAretsonun adı ilə bağlıdır. Məlumdur 
ki, XI əsrə qədər rahiblər kilsə musiqisinin ifası üçün və onun yadda 
qalması üçün “nevmalar” sistemindən istifadə edirdilər. “Nevmalar” – 
mətnin üstündə yerləşən və melodiyanın istiqamətini və səslərin yüksək-
liyini göstərən xüsusi işarələr idi. Bununla yanaşı ritm heç bir vasitə ilə 
işarələnmirdi, onu sadəcə yadda saxlamaq lazım idi. 
      Getdikcə musiqi təfəkkürünün inkişafı, musiqinin ideya-emosional 
məzmununun dəyişilməsi, yeni forma və ifadəlilik vasitələrinin yaranması 
özü ilə musiqi əsərlərinin yeni, praktiki cəhətdən daha rahat yazılış 
üsullarının zəruriliyini ortaya çıxardı.  
         Məhz Aretsolu Qvido (995-1050) not yazılışının islahatını apararaq, 
not sətirlərini (4 sətir) və  “solmizasiya” sistemini musiqiyə daxil etmiş-
dir. Solmizasiya – musiqi tonlarının hərfi adları (ut, re, mi, fa, sol, la, si) 
əsasında tanış olmayan melodiyaların öyrənilməsinə deyilirdi. “Ut” səsi 
sonralar “do” səsinə çevrilmişdir. Bu sistem XVII əsrə qədər mövcud idi 
və musiqi əsərlərinin dəqiq yazılışı üçün əlverişli zəmin yaradaraq, 
bəstəkar yaradıcılığının inkişafında və genişlənməsində əhəmiyyətli rol 
oynamışdır.  
             İlk İntibah dövrünün bir çox bəstəkarları məhz bu sistemdə öz 
əsərlərini yazmışlar. Buna görə də ilk İntibah dövrünün partituralarından 
baş çıxarmaq üçün xüsusi biliklər lazımdır. İntibah dövrünün incəsənəti 
insan şəxsiyyətinin qüdrətini və gözəlliyini tərənnüm edən yeni humanist 
idealların təsiri altında formalaşmışdır. Eramızın başlanğıcından XIV əsrə 
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qədər bəşəriyyət tarixində keçən minillik sanki nəhəngin yavaş-yavaş 
qəflət yuxusundan oyanmasına bənzəyirdi. Ədəbiyyat, musiqi, rəsm daim 
onları dini ideyaların yayılması üçün istismar edən kilsənin təsiri altından 
çıxmağa çalışırdı.  
      Sonralar  Gvido dAretsonun  yaratdığı sistem təkmilləşdirilmişdir: 
buraya beşinci sətir əlavə olunmuş, notların və açarların zahiri görünüşü 
dəyişilmişdir və müasir formasını almışdır (mis.1). Lakin belə yazılış lakin 
birsəsli melodiyanın yazılışı üçün yararlı idi. 
           

 
Mis.1    

      Çoxsəsli musiqinin yazılışı üçün isə bəstəkarlar əsrlər boyu  bu günün 
özünə kimi partituradan istifadə edirlər. Partitura italyan dilindən 
tərcümə olunaraq “bölünmə”, “paylaşdırılma” deməkdir. Partitura təxmi-
nən 1500-ci illərdə yaranmışdır və çoxsəsli oxunun çiçəklənməsi ilə bağlı 
idi. XV-XVI yüzilliklərdə çoxsəsli xor əsərlərinin vokal partiyaları daha 
çox müstəqillik əldə etmışdir və bu da şərtsiz olzraq, yeni, daha mükəm-
məl not növlərinin təsvir olunmasını tələb edirdi. Tarixən vokal musiqidə 
yaranan partitura  yazısı daha sonralar həmçinin müxtəlif  növ instrumental 
ansambl və orkestr heyətlərin musiqisində də özünə yer tapmışdır. 
      Beləliklə, partituralar müxtəlif növlərə ayrılmışdır: 

1. Xor partituraları 
2. Orkestr partituraları 
3. Kamera ansambl partituraları  
4. Opera partituraları 

          Orkestr partituraları xor partituralarından bir qədər fərqli quruluşa 
malikdir. Burada partiyalar səslərə deyil, alət qruplarına bölünür. Öz növ-
bəsində hər qrupun alətləri səslənmənin yüksəkliyi baxımdan bir-birinin 
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üstündə yerləşir (şək.2). Alətlər qrupları göstərilən ardıcıllıqla yuxarıdan 
aşağıya yerləşdirilir: 
1. Taxta nəfəs alətləri – fleytalar, qoboylar, klarnetlər və faqotlar; 
2. Mis nəfəs alətləri – valtornalar, trubalar, trombonlar, tuba; 
3. Zərb alətləri – litavralar, üçbucaq, tarelka, kiçik və böyük barabanlar, 
zınqırov və s. ( bu və ya digər alətin istifadəsi verilən əsərdən asılıdır); 
4. Arfa, çelesta, fortepiano və orqan partiyaları (bunlar da əsərdən 
asılıdır); 
5. Simli alətlər – 1 və 2-ci skripkalar, altlar, violonçellər, kontrabaslar. 

 
 

Mis. 2 
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       Kamera ansambl partituraları. Kamera ansamblın ən geniş yayılmış 
musiqi növü kvartetdir. Kvartet dörd ifaçı qrupundan ibarətdir. Partiturada 
alətlərin yuxarıdan aşağıya doğru yerləşdirilməsi qaydası belədir: birinci 
skripka, ikinci skripka, alt, violonçel və yaxud skripka, alt violonçel, 
kontrabas. Kvintetlərdə sonda fortepiano partiyası ələvə olunur. 
    Opera partituralarında üstdən solistlərin partiyaları, sonra xorun 
partiyası, axırda isə orkestrin partiyaları yerləşdirilir.  
          Xor partituraları. Хоr рartiturası dedikdə xor musiqisinin elə növ 
not yazılışı nəzərdə tutlur ki, burada vokal partiyası ayrı-ayrı sətirlərdə, 
biri digərinin üzərində, xor iştirakçılarının eyni vaxtda səsləndirdikləri 
müvafiq notlar isə vahid şaquli vəziyyətdə yerləşdirilir. Partituraların ayrı-
ayrı sətirlərində yerləşən xor partiyalarının yazılış qaydası xor əsərində 
səslənən hər bir səsin hərəkətini aydın şəkildə görməyə imkan yaradır. 
Bundan əlavə, partiturada birinin digəri üzərində yerləşdirilməsi kimi not 
quruluşu isə, bütün xor partiyalarının melodik xəttini eyni zamanda  
vəhdətdə sezməyə imkan yaradır. 
           Xor partiturası aşağıda göstərilən prinsipə əsaslanaraq qurulur: 
aşağı sətirlərdə kişi səsləri – ən bəmlərdən ən zillərə qədər (bas - tenor), 
daha sonra isə qadın səsləri həmin qayda ilə (alt - soprano) yerləşdirilir 
(mis.3):                                                                                                                                      

 
Mis. 3. A.Əlizadə “Bayatılar”, № 7. 
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     Əgər xor əsərində fortepiano müşayiəti (mis.4) varsa, onda onun parti-
yası ən sonda yazılır: 

 

Mis. 4. C.Cahangirov “Qəzəl” 

 Хор ясяри мцяллифин ниййятиндян асылы олараг, мцхтялиф хор щейятляри 

цчцн йазыла биляр. Xor səslərinin mütanasibliyinin müxtəlif variantları 
partiturada xüsusi işarələrin olmasını tələb edir ki, bunların vasitəsilə xo-
run tərkibini dərhal müəyyənləşdirmək mümkün olur. Bunun üçün not 
sətirlərinin sol tərəfində xor partiyalarının adlarını işarə edən hərflər yer-
ləşdirilir. Bir çox partituralarda onlar, bir qayda olaraq, italyan dilində 
yazılır, lakin rus bəstəkarlarının əsərlərində onlar rus dilində, azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərlərində isə azərbaycan dilində işarələnə bilər. Bu işarə-
lər həm tamlıqla, həm də qısaldılmış şəkildə ola bilər: 

Soprano (ni)       S.              Сопрано         С.                   Soprano      S. 
Alto (ti)              A.              Альт               А.                   Alt              A. 
Tenore (ri)          T.              Тенор             Т.                   Tenor          T. 
 Basso (si)           B.              Бас                 Б.                    Bas             B. 
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      Akkoladalar. Xor partiturasında not sətirləri sol tərəfdən başlanğıc 
xətlə birləşdirilir. Bu xətt onun birləşdirdiyi partiyaların hamısının eyni-
zamanda ifasını göstərir. Çoxsətirli partituralarda isə rahatlıq üçün baş-
lanğıc xətdən başqa qalınlaşdırılmış kvadrat və ya fiqurlu mötərizə istifadə 
olunur ki, bunlar akkolada adlandırılır (mis.5). Aşağıda xor partitu-
ralarında istifadə olunan müxtəlif növ akkoladalar göstərilmişdir: 

Mis. 5. 

Bir çox nəşrlərdə düz, qalınlaşdırılmış akkolada xorun bütün parti-
yalarına aiddir (mis.5-1). Lakin qalınlaşdırılmış akkolada xorun ayrı-ayrı 
qruplarının birləşdirməsi üçün də qulluq edə bilər (mis.5-2). Belə partitu-
ralar da mövcuddur ki, burada hər bir xor partiyası akkolada ilə ayrılır 
(mis. 5-3). Ayrılmış xor partiyalarını daha qabarıq göstərmək üçün partitu-
ralarda ikili akkolada istifadə olunur (mis.5-4). Fiqurlu mötərizə şəklində 
olan akkolada adətən instrumental müşayiətin ayırd edilməsi üçün istifadə 
olunur (mis.5-5). Hərdən fiqurlu mötərizə bir partiyada divizi olanda və 
səslər ayrı-ayrı sətirlərdə yazılanda onları birləşdirmək üçün də istifadə 
olunur (mis.5-6). Solistlərin partiyaları partiturada ya ayrı akkolada ilə 
göstərilir (mis.5-7), ya da yalnız nazik ön xətlə xor qrupuna birləşdirilir 
(mis.5-8). 

Partituralarda xor partiyalarının yazılışı üsulları zamanla dəyişikliklərə 
məruz qalmışdır. Bunun nəticəsində müasir partitura qədimi partituradan 
xeyli dərəcədə fərqlənir. Buna görə də dirjor, müxtəlif dövrlərə aid olan 
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partituralarla tanış olma imkanını əldə etmək üçün nəinki müasir 
partituraların, həmçinin də qədimi partituraların yazılış xüsusiyyətlərini 
ayırd edə bilməlidir.  
       Qədimi partituralarda xorun müxtəlif partiyaları müxtəlif açarlarda 
yazılırdı. Belə ki, soprano, metso-soprano, alt, tenor, bariton və bas açar-
ları mövcud idi. Ən geniş yayılmış “do” sisteminin açarları idi. Bu sis-
temin məğzi bundadır ki, təsviri eyni olan açarlar müxtəlif sətirlərdə yer-
ləşdirilərkən “do” səsinin müxtəlif vəziyyətini müəyyənləşdirmiş olur. 
Məsələn, aşağıdakı misalda (mis.7) eyni olan 1-ci oktavanın “do” səsi 
müxtəlif  açarlarda  not  sətirinin müxtəlif  yerlərində yazılır:  

 
Mis. 7. 

Bundan başqa qədimi partituralarda “fa” və “sol” səslərində qurulmuş 
sistemlərə də rast olunur ki, bu öz vaxtında bir sıra fa və sol açarlarının 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Qədimi açarlar partiturada eyniylə bu gün də 
olduğu kimi sətrin əvvəlində bilavasitə nazik xətdən sonra yazılır. 

XIX-cu əsrdən başlayaraq qədim açarlar öz əhəmiyyətini itirməyə 
başlayır və öz yerini iki növ açara vermiş olur ki, bunlar öz əhəmiyyətini 
bu günə kimi saxlamışlar – kaman və bas açarı. Bu cür sistem partituranın 
yazılışını və oxunuşunu asanlaşdıraraq, eyni zamanda kifayət qədər mü-
kəmməl idi, çünki bu iki açarın əhatə etdiyi səs sırası xor musiqisini 
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tamlıqla yazmağa imkan verirdi. Bundan sonra soprano və alt partiyaları 
kaman açarında, bas partiyası isə yalnız bas açarında yazılmağa başladı. 
Tenor partiyası isə hələ uzun zaman “do” açarında yazılırdı, lakin sonralar 
bu partiya da ya kaman, ya da bas açarında yazılmağa başladı. Tenor 
səsinin həcmi kaman açarının əhatə etdiyi səs sırası ilə üst-üstə düşmədiyi 
üçün, onun yazılışı çox saylı əlavə xətləri tələb edərdi. Bu narahatlıqdan 
qaçınmaq üçün ümumi bir qərar alındı ki, tenor partiyasını kaman açarında 
yazılışı onun faktiki səslənməsindən oktava yuxarı olsun. İfa zamanı bu 
cür yazılış, təbii olaraq, oktava aşağı oxunmalıdır. Bununla yanaşı tenor 
partiyasının bas açarında yazılışı olan partituralar da mövcuddur. Bu 
əsasən bas və tenor partiyalarının eyni sətirdə yazıldığı hallarda olur.  
 
1.2.Xor partituraların növləri. 
       Xor əsəri müxtəlif tərkibli kollektivlər üçün yazılmış ola bilər. O, 
uşaq, qadın, kişi səsləri və yaxud bunların müxtəlif qarışığı üçün, yəni 
müxtəlif  tipli xorlar  üçün nəzərdə tutula bilər. 
         Xor əsərləri, xorun tipindən asılı olmayaraq, həm də bir-birindən 
digər bir xüsusiyyətə görə də fərqlənirlər – səslərin sayına görə. Onlar 2, 
3, 4 və daha çox səslər üçün yazıla bilər. Bu nöqteyi nəzərdən partituraya 
baxanda, biz xor əsərlərini növünə görə ayırd edirik. 
          Tərkibinə və səslərin sayına görə fərqlənən xor əsərləri öz yazılışı 
üçün müxtəlif sayda not sətirlərini tələb edir. Buna görə də xor partiturası 
elə yazılış sistemini ifadə edir ki, o, xorun tipindən və növündən, həm-
çinin də əsərin fakturasının mürəkkəbliyindən  asılı olaraq  dəyişilə bilsin. 

Həmcins xorların partitura yazılışı. Həmcins xorlarda iki əsas xor 
partiyası mövcuddur: yuxarı və aşağı səslər. Uşaq xorunda bunlar diskant 
və altlar, qadın xorunda – soprano və altlar, kişi xorunda  isə – tenorlar və 
baslardır. Buna görə də həmcins xorları üçün ikisətirli partitura növü 
(mis.7) tipikdir: 
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Mis. 7.  X/m “Yarın bağında”, işl. Y.Həbibov 

        Partituranın belə növü çoxsəsli həmcins xor üçün (mis.8)  nəzərdə 
tutulan əsərlərin də yazılışında tətbiq olunur:  

 

Mis. 8.  S.Rüstəmov “Qızıl payız”     

 Göstərilən misalda uşaq xorunun soprano (diskant) və alt partiyaları 
daimi olaraq iki səsə bölünür. Soprano partiyası birinci və ikinci sopra-
nolara, alt partiyası isə birinci və ikinci altlara bölünüblər. Qeyd etməliyik 

S 
 
 
A 

   Xə  -   zəl        o     -   lur hər       gül              çi  -       çək,       

Qı  -  zıl             rən       -  gə                              dö  -        nür           yar     -    paq. 
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ki, bir sətir üzərində belə bölünmələr mövcud olduqda səsin yüksək-
liyindən asılı olmayaraq birinci səslərin notlarının çubuqları yuxarı, ikinci 
səslərin isə notlarının çubuqları aşağaya doğru yazılır.  

Həmcins xorlar üçün əsərlərin iki sətirdə yazılışı ən geniş yayılmış 
partitura növüdür, lakin belə əsərlər başqa cür də yazıla bilər. Məsələn, 
ikisəsli xorlar (mis. 10.) çox  vaxt  bir  sətirdə də yazıla bilər: 

 

Mis. 9.  Ü.Hacıbəyli “Çək, şumla yeri”, işl.E.Dadaşova 

     Bir sətirdə çox vaxt üçsəsli (mis.10), hətta bəzən dördsəsli  həm-
cins xoru üçün əsərlər də yazıla bilər. Lakin belə yazılış üslubu yalnız 
bütün səslərdə eyni ritmik şəklin, eyni mətnin olduğu və səslərdə poli-
fonik inkişafın olmadığı halda mümkün ola bilər: 

Mis.10. C.Abbasov “Şəhriyar qəsidəsi” 
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         Bir çox hallarda yuxarıda göstərilən iki- və birsətirli yazılış üslu-
bundan başqa, bəstəkarlar, xüsusilə də azərbaycan bəstəkarları, çox sətirli 
partitura növlərinə də üz tuturlar. Bu cür yazılış hər bir səsin melodik 
xəttinin hərəkətini, ona aid olan mətni daha aydın şəkildə göstərməyə 
imkan yaradır. Əsərin bu növ yazılış üslubu (mis.11) xüsusilə helə əsər-
lərdə əhəmiyyət kəsb edir ki, orada hər bir partiya özünün müstəqil me-
lodik hərəkətinə malikdir: 

 

Mis.11. Ozan Kərimli “Arx boyunca”   
   

Həmcins üçsəsli xor üçün əsər üç sətirdə aşağıda göstərilən partitura 
variantlarında yazıla bilər: 
                      
                      S. I                  S.                       T. I               T. 

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

 
Üç   sətirdə  daha çox səsi olan həmcins xoru üçün əsərlər də yazıla 

bilər: 
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Mis.12. H.Nəcəfova “Əks səda” 

       Dörd sətirdə yazılan həmcins xoruna dünya ədəbiyatında daha nadir 
hallarda rast olunur, lakin Azərbaycan bəstəkarları bu növ partituradan 
daha çox istifadə edirlər: 

 
Mis.13. X/m “Gedən gəlmədi”, işl.E.Dadaşova 

 İstisna hallarda həmcins xorları beş və hətta altı sətirdə yazıla bilər. 
Belə partitura növü əsasən rus və qərb musiqisində istifadə olunur. 

     Qarışıq xorların partitura yazılışı. Qarışıq xorda dörd əsas partiya 
mövcuddur: soprano, alt, tenor, bas. Belə xor üçün ən tipik yazılış üslubu 
dördsətirli partitura növü sayılır: 
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Mis.14.  R.Əliyev “Payız nəğməsi”. 

       Bu növ partitura təkcə dördsəsli deyil, həmçinin çoxsəsli (5-8 səsli) 
xor əsərlərinin yazılışı üçün də mümkündür: 

 
Mis.15.  A.Əlizadə “Bayatılar”, № 9. 

 Qarışıq xorlar üçün əsərlərin partituraları daha az saylı sətirdə də 
yerləşdirilə bilər. Məsələn, bir çox belə partituralar ikisətirli yazılış üslu-
bunda mövcuddur. Belə olan halda yuxarıdakı sətirdə qadın səs qrupu 
(soprano, alt), aşağıdakı sətirdə isə kişi səs qrupu (tenor, bas) yerləşdirilir. 
Belə partiturada tenor partiyası da bas açarında yazılır və fortepianoda ifa 

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

B.I 
B.II 
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zamanı yazıldığı yerdə də çalınır. Səslərin yüksəkliyindən asılı olmayaraq 
yuxarı səslərin partiyaları (soprano və tenorlar) notların çubuğu yuxarı, 
aşağı səslərin isə (altlar, baslar) – çubuqları aşağıya doğru yazılır: 

 
Mis.16. R.Mustafayev “Bülbül oxur”.      

 Hərdən helə olur ki, bir sətirdə üç və ya dörd səs yazılır. Bu zaman 
notların çubuqlarının istiqaməti hansı partiyada bölünmə baş verməsini 
bizə asanlıqla müəyyən etməyə  imkan verir: 

 

Mis.17. R.Hacıyev “Sülhü qoruyaq”. 
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Çox vaxt qarışıq xor üçün partituralar üç sətirdə də yazılır. Belə olan 
halda üst sətirdə, bir qayda olaraq, qadın səs qrupu, orta sətirdə – tenor 
partiyası  və alt sətirdə baslar yerləşdirilir: 

 
Mis. 18. S.Rüstəmov “Getmə”, işl. M.Əliyeva 

         Lakin əgər bu və ya digər əsərdə qadın səslərində melodik inkişaf  
baş verirsə, onda partiturada partiyalar başqa cür də yerləşdirilə bilər:  üst 
sətirdə – sopranolar, orta sətirdə – altlar və son sətirdə – tenorlar və baslar 
yerləşdirilir (bu zaman tenor partiyası, sözsüz ki, bas açarında yazılır). 

 

Mis.19. Rus xalq mahnısı. 

       Qarışıq xor üçün əsərdə səslərin sayı dörddən çox olduğu halda  (əsas 
xor partiyalarının daimi bölünməsi zaman) onları daha çox saylı sətirlərdə 
yerləşdirmək daha rahat olur. Belə ki, xor ədəbiyyatında beş, altı və hətta 
səkkiz sətirdə yazılan partituralara rast gəlmək olar (mis.20).  
       Əgər bütün əsər boyu səslərin sayı daimi olaraq qalır, o zaman not 
sətirlərinin də sayı bu cür partiturada dəyişilmir: 
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Mis.20. F.Əmirov “Vətən nəğməsi” 

Lakin o halda ki, əsərdə partiyaların bölünməsi müxtəlif epizodlarda 
dəyişilir, onda not sətirlərinin sayı da partiturada bir əsər çərçivəsində 
müxtəlif  variantlarda ola bilər.  
     Natamam xorların partitura yazılışı. Natamam tərkibli xor üçün  
əsərlərin partitura yazılışında, qarışıq və həmcins xorların partituralarında 
olduğu kimi, hər bir partiya ayrı sətirdə yazılır. Bu tipli xorlar adətən üç 
əsas səsə malik olur, buna görə də onlar üç sətirdə yazılır: 
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Mis.22. F.Əlizadə “Payız”. 

      Bəzən hər hansı bir partiyada daimi bölünmə mövcud olduğu halda 
sətirlərin sayı arta bilər. Nadir hallarda natamam xorda cəmi iki partiya 
olur: 

 

Mis.22. F.Nağıyev “Şamın naləsi”.         

 
Solistlərin iştirakı ilə xor əsərlərinin partitura yazılışı. Bu tipli xor 

əsərlərinin partituralarında solistlərin sayından asılı olaraq sətirlər əlavə 
olunur. Belə olan halda solistin səsinin tipindən asılı olmayaraq onun 
partiyası, bir qayda olaraq, xor partiyalarının üstündə yerləşir (mis.23). 
Əgər bir-neçə solist iştirak edirsə, onda yazılışda yüksəklik prinsipinə 
riayyət olunur. Məsələn, aşağıda göstərilən qarışıq xor ilə iki solist iştirak 
edir – tenor və bas. Sözsüz ki, solo tenorun partiyası, solo bas partiyasının 
üstündə yazılmalıdır: 
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Mis. 23.  R.Mustafayev “Vaqif” op-dan Final xoru 

Daha nadir hallarda bu tipli əsərlərin digər bir yazılış növünə rast 
olunur, ki burada solistin partiyası onun səsinə aid olan səs qrupunun 
üstündə yazılır: 

 
Mis. 24.   Ş.Huno “Gecə” 
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        Müşayiətli xor əsərlərinin partitura yazılışı. Musiqi ədəbiyyatı kül-
li miqdarda instrumental müşayiətli xor əsərləri ilə zəngindir. Xorla birgə 
müxtəlif musiqi alətləri səsləndirilsə də, əksər hallarda bu məqsəd üçün 
bəstəkarlar daha çox fortepianoya müraciət edirlər. Uşaq xoru üçün əsərlər 
və kütləvi xor mahnıları adətən fortepiano vasitəsilə müşayiət olunur. 
Bəzən xor əsərləri eynizamanda iki və ya üç musiqi aləti ilə müşayiət 
olunur: 

 
Mis.25. L.Bethoven “Əzizim, Çarli”      

       Skripka 
 
 
    Violonçel 
 
 
 
                                      
          Piano 
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Xor əsərləri kiçik instrumental ansamblların vasitəsilə də müşayiət 
edilə bilər. Bütün göstərilən hallarda instrumental müşayiət həmişə xor 
partiyalarının altında yazılır. Bu növ partituralardan başqa çoxsaylı xor 
əsərləri simfonik orkestrlə ifa olunur, məsələn, oratoriyalar və kantatalar 
(həmçinin opera xorları). Kantata və oratoriyalarda xor partiyaları nəfəs 
alətləri və simli alətləri qruplarının arasında yerləşdirilir (mis.26). Əgər 
orkestrin tərkibində arfa və ya fortepiano varsa, o zaman xor səsləri bu 
alətlərin üstündə yazılır: 

 
Mis.26.A.Məlikov “Torpağın səsi” 
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İki-üç xor tərkibli əsərlərin partitura yazılışı. Bu cür tərkibli xorlar 
adətən iri formalı monumental əsərlərdə (oratoriya, messa, kantata, rek-
viyem) iştirak edir. Burada onlar səhnə vəziyyətindən asılı olaraq müxtəlif 
variantlarda təmsil oluna bilər: uşaq, qadın, kişi və qarışıq (tamam və na-
tamam) xorlarla. Bunlarla yanaşı ikixorlu müstəqil əsərlər də mövcuddur, 
məsələn, R.Şəfəqin işləməsində M.Maqomayevin “Yaz” əsəri iki  uşaq 
xoru üçün yazılmışdir, ki bunlar bədii cəhətdən vahid bütövlük təşkil edir: 

 

Mis. 27.M.Maqomayev “Yaz”, işl.R.Şəfəq 

Hər bir xorun daxilində partiyalar adi hallarda olduğu kimi yerləş-
dirilir, lakin burada baxmayaraq ki, hər bir xorun ayrıca akkoladası var, 
onlar ümumi başlanğıc xətti ilə birləşdirilir. 
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1.3.Xor partiturasında ədəbi mətnin yazılışı və səslərin qruplaşması. 

 Hər bir xor əsəri, istənilən vokal musiqisinin növü kimi, adətən ədəbi 
mətn ilə bağlı olur. Nadir istisna kimi  biz vokaliz oxu və ağzı yumulu oxu 
üslubunu qəbul edirik. Mətnin mövcudluğu notların özünəməxsus qrup-
laşmasını müəyyən edir. İnstrumental əsərlərdə qruplaşma xanənin qurulu-
şu (xanə ölçüsü) ilə müəyyən olunur. Bundan fərqli olaraq, vokal musi-
qisinin yazılış üslubunun əsasına ədəbi mətnin hecalarından asılı olan 
qruplaşma prinsipi qoyulmuşdur. Bu cür qruplaşma “vokal qruplaşma” ad-
landırılır. Hər bir hecaya bir səs düşdüyü halda bütün notlar,  uzunluğun-
dan asılı olmayaraq, ayrı-ayrı yazılır: 

 
Mis.28. R.Şəfəq “Kəpənək” 

Əgər bir hecaya bir-neçə səkkizlik, onaltılıq və s. not düşürsə, onda 
bunlar ümumi birləşdirici liqa ilə bir-birinə bağlanır: 

 

 
Mis. 29. R.Şəfəq “Çiyələk” 

İnstrunental əsərlərdə liqalar öz əhəmiyyətinə görə birləşdirici və fra-
zaqurucu kimi iki qrupa ayrılırlar. Birləşdirici liqalar eyni yüksəklikdə 
olan qonşu notları bir-birinə bağlayır və bununla da həmin notun uzun-
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luğunu artırır. Bu tipli liqalar xor musiqisində də həmin məna daşıyır. Fra-
zaqurucu liqalar isə instrumental musiqidə musiqi frazalarının hüdudlarını 
göstərir. Bu tipli liqalar xor musiqisində yalnız xüsusi ağzı yumulu oxu 
priyomunda istifadə olunur, sözlərlə oxuma zamanı isə frazaqurucu liqalar 
istifadə olunmur, çünki ədəbi mətnin məzmunundan frazaların hüdudlarını 
kifayət qədər aydın müəyyənləşdirmək mümkündür. 

Göstərilən hallardan başqa, liqalar instrumental əsərlərdə musiqinin 
verilən hissəsinin axıcı, sürəkli (yəni legato) ifasına işarədir. Bu tipli 
liqalar da xor musiqisində istifadə olunmur. Beləliklə, xor musiqisində 
liqalar əsasən bir hecaya bir-neçə notun oxunmasını işarələyir. Çərək və ya 
yarım notların bir hecaya oxunması tələb olunanda, bunlar yuxarıdan 
ümumi liqa ilə birləşdirilir: 

 
Mis. 30. Rus x/m “Kak po morü”. 

Əgər bir hecaya bir xanə və ondan da çox səslər düşərsə  bu zaman 
notlar instrumental musiqidə olduğu kimi qruplaşdırılır, lakin bir ümumi 
liqa ilə biləşdirilir (üstdən və ya altdan): 

 
Mis. 31. A.Kastalski “Troyka”. 

Xor partituralarında ədəbi mətn adətən aid olduğu partiyanın yerləş-
diyi not sətirinin altından yazılır. Bu zaman sözlər qrammatik qaydalara 
uyğun hecalara defis vasitəsilə bölünür: Şə - bi hic - ran ya - nar  ca - nım. 
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Əgər ayrı bir hecaya bir-neçə səs ifa olunursa, bu zaman  bir çox parti-
turalarda bir-neçə defislərin ardı-arda yazılışı istifadə olunur. Müasir nəsr-
lərdə bunların əvəzinə bir qısa xətt qoyulur. Əsərin fakturasından asılı ola-
raq ədəbi mətnin yazılışı partiturada müxtəlif cür ola bilər. Eyni ritmik 
şəklə malik olan harmonik üslublu əsərdə bu mətn, sətirlərin sayından asılı 
olmayaraq, əsasən yalnız sətirlərdən birinin altında yazılır: 

 
Mis. 32. F.Pulenk “Kədər”. 

  Əgər ritmik şəkli dəyişik olan partiyalarda  mətnin hecaları xanənin 
eyni vəznlərində üst-üstə düşərsə, bu halda da belə yazılış üslubu tətbiq 
oluna bilər: 

 
Mis. 33. C.Cahangirov “Sabir”.  

Əgər əsərin fakturası belədir ki, bəzi partiyalarda ədəbi mətn tam 
verilmir, onda hər bir partiya üçün ayrı-ayrı mətnin yazılışına ehtiyac yara-
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nır. Polifonik əsərlərdə də həm ritmik şəklin, həm də mətnin üst-üstə 
düşməməsi sözlərin hər partiya üçün ayrı-ayrı yazılmasını tələb edir.  

Əgər ikiyə bölünmüş xor partiyası bir sətirdə yazılarsa və onlarda 
müxtəlif mətn olarsa, bu zaman yuxarı səsin sözləri not sətirinin üstündən, 
aşağı səsin sözləri isə sətirin altından yazılır. 

1.4.Partituralarda müxtəlif işarələr. 

Səsaparıcılığının xarakterinin göstərilməsi. Xor musiqisində 
səsaparı-cılığının əsas növləri aşağıdakılardır: 
1. L e g a t o – melodiyanın axıcı, sürəkli xarakterdə, bir səsədən digərinə 
keçəndə qırılmadan  aparılmasını işarə edir. Legato ştrixi instrumental 
musiqi əsərlərində liqa ilə işarələndiyi halda, xor musiqisində bunun üçün 
heç bir əlavə işarə gərək olmur, çünki bu  oxumada adi və təbii üsuldur.   
2. S t a c c a t o işarəsi – bu göstəriş səsləri qırıq-qırıq, hər səsi bir birindən 
ayrı  oxumağı tələb edir. Partiturada  notun üstündə və ya altında nöqtə ilə 
işarələnir: 

 

Mis.34. A.Əlizasdə “Bayatılar”, № 3.  

3. N o n  l e g a t o  işarəsi  – axıcı, lakin səslərin bir-birinə bağlı 
olmamasını tələb edir. Partiturada notların üzərində eynivaxtda həm liqa, 
həm də nöqtə ilə işarələnir. Belə olan halda melodiyanın bilavasitə bağlı, 
əlaqəli səslənməsi mövcud deyildir. Əgər bu ştrix əhəmiyyətli dərəcədə 

 

Ya – rın   gə - lir             de   -   sə   -   lər,             de   -     sə    -           lər,             ya - 
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böyük bir musiqi parçasına aiddirsə, onda par-titurada liqa və nöqtə 
əvəzinə “non legato”  sözləri yazılır. 

4. T e n u t o (və ya markato)  - bu göstəriş səslərin aramla, dəqiq uzunluq 
və bərabər güc ilə oxunuşunu tələb edir. Partiturada notun üstündə və ya 
altında qısa xətlə işarələnir və yaxud sözlərlə “ten.” (qısaldılmış) göstərilir: 

 

Mis.35. C.Cahangirov “Soruşma”. 

Xor əsərlərinin səslənməsində  ədəbi və musiqi mətnlərinin ayrı-ayrı 
frazalara sezuralar vasitəsilə bölünməsi əhəmiyətli rol oynayır. Bu sezu-
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raların yerləri ədəbi mətnin məzmunu və musiqinin frazirovkası ilə müəy-
yənləşdirilir. Bunlar iki növ ola bilər – nəfəsin dəyişməsi və dəyişməməsi 
ilə. Nəfəsin dəyişməsini göstərən sezura partituralarda V işarə ilə göstərilir. 
Nəfəsin dəyişməsi lazım olmayanda sezura apostrofa oxşar   işarə ilə 
göstərilir.  

Koloristik (ahəng) priyomlarının işarələnməsi. Çox vaxt bəstəkar-
lar müxtəlif ifaçılıq priyomlarına müraciət edirlər ki, bunlar özünəməxsus, 
boyalı səslənməni təmin edir. Daha çox istifadə edilən tembr effekt-
lərindən biri ağzı yumulu oxu üsuludur.  Bu ifa üsulunun partituralarda bir 
sıra şərti işarələri mövcuddur. Belə ki, “ağzı bağlı” sözlərdən başqa, 
həmçinin aşağıda göstərilən işarələrə də rast olunur: 
MM...........................................  
M............................................... 

N............................................... 

Hərdən bəstəkarlar, xüsusən də rus və qərb bəstakarları, bir səsdən 
digər səsə sürəkli, sanki sürüşərək keçidi tələb edirlər ki, buna g l i s s a n 
d o  deyilir. Bu ifa priyomu eyniylə instrumental musiqidə olduğu kimi 
işarələnir: 

 
Mis. 36. Rus x/ m “Oxu mənim üçün”, işl. A.Yeqorov 

Bəzən bu priyomu sadəcə əyri xətlə və ya “glissando” sözü ilə işa-
rələyirlər. Bəzi koloristik ifa üsulları partiturada şərti işarələrlə deyil, sözlə 
göstərilir. Bu halda onların məzmunu heç bir izahatı tələb etmir (məsələn, 
“əks səda kimi”). Bəzən (adətən xalq mahnılarında) əsas melodiyanın 
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özünəməxsus xarakterik səslərlə müşayiəti istifadə olunur (bom, dum, da-
ba-dam, hoy və s.) və yaxud təkrar olunan ayrı-ayrı səslər (a, o, u, i və s.). 
Bu cür səslənmələr adətən onların istifadə olunduğu  bütün epizod boyu 
yazılmır: bir neçə təkrardan sonra “və i.a.” və yaxud italyanca “simile” 
(oxşar) yazılır. 

Templərin işarələnməsi.  Əsərin ifa xarakterini müəyyənləşdirən əsas 
göstəricilərdən biri tempdir ki, bunun vasitəsilə əsəri hansı sürətlə ifa 
olunacağı işarə olunur. Partituralarda temp adətən ənənəvi olan italyan 
terminləri ilə işarələnir. Hal hazırda xor musiqisinin yazılışı praktikasına 
bəstəkarın doğma dilində işarələrin istifadəsi geniş yayılmağa başlamış. 
Partituralarda temp işarələri adətən əsərin (və ya onun bir hissəsinin) 
əvvəlində, yuxarı sətirin üstündə yerləşdirilir. Hərdən tempin daha dəqiq 
göstərilməsi üçün tempin sözlə işarəsindən sonra  onun metronom  
göstəricisi də verilir (məsələn, Andante,      = 60). 

 Xor əsərində temp heç də həmişə daimi olmur. Onun dəyişməsi ya 
birdən-birə, ya da tədricən olur. Birinci halda temp işarəsi bu dəyişklik baş 
verən yerdə yerləşdirilir. İkincı halda, bəstəkarın fikrincə tempin tədricən 
dəyişilməsi nəzərdə tutulursa, bu zaman tempin tədricən ağırlaşması və ya 
tezləşməsini göstərən işarələrdən istifadə olunur, məsələn, “accelerando”, 
“ritenuto”. Bu cür işarələr, hərəkətin dəyişməsinin istiqamətini müəyyən-
ləşdirərək (tezləşməyə və ya ağırlaşmağa doğru), bu dəyişmələrin miq-
darca kəmiyyəti barəsində heç bir şey demir. Bu məsələnin həlli, musi-
qinin məzmununa əsaslanaraq, ifaçının özünə həvalə olunur. Lakin bir 
halda istisna ola bilər ki, əgər tempin dəyişməsi işarəsindən sonra yeni 
tempin işarəsi verilir. Burada artıq tempi müstəqil olaraq dəyişmək olmaz, 
çünki onun dəyişməsi belə olmalıdır ki, musiqi  yeni tempə orqanik (üzvü) 
şəkildə daxıl olsun. Əvvəlki tempə qayıdış “a tempo” və ya “tempo I” 
işarələrlə ifadə olunur. 

Dinamik işarələr. Səslənmənin gücünü (dinamikanı) göstərən işarələr, 
eyniylə temp işarələri kimi,  partiyaların üstündən yazılır. Lakin temp 
işarələrindən fərqli olaraq, onlar partituranın yuxarısında deyil, hər bir 
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sətirin üstündən yazılır. Onlar həm səsin daimi gücünü ( forte, piano, 
mezzo-forte ), həm də dəyişikliklərin xarakterini (crescendo, diminuendo)  
göstərə bilər. Dinamik işarələr not mətnində adətən qısaldılmış şəkildə 
yazılır: f, p, mf.  
      Crescendo və diminuendo sözlərini çox vaxt çənqələ oxşar qrafik işa-
rələrlə dəyişirlər ki, bunların istiqaməti dinamikanın dəyişməsinin xarak-
terini  müəyyənləşdirir:  

 

Bəzən belə işarələri partiturada hərfi işarələrlə birləşdirirlər: 
 

 

Dinamik işarələrin yuxarıda göstərilən (uzun müddətli) növlərindən 
başqa, xor partituralarında digər işarələr də istifadə olunur ki, bunlar yalnız 
üstündə olduğu bir nota şamil olunur. Belə dinamik işarələrin sırasına 
aksentlər (>), “sf” və “sp” aiddir.  

İfaçılıq tərübəsində istifadə olunan xüsusi işarələr. Nəsr mətnində 
nadir hallarda rast olunan, lakin məşq şəraitində xor dirijoru tərəfindən 
geniş istifadə edilən bəzi işarələri izah edək (çox vaxt bunlar dirijorun özü 
tərəfindən partiturada və partiyalarda qoyulur).  Əvvəllər  digər dirijorların 
istifadə etdiyi və onların qeydləri olan partituralarla işləmə zamanı  tələ-
bələr çox vaxt  bu növ işarələrlə rastlaşırlar.  
1. Fasiləsiz, qırılmaz səslənməni təmin etmək üçün xüsusi ifa növü tətbiq 
olunur ki, buna “zəncirvari nəfəs” deyirlər. Onun məğzi bundadır ki, 
istənilən partiyada müğənnilər nəfəsi birgə, eynianda deyil, növbə ilə 
dəyişirlər və kənardan dinləyicilər üçün fasiləsiz səslənmə effekti alınır. 
Belə ifa üsulunun işarələnməsi üçün liqalardan istifadə olunur: 

Səsin artması (crescendo)  

Səsin zəifləməsi (diminuendo) 
 

pp
 

f pp 



34 
 

 
Mis. 37. F.Şubert “Gecə”. 

2. Partiyalar daxılındə çox vaxt bölünmələr (divizi) baş verir. Əgər bölünən 
parftiyalar bütöv notlarla yazılıbsa və bunların, bildiyimiz kimi, çubuqları 
yoxdur, bu zaman bölünmə hansı patiyada baş verməsini müəyyən-
ləşdirmək üçün kiçik mötərizələrdən istifadə olunur. Bu cür işarələr divizi 
hansı partiyada keçməsini əyyani olaraq işarə edir. Belə ki, aşağıda 
göstərilən misalda mötərizələrin mövcudluğu bizə birinci halda soprano 
partiyasında, ikinci halda alt partiyasında, üçüncü halda isə hər iki parti-
yada bölünməni asanlıqla müəyyənləşdirməyə  imkan verir: 

 
Mis.38. 

3. Hərdən dirijorlar müəllif mətnində bir qədər dəyişikliklər aparır, mə-
sələn, frazaların bitməsi anını (“kəsməni”) digər vəznə keçirirlər ki, bütün 
partiyalarda ifanın kəsilməsi eyni anda baş versin (mis.39). Partituralarda 
belə “uzadılmaların” işarələnməsi üçün liqalardan istifadə olunur.  

 

Mis. 39. M.Koval “Günəşin doğuşu”.  
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       Digər tipli sonluğun xanənin digər vəzninə keçirilməsini aşağıda 
verilən misalda görə bilərik ki, burada ikinci və dördüncü xanədə olan 
uzadılmış akkordların kəsilməsi anı sonrakı xanənin güclü vəzninə 
keçirilmişdir: 

 

Mis. 40. F.List “Prometey”. 

Abreviaturanın (qısaldmaların) partiturada işarələnməsi. Xor 
partituralarında, eyniylə instrumental musiqidə olduğu kimi, çox vaxt 
əsərin kifayət qədər böyük parçalarının tam dəqiq təkrarı ilə rastlaşırıq.  
Rahatlıq üçün bu zaman yazılışda  “repriza” işarəsindən istifadə edilir, ki 
bunun vasitəsilə eyni musiqi epizodlarının təkrar yazılışından qaçınmaq 
mümkün olur: 

 

Mis. 41. E.Dadaşova”Elimə novruz gəlib”. 
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Lakin belə işarə yalnız tam dəqiq təkrar olduğunda istifadə edilə 
bilər. Xor musiqisində sonuncu xanələrdə dəyişikliklər olan təkrarlar artıq 
dərəcədə geniş yayılmışdır. Belə olan hallarda “volta” deyilən işarələrdən 
istifadə olunur ki, onların vasitəsilə təkrarların bu xüsusiyyəti müəy-
yənləşdirilir (1 və 2 rəqəmlərlə reprizalar işarələnir). 1 rəqəmi (birinci 
volta) epizodun birinci ifa olunan xanələrinin üstündə yazılır və təkrar 
zamanı bunlar ifa edilmir. Lakin ikinci volta yalnız təkrar ifa zamanı 
səslənməlidir. Volta işarəsi partiturada həmişə üst sətirin yuxarısında 
yazılır: 

 

Mis.42. X/m “Çal oyna”, işl. M.Əsgərov. 

Qeyd etməliyik ki, çox vaxt, xüsusən də kütləvi və xalq mahnıla-
rında, bir neçə kuplet olduğunda, birinci voltada ardıcıl olaraq bir-neçə 
rəqəm qoyulur (kupletlərin sayına uyğun). Hərdən burada rəqəmlər 
əvəzinə “təkrar üçün” , ikinci voltada isə  “sonluq üçün” sözləri yazılır. 

Məşq zamanı partituranın rahat oxunuşu üçün not mətnində bəzi 
oriyentir işarələr qoyulur (rəqəm və ya hərf şəklində). Hərfi işarələrin 
yerləşdirilməsi musiqi əsərinin quruluşu ilə müəyyənləşdirilir: onlar çox 
vaxt əsərin əhəmiyyətli epizodlarını işarələyir. Buna görə də belə par-
çaların daxilində olan xanələrin sayı heç də eyni olmur. Bunun tam əksi 
olaraq, rəqəm işarələri arasında adətən 5 və ya 10 xanə olur. Musiqi 
əsərinin quruluşu, onun müəyyən məna kəsb edən hissələrə bölünməsi bu 
zaman nəzərə alınmır. Rəqəm işarələri aydınlıq üçün dairə və yaxud 
kvadrat çərçivəyə alınır və not sətirlərinin üstündə yerləşdirilir. 
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FƏSİL II 
 

PARTİTURA ÜZƏRİNDƏ İŞ 

Xor əsərilə ən yaxşı tanış olma üsulu təbii ki, onun orijinal səslən-
mədə dinlənilməsidir. Bədii ifa dinləyiciyə emosional təsir göstərərək, 
musiqinin məzmunu, ədəbi mətnin ifadəliliyi, xor fakturasının boyaları 
barəsində ən dolğun təsəvvür yaradır. Lakin xor ədəbiyyatı ilə bu cür ta-
nış olma heç də hər zaman mümkün olmur. Bundan əlavə, əvvəldən tanış 
olmayan əsərin bir dəfə dinlənilməsi, sözsüz ki, onun dərindən və bütün 
detalları ilə  təhlilini təmin edə bilməz. 

Buna görə xor dirijoru üçün əsərlə onu bilavasitə dinləmədən tanış 
olma vərdişlərinin inkişafı birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Yaxşı 
daxili eşitmə qabiliyyətinin olduğu halda yalnız gözlə partituranı oxu-
yaraq əsəri öyrənmək mümkündür. Belə olduğu halda daxili eşitmə 
qabiliyyətinin inkişaf dərəcəsindən asılı olaraq yeni əsəri az-çox mənim-
səmək olar. Lakin qeyd etməliyik ki, bu üsulla partituranın səslənməsinin 
təsəvvürdə yaradılması qabiliyyətinə yalnız bu istiqamətdə böyük və 
sistematik işin aparıldığı nəticəsində nail olmaq olar. 

Tanımadığımız əsərlə daha münasib tanışlıq üsulu onun partitu-
rasının fortepiano arxasında çalınmasıdır. Bu cür ifa əsərin real səslən-
məsini eşitmək mümkününü yaradır ki, bu da sonrakı iş üçün çox vacib 
bir məqamdır. Düzdür, fortepianoda partituranın ifası xorun xarakterik 
xüsusiyyətlərini və boyalarını əks etdirmir, lakin not mətninin dəqiq 
ötürülməsi, təkrar ifa mümkünü o qədər vacib məqamlardır ki, musiqi ilə 
tanışlığın bu növü hər bir yeni əsərlə tanışlıq zamanı mütləq olmuşdur. 

Partitura üzərində iş təkcə onu fortepianoda ifasını nəzərdə tutmur. 
Bu anlayış özündə daha geniş məsələləri cəmləyir ki, bunların həlli 
öyrənilən əsərin məzmunu və quruluşunu dərindən araşdırmağı mümkün 
edir. Bu məsələlərə, məsələn, ədəbi mətnin məzmunu ilə tanışlıq, xorun 
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tipi və növünün, partituranın yazılış üslubunun müəyyənləşdirilməsi, 
eləcə də harmonik təhlil və əsərin fakturasının araşdırılması aiddir.  

İstənilən xor partiturasında səsəaparıcılığına və ifanın xarakterinə, 
tempə, nüanslara, nəfəsin və dinamikanın paylaşdırılmasına aid olan bir 
sıra musiqi terminlər və şərti işarələrə rast olunur. Bu işarələr ifaçıya 
musiqinin məzmununu, bəstəkarın niyyətlərini daha dərindən anlamağa 
yardım edir. Bundan da bu cür müəllif göstərişlərinin çox diqqətli və 
təfərrüatlı öyrənilməsi zərurəti yaranır. Partituranın not mətnini öyrə-
nərkən bəstəkarın yazdıqlarına dərin hörmət və məsuliyyət hissilə yanaş-
maq lazımdır və mətnə qarşı səliqəsizliyə, qeyri dəqiq ifaya yol vermək 
olmaz.  

Xor partituraların oxunuşu kursu partitura üzərində işin müxtəlif növ 
və üsullarını nəzərdə tutur. İlk növbədə buraya hərtərəfli və dəqiq təhlil 
əsasında əsərin bütün təfərrüatları ilə öyrənilməsi aiddir. Bu növ iş təcrü-
bəsinin əsasında tələbələrdə tədricən labüd olan partituranın üzdən səlis 
oxuma vərdişləri yaranır. Partitura üzərində işin digər bir üsulu 

  
2.1. Partituraların fortepiano arxasında oxunuşuna dair ümumi 
qeydlər. 

Xor partiturasının fortepiano arxasında ifası zaman əsas məsələ forte-
piano səslənməsi şəraitində öyrənilən xor əsərinin məzmununun mümkün 
qədər dolğun və mükəmməl açıqlanmasıdır. Bu isə, öyrənəndən ilk növ-
bədə, qənaətbəxş səviyyədə fortepianoda ifa vərdişlərini tələb edir. Lakin 
belə ifa fortepiano əsərlərinin ifasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 
Fortepiano əsərlərinin ifasında mühüm olan bir sıra məsələlər burada 
əhəmiyyətli rol oynamır, digər tərəfdən isə partituraların ifası zamanı 
fortepiano texnikasının bəzi məqamları burada xüsusi bir əhəmiyyətə 
malik olur.  

Xor əsərlərində əksər hallarda bütün partiyalar axıcı, sürəkli səs-
aparıcılığı şəklində inkişaf edir. Buna görə də əsas məsələlərdən biri 
nəinki müxtəlif səslərin birləşməsindən yaranan akkord ardıcıllıqlarının 
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görməsinin tərbiyəsi, həmçinin də bu səslərin hər birinin hərəkətini eşidib 
onu fortepiano səslənməsində düzgün əks etdirməkdir. Buna görə də xor 
partituraların oxunuşu zaman tələbənin fortepiano üçün polifonik əsər-
lərinin ifa vərdişlərinə malik olması böyük köməklik göstərə bilər.  

Partituranın qabarıq səslənməsinə nail olmaq üçün ardıcıl olaraq 
onun müxtəlif səslərinin vurğulanması metodu çox faydalıdır. Bu üsul 
tələbə tərəfindən səsaparıcılığının daha yaxşı mənimsənilməsi  və 
bütövlükdə əsərin ifası  zaman  səslərin düzgün mütanasibliyini daha 
sərbəst şəkildə axtarıb-tapması üçün imkan yaradır.  

Xorda əsas səsaparıcılığı üsulu legato-dur. Buna görə xor 
partituraların fortepianoda ifası zaman əsasən legato ifası istifadə olunur 
ki, bu da ümumiyyətlə fortepiano ifaçılığında ən çətin ştrixlərdən biridir. 
Lakin xor partituraların ifası zamanı bu iş daha da çətinləşir, çünki burada 
eynizamanda bütün səslərin legato ilə ifası lazımdır. Belə ifa tərzi tələbələr 
tərəfindən tədricən mənimsənilir. 

Applikatura. Ən vacib məqamlardan biri applikatura məsələsidir. 
Applikatura – hər bir əsərdə barmaqların klaviatura üzərində rahat və 
rasional şəkildə paylaşdırılması deməkdir. Rahat applikaturanın düzgün 
seçilməsi texniki cəhətdən partituranın ifasını sadələşdirməklə bərabər, 
həm də onun xarakterinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Məsələn, tam 
leqato-ya nail olmaq üçün, bitmiş bir-birilə sıx bağlı geniş musiqi frazanın  
yaradılmasında onun rolu çox böyükdür. 

Xor yazılış üslublarının müxtəlif növləri buna gətirib çıxarır ki, hər bir 
partiturada biz yeni applikatura prinsipi ilə üzləşirik, lakin bütün 
partituralar üçün ümumi olan və ən çox işlənən priyomları burada qeyd 
etmək lazımdır. 

Partituranı ifa edərkən biz daim bir əldə iki, bəzən isə daha çox 
səslərin cəmləşməsi kimi hallara təsadüf edirik. Bu hal barmaqların 
funksiyalarının sanki bölünməsinə gətirib çıxarır: məsələn, sağ əlin birinci 
və ikinci barmaqları əsasən aşağı səslərin, qalanları isə bu zaman yuxarı 
səslərin ifasına yönəlir ((sol əl bunun əksini edir).  
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Melodik xəttin məhdud barmaq sayı ilə ifasının qaçılmazlığı və 
bununla bərabər legato ifanın zərurəti applikaturanın xarakterini müəy-
yənləşdirir. Sağ əlin aşağı səsində və yaxud sol əlin yuxarı səsində birinci 
barmağın çalğıya altdan salınması çox praktiki olur. Bu zaman birinci və 
ikinci barmaqların ardcıl dəyişməsi mükəmməl legato-ya nail olma 
imkanını yaradır: 

 

Mis. 43. “Dağlar”, işl. A.Aleksandrov. 

Çox vaxt yuxarı səsdə melodiyanın yuxarıya doğru qalxması və aşağı 
səsdə aşağıya enməsi zamanı birinci barmagın altdan salınması üsulu nara-
hatçılıq doğurur. Belə olan halda digər bir texniki priyoma – barmaqların 
bir-birinin üzərindən əvəz edilməsi üsuluna üz tutmalıyıq ki, legato 
səsaparıcılığına nail olunsun: 

 

 

Mis. 44. Ə.Cavanşirov “Mənə bahar verin”. 

     S. 
     A. 
     
    T. 
     B. 

     1  3(2)  4(1)   3(2)  4-3      4-5 -4          5              4-5    4     4   3   2          3         2     3       4  

  Siz  mə-nə   ba-   har      ve -         rin           ye-ri,    yur   -      du       bə-zə -  sin.   
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Lakin bu cür applikatura priyomları heç də hər zaman yaxşı legato-nu 
təmin etmir. Xüsusən də bu bir əldə üç səsin birləşməsi zaman özünü biru-
zə verir. Paraktiki olaraq bu hallarda birinci barmagın altdan salınması im-
kanı, demək olar ki, tamamilə ləğv olunur, barmaqların əvəz edilməsi isə 
məhdudlaşır. Klaviatura üzərində əlin vəziyyətinin daima dəyişməsinə 
gətirən bir əldə üç səsin birləşməsi legato-ya nail olmanı çox çətinləşdirir. 
Belə olan halda xor partituraların çalınmasında geniş yayılmış üsul – 
barmaqların dəyişdirilməsi priyomu böyük köməklik göstərə bilər. Onun 
məğzi bundadır ki, ifaçı fortepianonun artıq basılmış dilində barmaqları 
dəyişdirərək gələcək hərəkət üçün əlini daha rahat vəziyyətə salmış olur.  

Aşağıdakı misalda barmaqların bucür dəyişdirilməsi anı göstərilir 
(mis.45). Birinci rəqəm fortepianonun dilinə əvvəl basılmış barmağa 
uyğundur, ikinci rəqəm isə hansı barmağa dəyişdirilmə baş verdiyini 
göstərir: 
 
 

 
Mis. 45. Ş.Axundova “Müəllim”, işl.R.Şəfəq 

Xor partiturasını çalarkən applikaturanın seçilməsi məsələlərinə çox 
diqqətli olmaq lazımdır, çünki düşünülməmiş seçim səsaparıcılığının axı-
cılığını pozur və musiqinin ifasını çətinləşdirir. Çox zaman partituraların 
oxunuşu təcrübəsində məlum olur ki, bütün yuxarı səslərdə mükəmməl 
legato-ya nail olmaq praktiki olaraq mümkün deyil, xüsusən də səslərin 
geniş yerləşdirildiyində. Bu zaman applikaturanı müəyyənləşdirərkən, hal-
hazırda aparıcı səs olan partiyada maksimum  axıcılığı, bağlılığı təmin 
etmək gərəkdir (bu heç də hər zaman yuxarı səs olmur). 

 

             
                     1      2       3         4       5  3-2  3       4        5      4      4           4         3   4         3     4      5 
                                                                                                 2     2           1-2      1   2       1-2    1      3  
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Pedallaşdırma. Qüdrətli bədii vasitələrdən biri pedallaşmadır. Öz tə-
biətinə görə nisbətən “qısa” olan fortepianonun səsi sağ pedalın sayəsində 
daha uzun səslənməni almış olur. Pedal səsin axıcılığının artırılmısına və 
onun boya müxtəliflyinə imkan yaradır. Buna görə pedalın istifadəsi xorun 
müxtəlif partiyalarında əsas mövzu materialının daha qabarıq səslənməsini 
təmin edir. Bunlardan başqa, xor partituraların fortepianoda ifası zaman 
pedallaşma həm də bu alətdə olmayan, lakin xor əsərlərinə xas olan tembr-
ləri sanki doldurmağa imkan yaradır. Pedallaşma adətən partituralarda 
qeyd olunmur və hər bir ifaçı bu məsələni özü həll etməlidir.  

Pedalın istifadəsi səslərin bir-birinə bağlanılması və bir səsin obirinə 
sürəkli şəkildə keçməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xor par-
tituralarında çox vaxt helə ardıcıllıqlara rast olunur ki, burada barmaq 
applikaturasının rasional istifadəsi belə legato səslənməsinə gətirib çıxar-
mır. Belə hallarda pedal böyük yardım göstərmiş olur. Aşağıda göstər-
diyimiz misalda yaxşı legato-ya nail olmaq pedaldam istifadə etmədən 
mümkün deyil, lakin sinkopalaşdırılmış (yəni hər yeni harmoniyada çıxa-
rılmış) pedalın istifadəsi bütün akkord ardıcıllığını axıcı, sürəkli və bir-
birinə bağlı ifa etməyə imkan verir: 
 

 
Mis. 46. Q.Qarayev “Payız”. 

   S. 
 
 
   A. 
 
 
   T. 
 
 
    B. 
 
 

 Andante 
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Xor partituralarında eyni akkordun təkrarına tez-tez rast olunur. Əgər 
bu zaman ədəbi mətn onların aralı, ayrı-ayrı ifasınıa yol vermirsə, onda 
pedalın istifadəsi belə bir-birinə mətnin mənası ilə bağlı akkordları sanki 
“yaxınlaşdırır”: 

 

Mis. 47. A.Qreçaninov “Bizi bulaq şənləndirir”. 

Pedalın istifadəsi zərurəti həmçinin bas səsinin digər səslərdən xeyli 
məsafədə olduğu zaman ortaya çıxır. Belə hallarda onun pedalla qısa 
forşlaq şəklində ifası partituranın bütün səslərini bir harmonik kompleks 
şəklində birləşdirilməsinə imkan yaradır (bas səsi bir an digər səslərdən 
öncə çalınır və pedalla saxlanılır):   

     
Mis. 48. Ə.Cavanşirov “Vermisiz baş-başa dağlar” 
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Siçrayışlı melodiyanın legato ifasına nail olmaq üçün də pedalın rolu 
vacibdir.  

Dinamikanın kontrastlı müqayisəsi olan partituralarda (məsələn, ff və 
p) əhəmiyyətli dərəcədə köməklik sol pedal göstərə bilər. Sol pedalın 
istifadəsi səsin boyasını dəyişdirərək ifaçıya böyük imkanlar yaradır, çünki 
bu özünəməxsus tembrin məharətlə istifadəsi xorun ayrı-ayrı qruplaının 
səslənmə xüsusiyyətlərini, həmçinin də xor orkestrovkasında koloristik 
effektləri daha yaxşı göstərməyə imkan verir.  

Bütün yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, xor partituraların ifası 
zamanı savadlı pedallaşdırma çox böyük imkanlar yaradır. Lakin tələbə 
nəzərdə saxlamalıdır ki, yerli-yersiz və bacarıqsız pedallaşma asanlıqla 
səsaparıcılığının bulantılı, qeyri-aydın və harmoniyanın xaric səslənməsinə 
gətirib çıxara bilər. Buna görə pedallaşma vərdişləri kifayət qədər qənaət-
bəxş olmayanda, xor partiturası üzərində əvvəl pedalsız işləmək lazımdır, 
musiqi mətnini əsaslı surətdə öyrənəndən sonra isə pedalla işə başlamaq 
olar. Həmçinin bunu da nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, əgər tələbə dərhal 
pedalla ifaya başlayırsa, bu öyrənmə prosesini nəinki tezləşdirmir, daha da 
yubandırır, çünki bu zaman tələbə öz çatışmamazlıqlarını tam dəqiqliklə 
araşdırmaq, ayırd etmək imkanını itirmiş olur. 

Sаğ və sоl əllər аrаsındа pаrtiturа səslərinin paylaşdırılması. Хоr 
əsərlərinin ifası zаmаnı əsas məqamlardn biri sağ və sol əllər arasında nоt 
məzmununun müəyyənləşdirilməsi məsələsidir. Uşaq və qadın xorlarının 
partituralarının mənimsənilməsi zaman not sətirlərinin sayından asılı olma-
yaraq, soprano partiyası sağ, altlar isə sol əllə ifa olunmalıdır. 

Кişi хоru üçün yazılan partituraların ifası da buna bənzər şəkildə 
həyata keçirilir: yuxarı səslərin partiyasının (tеnоr) sаğ, аşаğı səsləri (bаs) 
sоl əllə ifası məqsədəuyğun hesab edilir.  

Qarışıq xor partituraların oxunuşu zaman, sətirlərin sayından asılı 
olmayaraq, soprano və alt partiyaları sağ əllə, tenor və bas partiyaları sol 
əllə ifa olunmalıdır. Bu xor partituraların oxunuşunda qəbul edilmiş əllərin 
adi paylaşdırılması üsuludur.  
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Lakin partituraların fortepianoda ifası zaman bu sxemdən, sözsüz ki, 
kənarlaşmalar da baş verə bilər. Amma tələbə bilməlidir ki, onları əsassız 
etmək olmaz, çünki səslərin əllər arasında paylaşdırılması prinsipinə əməl 
olunmasa bu partituranın ciddi şəkildə təhrifinə gətirib çıxara bilər. Belə 
ki, əgər orta səslər bir əldən obirinə bilavasitə keçirilərsə, onda nəinki 
axıcı, sürəkli səsaparıcılığı pozular, həm də bu səslərin bəzi notları ümu-
miyyətlə ifaçının nəzərindən qaça bilər. 

Sistem həm də ona görə lazımdır ki, o, səslərin bir ələ cəmləşdirilməsi 
vərdişinin yaranmasına kömək edir. Bu vərdiş çoxsətirli partituraların ifası 
və partituraların üzdən oxunuşu zamanı xüsusilə qiymətlidir, çünki hər 
partiyanın hərəkəti bunun vasitəsilə daha aydın aşkarlanır.  

Lakin təcrübədə tez-tez belə hallar olur ki, partituranın daha mükəm-
məl ifası üçün əllərin paylaşdırılması bir qədər dəyişdirilməlidir. Məsələn, 
əgər qarışıq xorda tenor partiyası yüksək registrdə yazılıb və bas parti-
yasından xeyli aralı yerləşirsə, onda onu sağ əllə ifa etmək (soprano və alt 
ilə birgə) daha rahatdır, bu zaman sol əldə yalnız baslar (hərdən ikinci 
tenorla birgə) qalır:  

 

Mis. 49. X/m “Bahar nəğməsi”, işl. S.Hacıbəyov 

Çox zaman səslərin kəsişməsi hallarına rast olunur, yəni  partituranın 
hər hansı bir yerində “aşagı” səs “yuxarı” səsədən daha uca yerləşdirilir. 
İmkan olarsa əllərin ənənəvi paylaşdırılmasının saxlanılması daha yaxşıdır. 
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Lakin hərdən kəsişmə hallarında belə vəziyyət yaranır ki, daima adi pay-
laşdırmanı saxlamaq mümkün deyil. Belə olan hallarda faktiki olaraq daha 
yüksək səslənən səsi sağ ələ, daha aşağı səslənən partiyanı isə sol ələ 
tapşırmaq lazım gəlir (xordakı partiyadan asılı olmayaraq).    

Polifonik əsərlərdə səslərin əllər arasında paylaşdırılması daha mürək-
kəb şəkildə baş verir. Burada səslərin kəsişməsi hallarında müxtəlif vari-
antlar istifadə oluna bilər. Əsas mövzunu qeyd etmək lazım gəldiyi üçün, 
hal hazırda onun səsləndirilməsi üçün ən rahat əli seçmək lazımdır (xor 
partiyalarından asılı olmayaraq). 

Fortepianoda ifa zamanı xor partituralarının sadələşdirilməsi 
üsulları. Əksər hallarda xor partituraları fortepianoda tam dəqiqliklə ifa 
oluna bilər. Lakin bəzi hallarda biz helə əsərlərlə rastlaşırıq ki, seçdiyimiz 
yaxşı applikaturaya baxmayaraq, onları fortepianoda dəqiq ifa etmək 
mümkün olmur. Bu cür əsərlərin ifası üçün not mətninin bir qədər dəyişdi-
rilməsi məcburiyyətində qalırıq. Lakin bütün istənilən sadələşdirmələr heç 
də məğbul sayıla bilməz. Melodik xətti, harmoniyanı və ya əsas səsi pozan 
dəyişikliklər qəbul edilməzdir. Başqa sözlə desək, əsərin məzmununu təh-
rif etmək olmaz. Dəyişiklikləri helə aparmaq lazımdır ki, partituranın ifası 
əhəmiyyətli dərəcədə sadələşərək eyni zamanda onun məzmunu kifayət 
qədər tam, dolğun olaraq saxlanılsın.  

Burada tələbənin şəxsi təşəbbüsü, yaradıcı yanaşması özünü biruzə 
verməlidir, çünki təcrübi fəaliyyətdə rastlaşan bütün belə halları qabaq-
cadan görmək mümkün deyil. Bununla bərabər partituranın sadələşdiril-
məsinə dair zamanla müəyyən priyomlar əldə olunmuşdur ki, bunlar əsa-
sən hər bir məsələnin orijinal həllini özünə daxil edir.  

Məsələn, partiyalarda oktava ikiləşməsi olanda və yaxud bir səs digə-
rini tamamən təkrar edəndə bu səsi buraxmaq olar. Aşağıda göstərilən 
misalı tam dəqiqliklə ifa etmək mümkün deyil. Burada tenor partiyası apa-
rıcı səs olan birinci sopranonun mövzusunu olduğu kimi təkrar edir və onu 
çalmasaq, əsərin məzmununa xələl dəyməz: 
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Mis. 50. X/m “Gözəlim sənsən”, işl. F.Əmirov. 

Hərdən partituranın bütün səslərinin ifası mümkün olmadığı halda 
ayrı-ayrı uzadılan səsləri buraxmaq olar. Məsələn, aşağıdakı misalda bas 
partiyasında uzadılan səsi pedalda saxlamaqla sol əli tenor partiyasının 
ifası üçün azad etmək olar: 

 
Mis. 51. Ə.Cavanşirov “Vermisiz baş-başa dağlar”. 

Partituraların sadələşdirilməsi zamanı çox vaxt bir deyil, iki və ya üç 
müxtəlif, lakin təxminən eyni dəyərdə olan variantların həyata keçirilməsi 
imkanı yaranır. Onların hər birinin üstün cəhətləri və çatışmamazlıqları ola 
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bilər. Belə olan halda sadələşdirilmiş partituranın müxtəlif  üsullarla ifasını 
sınamaq faydalıdır ki, bu da əsəri daha yaxşı öyrənməyə köməklik edir. 

 
2.2.Vokal-xor təhlili. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, partitura üzərində işin əsas məqsədi 
xor əsərinin mükəmməl öyrənilməsi və ifasıdır. Lakin bu iş yalnız parti-
turanın fortepiano arxasında ifası ilə kifayətlənə bilməz, çünki belə olan 
halda xor musiqisi barəsində təsəvvür tam olmur, belə ki, onun bir sıra 
vokal cəhətdən xüsusiyyətləri açıqlanmamış qalır. Fortepianoda ifa zamanı 
tələbə xorun canlı səslənməsini, onun tembr və dinamika xüsusiyyətlərini 
və həmçinin xor müğənnilərinin tessitura, dinamika, səsaparıcılığı üsulları, 
ansambl, ədəbi mətnin deyilişi və s. cəhətlərlə bağlı hiss etdiklərini çox 
çətinliklə təsəvvür edir. Habelə ədəbi-poetik mətnin məzmunu da diqqət-
dən kənarda qalır. Belədə xor partiturası ilə tanışlıq sadəcə not mətninin 
formal olaraq fortepianoda çalınmasına çox asanlıqla çevrilə bilər.  

Buna görə öyrənilən əsərin vokal-xor təhlili tədrisin mühüm bir his-
səsidir. Partituranı bu nöqteyi-nəzərdən araşdıran tələbə həm xor tərkibini 
(xorun tipi və növünü), partituranın yazılış üsullarını müəyyənləşdirir, həm 
poetik mətnlə tanış olur, həm xor partiyalarının vokal xarakteristikasını 
öyrənir, intonasiya çətinliklərini aşkar edir, musiqi frazirovkası və ədəbi 
mətnlə əlaqədar olan sezuraları müəyyənləşdirir. Xor partiturasını təhlil 
edərkən, tələbə həmçinin xor partiyaları arasında tessitura, dinamika və 
tembr uyğunluqlarını öyrənir və xor yazılış üslubunun müxtəlif priyomları 
ilə tanış olur. İndi də partituraların oxunuşu kursunda vokal-xor təhlilinin 
labüd olan müxtəlif elementlərini araşdıraq. 

Xor əsərlərində ədəbi mətn. Xor əsərlərinin böyük əksəriyyəti müəy-
yən bir ədəbi mətn üzərində yazılır və burada musiqi söz ilə sıx bağlı olur. 
Musiqi və poeziya kimi iki estetik təsir formasının birləşməsi bu musiqi 
sənət növünü daha demokratik, kütləvi və asan qavranılan etmişdir. Bir 
bədii fikirlə bağlı olan poetik mətn və musiqi bir-birini əvəz etmir, lakin 
yaradıcı şəkildə xor əsərinin bədii məzmununu zənginləşdirir. 
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Xor sənətinin xüsusiyyəti bundadır ki, musiqinin ədəbi mətnlə əlaqə-
sindən kənar xor əsərinin məzmunu tam açıqlana bilməz. Buna görə xor 
partiturasının oxunuşuna başlamazdan əvvəl öyrənilən əsərin əsasına qo-
yulan ədəbi mətnlə tanış olmaq lazımdır. Ədəbi mətni öyrənərkən, onun 
quruluşunu, hissələrin mütanasibliyini yaxşı-yaxşı dərk etmək, habelə 
cümlələrdə əhəmiyyətli sezuraların və məntiqi vurğuların yerləşdirilməsinə 
diqqət yetirmək lazımdır. Həmçinin xоr əsərində orijinal poetik mətnin 
istifadə olunma dərəcəsi araşdırılmalıdır (tam və ya qismən). Əgər poetik 
mətn tam olaraq istifadə olunmayıbsa, onda onun düzgün anlaşılması üçün 
və bəstəkar tərəfindən poetik mətnin nə dərəcədə əsas ideya, obrazlar və ya 
mövzuların musiqiyə uyğunlaşdırılmasını anlamaq üçün ədəbi mətnin 
orijinal nüsxəsi ilə tanış olmaq faydalıdır. Bu cür müqayisələrin imkanları 
o zaman tamlığı ilə aşkarlana bilər ki, tələbə söz və musiqi mətninin eyni-
zamanda ifası vərdişlərini əldə etmiş olsun.   

Xor partiturasında musiqi və sözün əlaqəsinin araşdırılması təkcə əsə-
rin bədii məzmunun açıqlanmasına qulluq etmir, o həmçinin ifaçılıq prob-
lemlərindən ən mühümü olan – frazirovka məsələsinin də həllinə köməklik 
göstərir. Çox vaxt xor partituralarında elə epizodlar olur ki, bunlarda 
frazirovkanin müxtəlif variantları istifadə oluna bilər. Biz sadəcə musiqiyə 
əsaslandıqda, hansı variantın daha düzgün və bəstəkar niyyətlərinə uyğun 
olduğunu ayırd etməyə çətinlik çəkirik. Belə halda ədəbi mətnə üz tut-
maqla məsələnin həllini tapmaq olar – sözün, cümlənin məzmunu ifaçıya 
aydın olaraq lazımi frazirovkanı işarələmiş olur. 

Хоr partiyalarının öyrənilməsi üsulları. Partituranı təhlil edərkən 
tələbə hər şeydən əvvəl, ayrı-ayrı xor partiyalarının vokal xarakteristikası 
ilə tanış olmalıdır.  

Partituranın təhlili zamanı əsas məqamlardan biri də xor partiyalarının 
oxuma yolu ilə öyrənilməsidir: ayrı-ayrı partiyaların üfüqi və şaquli vəziy-
yətdə oxunması. Ən sadə üsul – pariyanı oxuyaraq eynizamanda onu forte-
pianoda ifa etməkdir. Sonralar partiyanın tam dəqiqliklə oxunmasına nail 
olduqda, fortepianoda ifa artıq lazım olmur. Bu zaman tələbənin diqqəti 
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tamlıqla partiyanın intonasiya və ifadəlilik xüsusiyyətlərində cəmləşmiş 
olur. Sonrakı mərhələ – hər bir partiyanı bütün partituranın alətdə ifası ilə 
birgə oxumanın mənimsənilməsidir. Ən çətin, digər tərəfdən isə ən faydalı 
üsul – partituranı alətdə ifa edərkən, səslə oxunan partiyanın fortepiano 
ifasında buraxılmasıdır (yəni çalınmaması). Bu yolla əsərin bütün partiya-
larını mənimsəyəndən sonra digər daha mürəkkəb üsula keçmək lazımdır: 
tələbə partituranı oxuyarkən aramsız bir səsdən obirinə keçir (bu zaman 
partitura fortepianoda da ifa olunmalıdır). Bu vərdiş xüsusilə polifonik 
əsərlərin öyrənilməsi üçün çox faydalıdır, çünki burada mövzu bir par-
tiyadan digərinə keçir. Daha sonra bunun daha mürəkkəb variantı – par-
titura fortepianoda ifa olunmadan səslər oxunur. Hamofon-harmonik əsər-
lərdə partiyaların şaquli oxunuşu da mümkündür. Beləliklə, mərhələ-
mərhələ tələbənin partituranı eynizamanda üfüqi və şaquli vəziyyətdə 
oxuma vərdişləri inkişaf etdirilir.  

Solistlərin iştirakı ilə partituralar üzərində iş zamanı xor səslərinin 
öyrənilməsindən əlavə həmçinin partituranı çalaraq solistin dəpartiyasını 
oxumaq lazımdır. Müşayiətli partituralarda bütün yuxarıda deyilən 
üsullardan başqa, hər bir xor partiyasının eyni zamanda müşayiətin alətdə 
ifası ilə oxunması üsulu da istifadə olunmalıdır. 

Xor partiyaları arasında dinamika və tessitura mütanasibliyi. Ay-
rı-ayrı partiyalarla yaxşı tanış olandan sonra və onları sözləri ilə ifa etməyi 
öyrənəndən sonra tələbə partituranı tamlıqla, bütövlükdə öyrənilməsi mər-
hələsinə keçə bilər. Bu zaman onun qarşısında partiyalar arasında dinamik 
və tessitur mütanasibliyinin müəyyənləşdirilməsi və həmçinin də xor səslə-
rinin bütün əsərin kompozisiyasında rolunun və əhəmiyyətinin açıqlanması 
kimi məsələlər duracaqdır. 

Harmonik üslublu xor əsərlərində xorun bütün partiyaları adətən təx-
minən eyni tessitur şəraitdə olur. Belə ki, akkord yazılış üslublu əsərlərdə 
bütün səslər diapazonun eyni bir sahəsində yerləşir və vahid bir dinamik 
ansambl təşkil edir. Partiyaların oxşar yüksəklik şəraiti onların ifa dinami-
kasının da oxşarlığını müəyyənləşdirir. Buna görə bu cür əsərlərin forte-
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pianoda ifası zamanı partituranın bütün səslərinin rəvan səslənməsinə nail 
olmaq lazımdır. 

Çox vaxt bəstəkarlar təbii crescendo və diminuendo-ya nail olmaq 
üçün tədricən səslənmənin yüksəkliyinin dəyişdirilməsi, rəngərəng dina-
mik müqayisələr üçün isə birdən-birə dəyişməsi priyomunu tətbiq edərək, 
dinamikanın tessituradan asılılığını istifadə edirlər. Müəllifin dinamik 
işarələri belə əsərlərdə çox vaxt partiyaların yüksəkliyi ilə əlaqəli olur. 
Lakin helə əsərlər də var ki, burada bu mütanasiblik başqa cür olur. 
Məsələn, helə əsərlər mövcuddur ki, bütün partiyalarda çox yüksək 
tessiturada p və mp səslənmə tələb olunur. Dinamika və tessitura arasıda 
bu cür mütanasiblik xor ifaçıları üçün müəyyən çətinlik kəsb edir, lakin 
kifayət qədər vokal mədəniyyəti və vokal texnikasına malik olduğu halda 
yüksək registrdə də piano və mezzopiano-ya nail olmaq mümkündür. Belə 
əsrlərdə də partiyalar arasında tam və ya nisbətən tam dinamik tarazlıq 
olur. Buna görə də bu cür əsərlərin də fortepianoda ifası zamanı partitu-
ranın bütün partiyalar eyni güvvə ilə səsləndirilməlidir. 

Lakin bütün partiyalar əsərlərdə heç də həmişə eyni tessitur şəraitində 
olmur. Bir çox xarici və azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində və xalq 
mahnılarının işləmələrində xor partiyaların tessiturası müxtəlifdir. Tessitur 
şəraitinin bərabərsizliyi ilə əlaqədar olaraq müxtəlif dinamik mütanasib-
liklər yaranır ki, bunlar xor səslənməsinin palitrasını zənginləşdirir. Bu cür 
partituraların fortepianoda çalınması zamanı özünəməxsus çətinliklər yara-
nır ki, bunlar xor partiyalarının müxtəlif səslənmə gücü ilə ifası zərurəti ilə 
bağlıdır. Tələbə dərk etməlidir və bunu partituranın oxunuşu zamanı nəzə-
rə almalıdır ki, aşağı tessiturada oxuyan xor müğənnilərinin dinamik 
imkanları yüksək tessituradakı partiyalardan daha aşağı olacaqdır. 

Bəzi xor əsərlərində əsas mövzunu (melodiyanı) aparan partiya yük-
sək tessiturada səslənir, harmonik müşayiət kimi çıxış edən digər səslər isə 
daha aşağı tessiturada yerləşir. Sözsüz ki, melodik mövzunu aparan partiya 
piano nüansında daha gərgin səslənəcəkdir, forte-də isə daha əlverişli tes-
situr şəraitində olduğu üçün daha böyük dinamik imkanlara malik ola-
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caqdır. Buna görə də fortepianoda ifa zamanı ümumi nüanslardan asılı 
olmayaraq, aparıcı partiyanı xüsusilə ayırd etmək lazımdır. 

Hərdən belə hallar da olur ki, daha əlverişli tessitur şəraitdə olan parti-
yaların səslənməsini bir qədər azaltmaq, lakin əlverişsiz şəraitdə, amma 
mövzunun keçirilməsində əhəmiyyətli olan digər partiyaların səslənməsini 
artırmaq lazım gəlir. Buna görə xor partiyaları arasında dinamik ansambla 
nail olmaq üçün əsərdə qoyulan bədii məsələlər mühüm rol oynayır. 

Xor partiyaları arasında tembr mütanasibliyi və bununla əlaqəli 
xor yazılışı priyomları. Eynizamanda bir neçə səsin ifası zamanı təkcə di-
namik deyil, həm də tembr mütanasibliyi yaranır. Bu nöqteyi nəzərdən 
partituraları araşdırarkən tələbə nəinki müxtəlif xor yazılış üslubları ilə 
tanış olur, həm də səslərin ifadəlilik imkanlarını daha yaxşı öyrənir.  

Bir qrup qohum səslərə malik olan müğənnilərdən ibarət hər bir xor 
partiyası digər partiyalardan fərqlənən özünəməxsus tembrə malikdir. 
Müxtəlif səslərin birgə ifası zamanı yeni koloristik keyfiyyət, tembr an-
samblının yeni növü yaranır. Bu ansamblın xarakteri tembrlər arasında 
kontrastlardan və tessitur şəraitindən asılıdır ki, bu unison oxu zamanı xü-
susilə gözə çarpır. Məsələn, qadın səsləri orta registrdə bir-birilə tembr-
lərinə görə asanlıqla uyuşur. Yaxşı məşqlər nəticəsində qadın səsləri 
kifayət qədər geniş diapazon çərçivəsində bir-birlə uyuşa bilər, buna görə 
də  qadın səs qrupunun unison oxumasına xor ədəbiyyatında çox tez-tez 
rast olunur. Unisonla oxu zamanı parlaq və gözəl səslənmə həmçinin kişi 
səs qrupunun ümumi diapazonunun orta hissəsində yaranır.  

Qarışıq xorda oktavalı unisonların istifadəsi çox ifadəli olur: sop-
ranolarla tenorların və altlarla basların oktavalarla səslərinin təbii və gözəl 
uyuşması qüdrətli və parlaq səslənmə verir. Qarışıq xorda qıraq partiyala-
rın (soprano və baslırın) tembr cəhətdən uyuşması çox çətinliklə əmələ 
gəlir, lakin kontrast səslənmə priyomu kimi bəstəkarlar tərəfindən istifadə 
olunur.  

Çox vaxt xor partiyasının iki, üç və daha çox səsə bölünməsi (divizi) 
priyomuna rast gəlinir. Onu bir partiya əsas melodiyanı apardıqda, digər 
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partiyalarda istifadə edirlər ki, harmonik fon tam dolğun (dördsəsli) səslən-
sin (məsələn, sopranoda mövzu keçəndə, altlar ikiyə bölünə bilər). Bu cür 
bölünmə müvəqqəti və ya daimi ola bilər. A capella xorlarında çox vaxt 
xorun harmonik əsasını təşkil edən bas partiyasında divizi-ya rast olunur. 
Azərbaycan, rus və sovet bəstəkarlarının yaradıcılığına bir partiyanın iki, 
üç səsə bölünməsi xarakterikdir. Çox vaxt bəstəkarlar bütün partiyalarda 
divizi priyomunu istifadə edirlər (məsələn, A.Əlizadə “Bayatılar”da). Poli-
fonik əsərlərdə partiyanın bölünməsi adətən daimi olur. Bu zaman bölün-
müş partiyalar kifayət qədər müstəqil olur. Partituraların fortepiano arxa-
sında oxunuşu zamanı nəzərə alınmalıdır ki, divizi olduğu halda hər bir 
səsin səslənmə gücü təbii olaraq azalmalıdır.  

Xor palitrasının rəngarəng elementlərindən biri səslərin kəsişməsi pri-
yomudur ki, bunun vasitəsilə səslənmənin yeni koloriti əldə olunur.  

 A capella əsərlərində çox vaxt bas partiyasında orqan punktunun isti-
fadəsini müşahidə edirik. Xorda orqan punktu digər səslərdə melodik inki-
şafın özünəməxsus pedalı rolunu oynayır. Çox vaxt o, oktavalı unison şək-
lində qarışıq xorun digər partiyalarında da bədii ifadəlilik priyomu kimi 
tətbiq olunur. Bir çox xor əsərlərində o, müəyyən bir bədii obrazın yaran-
masına köməklik göstərir və musiqili xarakteristikanın vacib vasitəsi kimi 
çıxış edir.  

Özünəməxsus koloritə nail olmaq üçün əsərlərin müxtəlif hissələrində 
bəstəkarlar çox vaxt xor yazılışı üslubunun digər bir priyomunu – nata-
mam tərkibli qarışıq xoru istifadə edirlər. Bəstəkarın bədii niyyətlərindən 
asılı olaraq qadın və kişi xorunun birləşmələrinin müxtəlif variantları 
istifadə oluna bilər. Ən çox rast olunan natamam xor – soprano, alt və 
tenor tərkibli variantdır. Xor ədəbiyyatında məhz natamam xor üçün 
nəzərdə tutulan orijinal əsərlər də az deyil.  

Beləliklə, xor əsəri üzərində iş apararkən tələbə onun nəinki əsl 
səslənmə xarakterini, həmçinin də tembrcə müxtəlif partiyaların birləş-
məsindən alınan koloriti təsəvvür etməyi öyrənməlidir.  
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Xor partiturasında sezuraların tənzimlənilməsi. Vokal cəhətdən 
partituranı araşdırarkən və partiyaları ədəbi mətnlə ifa edərkən, sezuraların 
yerlərini müəyyənləşdirmək vacibdir ki, bunlar nəinki musiqi frazirovkası-
nın tələbləri ilə bağlıdır, həmçinin də nəfəsin alınması və sözlərin tələffü-
zünün xüsusiyyətləri ilə əlaqəlidir. Buna görə də nəfəs alma anlarını müəy-
yənləşdirərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onlar musiqi və ədəbi mətnlərin 
sezuraları ilə üst-üstə düşsün. Bu məsələ çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, 
çünki belə sezuraların düzgün tənzimlənilməsindən ədəbi frazanın ifadəli-
liyi və səslənmənin keyfiyyəti böyük dərəcədə asılıdır. Buna görə də xor 
partituralarının fortepianoda ifa edərkən bu sezuralar aydın hiss olunmalı-
dır. Əgər onlar bütün xor üçün ümumidirsə, bütün əlin klaviaturadan çəkil-
məsi ilə qeyd olunur, lakin əgər sezura yalnız bir səsdə mövcuddursa, onda 
yalnız müvafiq barmağın çəkilməsi ilə işarələnir.  

Əgər mətn eyni zamanda bütün xorda deyilirsə, bu zaman musiqili və 
ədəbi frazaların hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi çətinlik kəsb etmir. Bu 
zaman nəfəs alma məsələləri çox asan həll olunur, çünki onun dəyişdiril-
məsi anı musiqili və ədəbi frazaların bitməsi ilə üst-üstə düşür.  

Lakin o hallarda ki, melodiya partiyalardan birində (və yaxud solist 
tərəfindən) aparılırsa, digər səslər isə harmonik müşayiət rolunu oynayırsa, 
bu zaman nəfəsin dəyişdirilməsi anları bütün xor partiyalarında vəsolistdə 
müxtəlif vaxtda baş verə bilər.  

Polifonik və ya qarışıq fakturalı əsərlərdə xorun nəfəs alma anlarının 
müəyyənləşdirilməsi daha mürəkkəb məsələdir, çünki belə əsərlərdə hər 
bir partiyanın müstəqil melodik inkişafı mövcuddur. Ədəbi mətn də hər bir 
partiyada müxtəlif tərzdə deyilir. Bütün bunlar xorun nəfəs alma anını mü-
əyyənləşdirilməsini çətinləşdirir və yalnız bütün partiyaların təhlili nəticə-
sində aşkarlana bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəld tempdə sezuraları çox 
tez-tez qoymaq olmaz,çünki bu ifanı çətinləşdirir vəlegatonu pozur. 

Hərdən sezuralar mətnin tələfüzünün xüsusiyyətləri ilə müəyyənləş-
dirilir. Məsələn, iki eyni samiti ayırmaq və yaxud sözün sonunda samiti 
qeyd etmək lazım olanda. Bu zaman nəfəs dəyişməsi baş vermir.   



55 
 

2.3 Xor partiturasının annotasiyasının təxmini planı.  

Хor əsəri haqqında ümumi məlumat. Burada tələbə bəstəkar və əsə-
rinin ədəbi müəllifi barəsində qısa məlumat toplamalıdır. Əgər əsər xalq 
mahnısının işləməsidirsə və ya vokal və yaxud instrumental əsərin tərtiba-
tıdırsa, onda onun orijinal əsər ilə müqayisəsi aparılmalıdır.   

Ədəbi mətnin təhlili. Xor əsərinin ədəbi mətninin məzmununun öyrə-
nilməsi (verilən xorun əsasına qoyulmuş əsas ideya, obrazlar və yaxud 
mövzular) və onun orijinal ədəbi əsərlə müqayisəsi. Orijinal ədəbi mətnin 
istifadə dərəcəsi (tam və ya qismən).  

Xor əsərinin partitura yazılışının araşdırılması. Xor ifaçılarının tər-
kibindən asılı olaraq partitura yazılışnövünün müəyyənləşdirilməsi (həm-
cins və ya qarışıq xor, a capella və ya müşayiətli, solistlərin iştirakı ilə və 
s.). Açar işarələri və akkoladalar, xor partiyalarında mətnin yazılışı xüsu-
siyyətlərinin araşdırılması. Səsaparıcılığının xarakterinin, dinamika, temp, 
nəfəs və sezuraların müəyyən edilməsi.  

Musiqi-nəzəri təhlil. Xor əsərində harmoniyanın, formanın,  səsaparı-
cılığının araşdırılması. Əsərin fakturasının (harmonik, homofon-harmonik, 
qarışıq, polifonik), lad-tonal planın (major, minor, milli ladlar, modulya-
siyalar, kənarlaşmalar) araşdırılması, ölçülərin (sadə, mürəkkəb, qarışıq və 
s.) və polimetriyanın (əgər varsa) müəyyənləşdirilməsi. Ritmik xüsusiyyət-
lərin, tempin və onun dəyişməsinin təhlili.     

Vokal-xor təhlili. Xor partiyaların və bütövlükdə xorun diapazonu, 
səslərin tessitura şəraitlərinin, ansamblın, əsas mövzunun partiyalar və so-
listlər arasında paylaşdırılması, intonasiya çətinliklərin, səsaparıcılığının 
xüsusiyyətləri (legato, staccato, non legato), müxtəlif tembr effektlərinin 
mövcudluğunun və s. məsələlərin araşdırılması.    

Mənimsənilən əsərin ifa planı. Bu mərhələdə tam mənimsənilən xor 
partiturasının musiqisinin ideya-bədii məzmunu, nəzəri-musiqi, ədəbi mətn 
və vokal-xor təhlilinin əsasında əsərin ifa planı müəyyənləşdirilməlidir.  
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FƏSİL III 
 

PARTİTURALARIN ÜZDƏN OXUNUŞU 

1.3. Partituraların fortepianoda ifası zamanı ortaya çıxan bəzi ümumi 
məsələlər 

Praktiki işdə xоr dirijoru tez-tez partituranın fortepianoda hazırlıqsız 
ifa olunması kimi hallarla rastlaşır. Bununla əlaqədar “üzdən oxuma” kimi 
vərdişlərin əldə edilməsi хоr partituraların охunuşu kursunun vacib sayılan 
məsələlərindəndi. Mənimsənilmənin аdi növündən fərqli olaraq üzdən 
oxuma zamanı əsas məqsəd tanış olmayan partituranı əvvəldən axıra kimi 
ifa etmək və bu prosesdə verilən musiqi əsərinin bədii məzmunu 
ümumilikdə hasil etməkdən ibarətdir. Тəbii ki, vərəqdən охunma üsulu ilə 
ifа zamanı hər şeyə tam, dəqiq, dolğun оlaraq həmişə nail оlmаq alınmasa 
dа, lаkin əgər buraxılan аyrı-ayrı səhvlər əsas sayılan – хоr əsərinin 
məzmununn əldə оlunmasına mаnе törətmədikdə оnda bunu məqsədə 
çatmış hal kimi qiymətləndirmək olar.  
         Таnış оlmayan pаrtiturаnın üzdən охunmasına başlayarkən ifadan 
öncə оnunla nəzəri tanış оlmаq bacibdir. Bununla yanaşı хоrun heyyətini, 
əsas tоnallığı, ölçünü, tempi, ritmik хаrakteri müəyyəmləşdirmək və fikri 
хоr fakturasının хаssələrinə yönəltmək lazımdır. Ədəbi məzmunla tanış 
оlduqdan sonra frazaların sərhədlərinin qeyd etmək və daha əhəmiyyətli 
sayılan sezuraların yerlərini müəyyənləşdirmək labüd sayılır. Bu cür nəzəri 
охunuş çох аz vахt aparmaqla, gələcəkdə fortepianoda partituranın üzdən 
ifasını dаhа şüurlu və özünəinamlı еdir. 
          Хоr partiturası ilə nəzəri tanış оlаrkən əsərin hansı хоr heyəti üçün 
yazıldığını və nə cür ifadə olunmasını müəyyən etmək lazımdır. Bеlə 
müəyyənоlunmа аdətən оnа görə çətin başa gəlmir ki, partituraların 
əvvəlində хоr partiyalarının аdları qeyd еdilir. lаkin bu məsələnin həlli 
zamanı təkcə ilk xanələriin nəzərdən keçirilməsi ilə iş bitmir, belə ki, əksər 
hallarda partituranın növü və ifaçıların tərkibi bütün əsər boyunca 
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dəyişməz qalmır. Bundan başqa nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bəzən 
partituranın elə yazılış növünə rast gəlirik ki, onun əvvəlində xor 
partiyalarının adları  işarələnmir.  

Tələbə fortepiano arxasında partituranı mənimsəyərkən klaviaturada 
əllərinin vəziyyətini görmək üçün tez-tez notlardan gözünü çəkir. Tələbə 
partituranı bir neçə dəfə ifa edirsə bu o  qədər də qüsurlu sayılmır, lakin 
fortepianoda ifanın üslublarının müəyyənləşdirilməsinə minimal vaxt 
ayrıldıqda, yəni nəzəri oxunuş zamanı bu cür hal hərəkətlərin lazımsız 
ləngiməsinə gətirib çıxarır. Оnа görə üzdən oxunuş zamanı klaviaturaya 
nəzər salmanı azltmaq və bütün diqqəti tanış olmayan məzmuna 
yönəltmək lazımdır.  
            Yuхаrıda аpplikаturanın dərindən anlanılması, müxtəlif applikatura 
üsullarından geniş istifadə olunması, o cümlədən ayrı-ayrı səslərin bir 
əldən digərinə keçirilməsinin labüdlüyündən bəhs etmişdiq. Аncаq bu 
məsələlərin həlli müəyyən vaxt tələb edir ki, bu dа üzdən oxunuş zamanı 
nisbətən mürəkkəb partituraların ifası işini çətinləşdirir. Оnа görə belə 
hallarda, qeyri-adi applikatura variantlarından istifadə məsləhət deyildir, 
bu zaman səlist,lakin sadə applikaturadan yararlanmaq lazımdır.  

Üzdən охunuş zamanı ifanın ritmik tərəfinə xüsusi diqqət yetirmək 
lazımdır. Мəsələn, bəzən akordların yer dəyişdirilməsi və ya hansısa bir 
səsin buraxılmasına yol vermək olar, lakin əsərin əsas ideyasını əsəbi, 
ritmdən kənar, onu darmadağın edən ifa ilə heç cür barışmaq olmaz. Оnу 
dа yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, ritmik dəqiqliyə qeyri-ciddi yanaşma əksər 
hallarda laqeyd ifa vərdişinə gətirib çıxarır.  
            Əsərin t ə k r a r ifa olunmasının vacibliyi də qeyd olunmalıdır 
(burada əsərin ayrı-ayrı həssələrinin yox, tam bütövlükdə ifası nəzərdə 
tutulur). Bu cür təkrar oxunuş adətən əsəri tam anlamağa və fortepianoda 
daha mükəmməl ifasına imkan yaradır.  
          Üzdən oxunuş vacib məsələ kimi kursun lap əvvəlindən bu işin 
sistemli olaraq aparılmasını tələb edir. Кursun əvvəlində, ilk məşğələlərdə 
üzdən ifa üçün hazırlanan tədris materialı (partituralar) a kapella əsəri olan 
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yalnız qadın və uşaq xorlarından təşkil olunmalıdır. Öncədən hazırlıqsız 
ifa üçün əvvəl bir və iki sətirli partituraların mənimsənilməsi məsləhət 
görülür. Хоr partiyalarının eyni açarları və nisbətən geniş olmayan 
diapazonları bu məsələni sadələşdirir. Lаkin gələcəkdə üzdən охunuş 
partituranın dəqiq, sistemli və müntəzəm öyrənildiyi proseslə səciyyələn-
dirilməlidir ki, bu da xorun fakturası və partitura yazılış üslububunun daha 
mürəkkəbinə tədricən keçidi asanlaşdırır.  

3.2. Xorla məşq şəraitində partituraların fortepianoda ifası. 
Partituranın fortepianoda ifası təkcə əsərin öyrənilməsi prosesində 

deyil, həmçinin xorla məşq zamanı da çox böyük yardım edə bilər. Çox 
vaxt məşqlərin fortepiano arxasında keçirilməsi əsərin öyrənilməsi 
prosesini tezləşdirir. Xormeyster xor ifaçılarının səslərinə qarşı həssaslıqla 
davranmalı, onları qorumalı və əsərin öyrənilməsi zamanı unutmamlıdır ki, 
hər bir xor ifaçısının səsdən başqa, musiqi sluxu, musiqi yaddaşı, musiqiyə 
sevgisi və yaradıcı təşəbbüsü mövcuddur. Bunlardan istifadə edərək, 
dirijor məşq zamanı müğənnilərin səs vasitələrinə maksimal dərəcədə 
qənaətlə yanaşaraq, daha çox çalmalı, özü səsi ilə zümzümə etməli və 
sözlə izah etməlidir. 

Beləliklə, məşqlərdə ifaçıların vokal vasitələrinə qənaət etmək üçün 
əsərin öyrənilməsi prosesində göstərmə və izah etmə metodundan geniş 
istifadə etmək lazımdır. Bu baxımdan partituranın fortepianoda çalınması 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəzi çətin epizodları dəfələrlə xora təkrar 
etdirmək əvəzində bir çox hallarda onları fortepianoda çalmaq kifayət edir. 
Eyni zamanda dirijor şifahi qeydlər edir, həmin yerlərin səslə ifa 
xüsusiyyətlərini izah edir və bununla da kollektivə öyrənilən əsərin hər bir 
partiyasını yaxşı-yaxşı araşdırmağa imkan yaradır. 

Xorla məşq zamanı çox vaxt  partituranın çalınması konsertmeysterə 
həvalə olunur. Lakin təcrübə göstərir ki, bu yalnız xor əsəri üzərində işin 
son mərhələsində, konsertdən qabaq son bir-iki məşğələdə məqsədə-
uyğundur. Lakin əsərlə ilk tanışlıq və onun öyrənilməsi prosesində 
dirijorun özü tərəfindən partituranı ifa etməsi daha çox səmərə verir. Özü 
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də bu zaman bütün iş prosesi yığcam və məqsədyönlü olur, çünki xorun 
ifasını fortepianoda müşayiət etdikdə xormeyster məhz bu an lazım olan 
yerləri qeyd edir və lazım olan ifa üsullarını istifadə edir. 

Kollektivin idarə olunması, onun səslənməsinin dinlənilməsi və 
eynizamanda partituranın fortepianoda ifası – çox mürəkkəb bir məsələdir 
ki, dirijordan xüsusi hazırlıq və müəyyən vərdişləri tələb edir. Sözsüz ki, 
yaxşı nəticələri yalnız o zaman əldə etmək olar ki, dirijor hər bir yuxarıda 
adı çəkilən bacarığa ayrı-ayrılıqda tam şəkildə malik olsun.  

Yeni əsərin öyrənilməsinə keçməzdən əvvəl adətən dirijor onu 
fortepianoda ifa etməlidir ki, müğənnilərin əsər haqqında ümumi 
təsəvvürləri və lazımi əhval-ruhiyyələri yaransın. Bucür ilkin ifa zamanı 
dirijor həmçinin xor kollektivini əsərin ifa planı ilə tanış edir. Dirijor 
partituranı necə çalarsa, xor da onun idarəsi altında onu bucür oxuyar. 
Buna görə də partituranın fortepianoda ifasına qarşı müəyyən tələblər 
vardır: ifa aydın olmalı, əsərin məzmunu dinləyicilərə parlaq şəkildə 
çatdırılmalıdır. Beləliklə, bucür ifa xorla məşq zamanı labüd və vacib 
şərtlərdən biridir. 

Yeni əsəri xora öyrədən zaman dirijor xorun ifası ilə birgə  partituranı 
çalır. Kollektiv belə ifanı dinləyərkən daha inamla intonasiya edir və tanış 
olmayan musiqini tez mənimsəyir. Bundan belə nəticə çıxarmaq olar ki, 
partituranın fortepianoda xorun ifası ilə birgə çalınması musiqi əsərinin 
öyrənilməsi prosesində müğənnilərə gözə çarpcaq dərəcədə kömək edir. 

İşin əvvəlində, yəni ayrı-ayrı xor partiyalarının musiqi materialı ilə 
tanışlığı vaxtı mügənnilər hələ dirijorun jestlərini kifayət qədər diqqətlə 
izləyə bilmirlər. Buna görə də işin bu mərhələsində partituranın 
fortepianoda ifası kollektivi ritm və temp cəhətdən birləşdirərək böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Dirijor xorun yazılış üslub xüsusiyyətlərini alətin 
səslənməsində əks edirə bilməlidir, məsələn, mövzunun müxtəlif parti-
yalarda keçirilməsini, səslərin ifaya girişini, nəfəs alma və mətnin tələf-
füzü ilə bağlı sezuraları və s. Bu zaman tempin dayanıqlığına və ifanın 
ritmikliyinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.   
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Əgər xor əsəri müşayiətlidirsə, dirijor ifaçıları müşayiətlə yaxşı-yaxşı 
tanış etməli və müstəqil epizodlarda xüsusi olaraq dayanmalıdır. Tədricən 
xor partiyası ifaçılar tərəfindən mənimsənildikdə, onların diqqətini 
müşayiətin melodik, harmonik, ritmik və digər xüsusiyyətlərinə yönəltmək 
lazımdır. Bu zaman dirijor nəinki partituranın xor və müşayiət hissələrini 
ayrı-ayrılıqda çalmalıdır, həmçinin özünəməxsus tərtibatda onların vacib 
elementlərini birləşdirərək ifa etməlidir. Bucür tərtibat xor kollektivində 
əsərin bütün elementlərinin qarşılıqlı əlaqələri barəsində aydın təsəv-
vürlərin yaradılmasına imkan yaradır. 

Xorla məşq prosesində dirijorun əsas rolu ifanın fəal idarə edil-
məsindən ibarətdir. O, xorun ayrı-ayrı partiyalarının vaxtında girişini, 
ifanın kəsilməsini, nəfəsin alınmasını, nüansları və s.  göstərməlidir. Bütün 
bunlar aydın dirijor jestini tələbedir. Xorun idarə idilməsi ilə birgə eyni-
zamanda partituranın fortepianoda ifası partituranın bir əllə çalınması 
ehtiyacını doğurur (bu zaman ikinci əl tam olaraq dirijorluq funksiyalarını 
yerinə yetirir). Xorla məşq vaxtı çox geniş yayılmış bu cür ifa tərzi 
müəyyən vərdişləri tələb edir, buna görə də xor partituraların oxunuşu 
kursunu keçdikdə tələbə bu istiqamətdə də müvafiq hazırlıq keçməlidir ki, 
çalğı ilə birgə dirijorluğ vərdişlərini əldə etsin. 

Bir əllə partituranın çalınması onun mətninin dəyişdirilməsini tələb 
edir. Məşq vaxtı partituranı tam olaraq çalmaq heç də hər zaman lazım 
olmur. Əsas məqsəd burada əsərin xorla öyrənilməsi prosesinin asanlaş-
dırılmasıdır. Belə hallarda çox vaxt həmin anda iş aparılan partiyaların 
çalınması daha faydalı olur. Beləliklə, xor məşğələlərində partituranın bu 
və ya digər üsulla çalınmasının seçimi həmin anda dirijorun qoyduğu 
məqsədlərin və vəzifələrin xarakteri ilə və həmçinin də xor ifaçılarının 
vokal və nəzəri hazırlığı ilə müəyyənləşdirilir. Buna görə də tədris 
prosesində tək əllə çalmağın müxtəlif priyomlarının axtarışlarına böyük 
diqqət yetirilməlidir. 

Xorda məşq zamanı dirijor çox vaxt əllərin funksiyalarını dəyişdirməli 
olur. Bəzən sol əllə dirijorluq etmək, sağ əllə isə çalmaq daha rahat olur, 
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bəzən isə bunu əksi baş verir. Buna görə də xor partituraların oxunuşu 
dərslərində həm sağ, həm də sol əllə partituraların ifasını öyrənmək 
gərəkdir.  

Partituranı bir əllə ifa edərkən, tələbə hərdən o qədər bütün diqqətini 
çalğıda cəmləşdirir ki, dirijorluq formal xanələşdirməyə dönür. Bu cür 
xanələşdirmə xorla məşq zamanı heç bir fayda gətirməz. Tələbəni 
öyrətmək lazımdır ki, eynizamanda çalanda və dirijorluq etdikdə dirijor 
jesti yenə də aydın, enerjili olmalıdır və aparıcı başlanğıc kimi hər zaman 
dirijorluq qalmalıdır. Dirijorluq çalğıdan asılı olmamalı, tam əksinə - 
partituranın bütün çalarları, nüansları və incəlikləri dirijorun əlinin 
göstərişi ilə müəyyənləşdirilməlidir. 

Təl əllə partituraların çalğısını uşaq və ya qadın xoru üçün 
partituralardan başlamaq lazımdır, çünki qarışıq xordan fərqli olaraq 
burada çox da böyük olmayan diapazon çox vaxt bütün partituranı tək əldə 
cəmləşdirmək üçün asanlıqla imkan verir. Lakin belə qadın xorları ilə də 
rastlaşmaq olar ki, səslərin geniş yerləşdirilməsindən ötrü onları tək əllə ifa 
etmək çətin olur. Həmcins kişi xoru üçün partituraların tək əllə ifası daha 
çətin olur, çünki bas və tenor partiyalarının böyük diapazonu olduğundan 
ən qıraq səslər arasında məsafə çox geniş olur. Bu mənada qarışıq xor 
üçün partituraların ifası ən mürəkkəbdir və onları tam olaraq bir əllə 
çalmaq mümkün deyil. Buna görə də bütün səsləri tək əldə cəmləşdirmə 
ehtiyacı olan zaman partituranın orijinal yazılışını əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişdirmək lazım gəlir.  

Təcrübədə ən çox rastlaşan hal budur ki, aşağı səs digər partiyalardan 
çox aralı olur. Belədə aşağı səsi qısa forşlaq kimi çalaraq bütün əli tez 
digər partiyaların ifasına yönəltmək lazımdır. Akkordun arpedjio şəklində 
çalınması məsləhət görülmür, çünki belə ifa tərzi xor səslənməsinə xas 
deyil. Forşlaq kimi çalınan səsi pedalla salamaq lazımdır. 

Təcrübaədə belə hallar da olur ki, səslərin geniş yerləşdirilməsi ilə 
əlaqədar olaraq iki səsi forşlaq kimi çalmaq lazım gəlir. Bəzi hallarda 
bütün əsər boyu demək olar ki, hər bir akordu bu tərzdə çalmaq lazım olur, 
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bu isə yuxarı və aşağı səslərin təbii əlaqəsini pozmuş olur. Bas 
partiyasında səs təkrar olduqda, onu bir dəfə forşlaq kimi çalmaq və 
pedalda saxlamaq lazımdır. Beləliklə orqan punktunu pozmadan, bizim 
sərbəst olaraq digər səsləri ifa etmək imkanımız yaranır. Lakin qeyd 
etməliyik ki, bir-neçə akordun ardıcıl olaraq forşlaq ilə ifa edilməsi xoşa 
qələn hal deyil, çünki bu nəinki ifanı çətinləşdirir, həmçinin partituranın 
yuxarı səslərində əlaqəni pozur. 

Hərdən xor yazılış üslubunun növündən və əsas mövzunun parti-
yalarda keçirilməsindən asılı olaraq bəzi səsləri bir oktava yuxarı və ya 
oktava aşağı çalmaq lazım gəlir.  Bu cür dəyişikliklər zamanı orijinal tes-
siturada səslənmənin xarakterini gözəl hiss etmək vacibdir ki, bu dəyi-
şikliklər düzgün aparılsın.  

Ən böyük çətinliklər polifonik əsərlərin tək əllə ifası zamanı yaranır. 
Belə ki, bu cür partituranın bütün səslərinin ifası adətən mümkün deyil. 
Belə olan halda əsas mövzunun və ya onun əks mövzusunun yalnız 
başlanğıclarını ifa edib göstərmək lazımdır. 
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FƏSİL IV 

HƏMCİNS XOR PARTİTURALARIN OXUNUŞU 

4.1.  Uşaq və qadın xor partituraların oxunuşu. 

Praktiki məşğələləri bir və ya iki sətirdə yazılmış uşaq və qadın xoru 
üçün partituraların ifasından başlamaq daha məqsədəuyğundur. Soprano 
(uşaq xorunda diskant) və alt partiyalarının eyni açarlarda yazılışı və fak-
turanın sadəliyi belə partituraların o xunuşunu və təhlilini xeyli asanlaş-
dırır. Aşağıda göstərilən “Yarın bağında” xalq mahnısının iki sətirli par-
titurasını araşdıraq (mis.52). Əsas melodiya yuxarı sətirdə yazılmış sop-
rano patiyasında keçir. Aşağı sətirdəki altlar əsas melodiyanı gah oktava, 
gah seksta, gah tersiya gah da unisonla təkrarlayır. Beləliklə, hər iki 
partiya melodik cəhətdən təxminən eyni əhəmiyyətə malikdir: 

 
Mis. 52.  X/m “Yarın bağında”, işl. Y.Həbibov. 

Ritmik şəklin oxşarlığı ədəbi mətnin eyni zamanda deyilməsini və 
nəfəsin eynizamanda dəyişməsini müəyyənləşdirir.  Bu partitura bir əllədə 
çalına bilər, lakin ilkin mərhələdə hər səsin melodik şəklinin daha aydın 
aşkarlanması üçün  onu iki əllə ifa etmək daha faydalıdır. Bu zaman əllərin 
paylaşdırılması tamamilə aydındır: sağ əllə soprano partiyası, sol əllə isə 
alt partiyası ifa olunmalıdır. O xanələri, harda hər iki səs unisonla oxuyur, 
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tək sağ əllə çalmaq lazımdır. Xor partiyalarının nisbətən eyni  əhəmiy-
yətliliyi, onları eyni səs gücü ilə ifa olunmasını müəyyənləşdirir.  

Partiturada legato ştrixi istifadə olunur. Təbii ki, fortepianoda ifa za-
manı da həmin səsaparıcılığı üsulu istifadə olunmalıdır. Buna görə burada 
helə applikatura seçilməlidir ki, səslərin bir-birilə bağlı şəkildə ifası müm-
kün olsun. Musiqi cümlələrinin sərhədləri burada mətn və pauza vasitəsilə 
çox aydın müəyyənləşdirilir. Nəfəsin dəyişdirilməsi anı (pauzada) əllərin 
klaviaturadan çəkilməsi ilə göstərilməlidir. Bu tipli iki səsli əsərləri forte-
pianoda ifa etmək çox asandır, çünki hər əl partituranın yalnız bir səsini ifa 
edir. 

İndi də üç səsli uşaq xoru üçün yazılmış əsərdən bir parçanı araşdıraq.  
Soprano partiyası (üst sətir) burada iki müstəqil səsə ayrılır: birinci və 
ikinci soprano. Əsas melodiya birinci sopranolarda keçir, ikinci sopranolar 
onları tersiyalarla təkrarlayır, altlarda isə partituranın aşağı səsi verilir: 

 
 

Mis. 53. F.Əmirov “Bahar gəlir”, işl. R.Şəfəq. 

Bütün üç partiyanın ritmik şəkli eynidir və onlar eyni dinamik an-
sambl təşkil edir. Buna görə bu mahnının fortepianoda ifası zaman cəhd 
etmək lazımdır ki, bütün partiyalar səs gücünə görə eyniylə rəvan ifa olun-

-
 

Se -    vin -  ci -    miz      həd -   dən     a -    

-şır.                  Ay        u  -    şaq -   lar,    xoş      ba -   har      gə -     lir!               
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sun. Legato-ya nail olmaq üçün iki səsi çalan sağ əlin applikatura seçiminə 
fikir vermək lazımdır. Lazım olam yerdə barmaqları dəyişdirmək, son iki 
xanədə isə ikinci sopranonun partiyasını sol əllə çalmaq daha rahatdır. 

İki-üç səsli xor əsərlər iki sətirdə yazıldığı  halda hər xor partuyasının 
melodik hərəkəti aydın görünür. Lakin partitura bir sətirdə yazıldıqda bu 
əyyanilik itmiş olur. Əgər belə sətirdə sadəcə iki səs yerləşdirilibsə, onda 
notların çubuqlarının müxtəlif istiqaməti bizə səslərin bölünməsini kifayət 
qədər aydın bildirir (yuxarı səsin notlarının çubuqları yuxarı, aşağı səsin 
isə aşağaya doğru olur). Lakin əgər bir sətirdə üç və daha çox səslər 
yazılırsa və bunların notlarının çubuqları bir istiqamətdədirsə, onda hər 
səsin hərəkəti o qədər də gözə çarpmır. Belə yazılış üslubuna əsasən rus 
xalq və bəstəkar mahnılarında təsadüf olunur, nadir hallarda Azərbaycan 
bəstəkarları da bundan istifadə edir. Bucür partituraları hər iki əllə çalmaq 
lazımdır: sağ əllə soprano, sol əllə isə alt partiyasını.  

Nümunə kimi üç səsli uşaq xoru üçün bəstələnmiş və bir sətirdə 
yazılmış “Elimə novruz gəlib” mahısını araşdıraq: 
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Mis. 54. E.Dadşova “Elimə novruz gəlib”. 

Əvvəlki nümunələrdəki kimi, burada da melodiya yuxarı səsdə keçir, 
bütün partiyalar isə vahid bir dinamik ansambl təşkil edir. İki sətirli yazılış 
üslubundan fərqli olaraq, burada hansı səs ikinci sopano və yaxud alt 
qrupuna iddir ilk nəzərdən gözə çarpmır. Buna görə partituranı çalmazdan 
əvvəl yaxşı-yaxşı araşdırmaq gərəkdir.  

İndi də helə partituraları araşdıraq ki, bunlarda xor partiyaları öz əhə-
miyyətinə görə eyni olmasın. Aşagıda göstərilən partiturada mahnının əsas 
melodiyası yenə də sopranolarda keçir, lakin altlar onlara qarşı özünə-
məxsus səsaltı təşkil edir: 

  
Misal 12. x/m “Əzmə tağları”, işl. C.Cahangirov 

Mis. 55. X/m “Əzmə tağları”, işl. C.Cahangirov 
 

Mahnının ədəbi mətni tam olaraq yalnız soprano partiyasında ifa 
olunur, altlarda isə yalnız ayrı-ayrı sözlər mövcuddur. Beləliklə, biz 
görürük ki, öncəki misallardan fərqli olaraq, burada ikinci səs nə özünün 
melodik ifadəliliyinə, nə də poetik mətnin əhəmiyyətinə görə  birinci səslə 

 

 

                          Çəl-tik                                                    sün- bül   

sün-      bül                                           mü-                  ba-                    rək.      

Çəl-tik-      lər     dir-   çə-     lib-     dir,   ay             mü-  ba-       rək,  

sün-   bül-              lər        in        cə       lib -       dir,       a        mü -   ba -        rək,          
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bərabər deyil. Buna görə də sağ əllə ifa olunan birinci səs sol əllə ifa 
olunan ikinci səsdən daha gur çalınmalıdır. Nəfəs alma anları hər iki par-
tiyada fərqlidir, buna görə də bu anlarda gah bir əl, gah da obiri əl 
klaviaturadan çəkilməlidir. Applikatura seçimi çətin deyil və heç bir şübhə 
oyatmır. 

Növbəti misalda əsas mövzu kanon şəklində hər iki partiyada keçirilir. 
Alt partiyası bir xanə gec eyniylə sopranolarda səslənən melodiya ilə ifaya 
daxil olur: 

                                              Mey-və-lər-dən   üç mey-və var    ü-çü-də  ba- lam  ye-mə- li. 

Mis. 56. X/m “Üç meyvə”, işl. M.Əsgərov 

Bu partituranın qabarıq ifası yalnız mövzunun hərəkəti, onun dina-
mikası barəsində aydın anlayışın olduğu halda mümkündür. Burada musiqi 
və ədəbi mətnin eynizamanda oxunuşu böyük yardım göstərə bilər. Ən 
parlaq intonasiya “yeməli” sözlərilə üst-üstə düşür. Buna görə də soprano 
partiyasında dördüncü xanəni, alt partiyasında isə beşincini bir qədər qeyd 
etmək gərəkdir. Bu misal göstərir ki, polifoniya elementləri olan parti-
turaların ifası zaman xor partiyalarını vəhdətdə görmə bacarığı xüsusilə 
böyük əhəmiyyətə malikdir. İkinci xanənin sonunda və üçüncü xanədə alt 
partiyası bir qədər sopranodan yuxarıda səslənir, yəni səslərin kəsişməsi 
baş verir (polifonik əsərlərdə bucür kəsişmələrə kifayət qədər tez rast 
olunur). Belə olan hallarda bir qədər narahat olsa da, əllərin paylaşdı-
rılmasını əvvəlki qaydada saxlamaq daha məqsədəuyğundur ( alt partiyası 
sol, soprano partiyası sağ əllə ifa olunur). Bu əsas melodiyanın qabarıq 
səslənməsini təmin edə bilər. Təbii ki, xor səslənməsindən fərqli olaraq, 
səslərin kəsişməsi zaman alınan tembr effektləri fortepianoda mümkün 
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deyil, lakin bu xüsusiyyət yenə də partituranın oxunuşu zaman nəzərə 
alınmalıdır.  

İki səsli əsəri ifa edərkən melodiyanı qeyd etmək çətin olmur, çünki 
hər əl sadəcə bir səsi çalır. Lakin üç səli əsərdə melodik materialın ayırd 
edilməsi bir qədər çətinləşir, çünki bu halda iki əldən birində iki səs 
cəmləşmiş olur. Misal kimi aşağıdakı əsəri göstərmək olar: 

 
Andante 

 
Allegretto 

 
 

Mis. 57.  Rus x/m “Vətən”, işl. A.Sveşnikov. 

Mahnının əsas melodiyası birinci soprano partiyasındadır. Beşinci 
xanədən onu səsaltı şəklində ikinci soprano və altlar müşayiət etməyə 
başlayır. Mahnının daha cəld tempdə səslənən nəqarətində bu səsaltılar  
daha böyük əhəmiyyət daşımağa  başlayır və intonasiya cəhətdən daha 
ifadəli səslənir. Buna görə nəqarətin melodiyasını qeyd edərək, həmçinin 
ikinci sopranonun parlaq frazasını və daha sonra altların səsaltı ifadəsini də 
nəzərdə saxlamaq lazımdır. Burada əsasən əllərin təbii paylaşdırılması 
üsulu istifadə oluna bilər ( birinci və ikinci soprano – sağ, altlar – sol əllə). 
Lakin yeddinci, səkkizinci və onuncu xanələrdə ikinci sopranoları altlarla 
birgə sol əllə ifa etmək daha rahatdır, sağ əldə isə yalnız birinci sopranolar 
qalır. 
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Hərdən uşaq və qadın xorları üçün əsərlər üç və hətta dörd sətirdə 
yazılır. Bu zaman hər xor partiyası ikiyə bölünəndə ona ayrıca sətir ayrılır. 
İlk mərhələdə bütün sətirləri əhatə etmək məcburiyyəti adətən çətinliklər 
yaradır. Lakin bu çətinliklər iş prosesində tez bir zamanda aradan qalxır. 
Tələbə hər xor partiyasının hərəkətini izləməyə imkan verən belə yazılış 
üslubunun üstünlüklərini anlamağa başlayır. Aşağıdakı üç sətirdə yazılmış 
xalq mahnısını araşdıraq: 

 
 

Mis. 58.  X/m “Kəklik”, işl. A.Ozan Kərimli. 
Soprano partiyası bu partiturada daimi olaraq birinci və ikincilərə 

bölünür ki, bunlara ayrıca sətirlər ayrılmışdır. Əsas melodiyanı ikinci 
sopranolar ifa edir, birinci soprano və altlar onları müşayiət edir. Bütün 
partiyalar eyni tessitura vəziyyətindədir və vahid bir dinamik ansambl 
təşkil edir. Ədəbi mətn bütün partiyalar tərəfindən eynizamanda söylənilir. 
Partituranın yazılış üslubu fərqli olsa da (üç sətir), onun ifa qaydaları öncə 
göstərdiyimiz misallardakı kimidir: sağ əl birinci və ikinci sopranonu, sol 
əl isə alt partiyasını ifa etməlidir, lakin çətinlik bundadır ki, ikinci sopra-
noda keçən melodiya bir azca qabarıq ifa olunmalıdır. 

İndi yenə də üç sətirdə yazılmış digər xalq mahnısının partiturasını 
araşdıraq. Alt partiyası bu partiturada daimi olaraq birinci və ikincilərə 

  S.I. 

 
S.II. 
 
 
    A. 
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bölünür ki, bunlar da ayrıca sətirlərə yerləşdirilmişdir. Sopranolar əsas 
melodiyanı oxuyur,  birinci və ikinci altlar isə öz aralarında gah tersiya, 
gah da unison (sopranolarla birgə sekstakkord) təşkil edərək, onları müşa-
yiət edir. Burada ilk növbədə sağ əldə ifa olunan əsas melodiyanı qeyd 
etmək lazımdır, səsaltılar isə bir qədər sakit sol əllə çalınmalıdır.  

 
Mis. 59. X/m “Küçələrə su səpmişəm”, işl. M.Vəliyeva 

Üç sətirli yazılış üslubunun üstünlüyü  hər bir xor səsinin müstəqil 
melodik inkişafı olduğu əsərlərdə tam aşkarlıqla görünür. Bunun misalı 
aşağıda göstərilən üç səsli xor nümunəsi ola bilər. Burada bütün xor parti-
yaların eyni dərəcədə əhəmiyyəti vardır: əsas melodiyanı birinci soprano 
başlayır, bu zaman alt partiyası harmonik əsası verir, bir xanə sonra ikinci 
soprano kanon şəklində melodiyanı təkrarlayır. Fakturadan irəli gələn hər 
partiyada müxtəlif mətnin gedişatı hər partiyada müxtəlif nəfəs almanı 
müəyyənləşdirir. Fortepianoda ifa zaman birinci və ikinci sopranoda möv-
zunun daxil olma anını qeyd etmək lazımdır (hər frazanın əvəlini), eyni-
zamanda alt partiyası da kifayət qədər qabarıq səslənməlidir. Burada 

 
      S. 
 
 
    A.I. 
 
 
  A.II. 
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ikinci, beşinci, səkkizinci və on birinci xanələrdə səslərin kəsişməsi, 
həmçini alt səsində bəzi xanələrdə eyni metr çərçivəsində ritmin dəyişməsi 
baş verir ki, bunlar ifa üçün müəyyən çətinlk kəsb edir. Azərbaycan xalq 
mahnılarında 6/8 ölçüsü adətən “iki”yə sayılır və soprano partiyalarında bu 
belədir, lakin alt partiyasında üçüncü, altıncı, doqquzuncu və on ikinci 
xanədə bu ölçü üçə gedir. Bu zaman alt partiyasını ifa edən sol əl üçə 
saymalıdır, sağ əldə isə melodiya ikiyə sayılır.  

 
Mis. 60.  X/m “Ağacda leylək”, işl. R.Şəfəq. 

A-    ğac-  da      ley-  lək       yu-va       bağ-    lar,       ge-   dər,             a-    ğac-  da      ley 

 A-    ğac-  da      ley     lək       yu-   va    bağ-     lar,     ge-   dər, 

Dum,               dum 

lək      yu- va    bağ-      lar,      ge-dər, 

A-    ğac-  da      ley     lək       yu-   va    bağ-     lar,     ge-   dər, 
 

Yu- va-da    ley-       lək      ba-  la    sax-     lar,   ge- dər 

Yu-  va-da    ley-    lək   ba-lar  sax -  lar,   ge- dər.            A -  ğac- da   ley-  
  
 

-lar,ba-la    sax-    

- lar,   ba- la     sax-     lar,                sax-          lar,    

 ba- la    sax-       lar 

,sax-     lar     ge-  dər! 

Yu- va-da       ley-  lək      ba- la   sax-      

-lar        ge- dər.             Yu-   va-da      ley-    lək      ba-  la    sax-     lar     ge-dər. 

1)  
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Üç sətirdə yazılmış digər bir misalı araşdıraq: 

 

Mis. 61.  X/m “Ay, bəri bax”, işl. A.Ozan Kərimli. 

İfanı alt partiyası başlayır, ikinci xanədən – ikinci sopranolar, üçüncü 
xanədən isə birinci soprano ifaya daxil olurlar. Bu helə mahnının özü 
deyil, sadəcə bir girişdir. Daha sonra əsas mövzusu ikinci sopranolarda 
keçir. Bu zaman birinci soprano və alt partiyaları səsaltı rolunu oynayır. 
Bu əsəri fortepianoda ifa edərkən hansı səsdə mövzu keçirilirsə, onu bir 
qədər qeyd etmək lazımdır. Uzun notları pedalda saxlamaq lazımdır. 

Dörd sətirdə yazılmış uşaq və qadın xor əsərlərinə daha nadir hallarda 
təsadüf olunur. Polifonik faktura olduqda belə yazılış üslubu daha əyyani 
olaraq ritmik şəkli və ədəbi mətni göstərmiş olur, nəinki iki və üç sətirli 
yazılış. Aşağıdakı misalda ayrı-ayrı xor partiyalarının ardıcıl olaraq ifaya 
daxil olması və bir-birini üstünə laylanması, ümumi tessituranın və 
dinamikanın tədricən qalxması belə yazılışda son dərəcə aydın görünür. 
Birinci altların və ikinci sopranoların melodik frazaları eyni notlarda 
qurulmuşdur, lakin alt partiyasında onlar daha gərgin səslənəcəkdir, çünki 
alt diapazonu şəraitində bunlar daha yüksək tessiturada yerləşir: 

 

 



73 
 

 
 

 

Mis. 62.  X/m “Gedən gəlmədi”,işl. E.Dadaşova. 

Təbiidir ki, fortepianoda ifa zamanı bu partiya bir qədər qeyd 
olunmalıdır. Həmçinin ikinci altlarda 2, 3, 5 və 6-cı xanələrdə uzun sax-
lanılan səslərə fikir vermək lazımdır. Alətin sönən səsi bu notların uzun 
saxlanılmsını təmin edə bilməz, buna görə də 2 və 5-ci xanələrədə həm 
onları bir qədər qeyd etmək, həm də pedaldan istifadə  etmək gərəkdir. 

Səslərin kəsişməsi zamanı burada melodik xətti yaxşı-yaxşı dinləmək 
lazımdır, bəzən mövzu alt partiyasında keçiriləndə, onu sağ əllə çalmaq 
daha məqsədəuyğundur. Müxtəlif səslərdə mətn müxtəlif cür olduğuna 
görə nəfəsin dəyişməsi anı bütün partiyalarda üst-üstə düşmür. Buna görə 
belə anlarda əllərin klaviaturadan çəkilməsinə nəzarət etmək lazımdır.   
 
 

  
S.I. 
 
S.II 
 

A.I. 
 
A.II
. 
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 4.2. Kişi xoru üçün partituraların oxunuşu. 

Səs boyalarının zənginliyi və müxtəlifliyinə (çox bəm məxməri bas-
lardan ən zil və cingiltili tenorlara qədər), həmçinin geniş diapazonuna  
görə həmcins kişi xoru böyük ifaçılıq imkanlarına malıkdir. Dramatik, lirik 
və altino tenorlardan ibarət olan belə xorun yuxarı partiyasının diapazonu 
böyük oktavanın “si” notundan birinci oktavanın “si-do” notuna qədərdir. 
Bariton, bas və oktavaçılardan ibarət olan kişi xorunun aşağı partiyası 
kontroktavanın “sol” notundan birinci oktavanın “mi-sol” notuna qədər 
ümumi diapazona malikdir.  

Hər partiyasına daxil olan səslərin tembr müxtəlifliyi sayəsində kişi 
xoru bütün diapazonu boyu çox parlaq və rəngarəng səslənir. Əfsuslar 
olsun ki, Azərbaycan bəstəkarları (C.Changirovu çıxmaqla) rus və Avropa 
bəstəkarlarından fərqli olaraq, belə tərkibli xor üçün demək olar əsərlər 
yaratmamışlar.  

Kişi xorunda bas partiyası böyük əhəmiyyətə malikdir, çünki o, həm 
xorun fudamenti (özülü) rolunu oynayır, həm də xor səslənməsini öz 
tembri ilə boyayır. Buna görə o, hər zaman ansamblın dayaqlı əsası kimi 
səslənir. Kişi xoru üçün partituraları fortepianoda ifa edərkən bu xüsusiy-
yəti nəzərə alaraq, bas partiyasını çalğıda qeyd etmək lazımdır.   

Qadın və uşaq partituralarından fərqli olaraq, kişi xoru üçün iki sətirli 
partituraların yazılışında iki açardan istifadə olunur – bas və kaman 
açarları. Tenor partiyası kaman (skripka) açarında yazıldıqda, onu bir okta-
va aşağı çalmaq, yəni yerindəcə transpozisiya etmək lazımdır. Bu kişi 
xorları üzərində işin ilkin mərhələlərində tələbədə bir qədər çaşqınlıq 
yaradır, lakin sistematik məşğələlər nəticəsində tələbə nisbətən tez zaman-
da lazım olan vərdişləri əldə edir.  

Məşğələni çətin olmayan iki-üç səsli əsərlərdən başlamaq lazımdır. 
Bunun misalı kimi C.Cahangirov tərəfindən xor üçün işlənilən Lənkaran 
xalq mahnısı “Əzmə tağları” ola bilər ki, burada tenor və bas partiyası 
əksər hallarda unison oxuyurlar: 
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Mis. 63. X/m “Əzmə tağları”, işl. C.Cahangirov. 
Kişi xoru üçün partiyaların bölünməsi (divizi) olan əsərlərdə adətən 

daha çox səslər mövcud olur. Aşağıda göstərilən rus xalq mahnısında tenor 
pariyası iki səsə bölünür – birinci və ikinci tenorlar.  

 
Mis. 64.  Rus x/m “Uçan bülbül kimi”, işl. M.Antsev. 

      As -    ta     xa - nım,       as -    ta     xa- nım,     get,    ya -    rı   sən        səs - lə,   xa-nım, 

       As  -     ta,   get,   ya  - rı  səs  -       lə 

şa-   ma-  ma-   nı    tağ -  dan  qo- par,     sev – gi -  li - nə    bəs - lə,     xa-   nım,  hey! 

  Tağ  -       dan            sev -        gi          bəs  -          lə,         hey! 
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Təbii ki, fortepianoda partituranın ifası zaman bunların hər ikisi 
oktava aşağı transpozisiya olunmalıdır. Səsaparıcılığının axıcılığına nail 
olmaq üçün məqsədəuyğun applikaturanın seçilməsinə fikir vermək 
lazımdır. Misalda göstərilən barmağların dəyişdirilməsi və altdan salın-
ması üsulları ilk baxışdan rahat görsənməsə də, lakin hər iki yuxarı səsdə 
legato-nu həyata keçirmək imkanını yaradır. Bu partiturada helə anlar var 
ki, burada ikinci tenor və bas patiyaları üst-üstə düşür (1, 4, 5, 8, 10, 12 və 
16-cı xanələrdə). Təbii ki, bu zaman üst-üstə düşən səsi hansı əllə çalmaq 
sualı ortaya çıxır. Burada iki variant ola bilər: ya basdakı, ya da ikinci 
tenorda olan səsi buraxmaq (yəni çalmamaq). Lakin, fikrimizcə tenorların 
tersiyalarla hərəkətinin və melodiyanın şəklinin pozulmaması baxımından 
bas partiyasını buraxmaq daha məqsədəuyğundur. 

Kişi xorlarında tez-tez səslərin kəsişməsi baş verir, xüsusən ikinci te-
nor və birinci bas partiyalarında. Fortepiano arxasında partituranın ifası 
zaman belə hallar hərdən əllərin kəsişməsi məcburiyyətini yaradır ki, bu-
nun nəticəsində tələbə böyük çətinliklərlə üzləşmiş olur. Buna görə də bu 
cür hallarda bas səsini sağ ələ, ikinci tenorun partiyasını isə sol ələ ötür-
mək daha məqsədəuyğundur. Aşağıda göstərilən üç sətirdə yazılmış parti-
turada biz belə halla rastlaşırıq: 
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Mis. 65.  H.Ernesaks. “Günəş cökə arxaında gizlənmış” 

Burada melodiya birinci baslarda keçir. O, yuxarı registrdə yazıldığına 
görə burada ikinci tenorlarla çoxlu kəsişmələr baş verir. Bu partituranı 
fortepianoda ifa edərkən ənənəvi qaydada əllərin paylaşdırılması rahat 
deyil. Üçüncü, onuncu və on birinci xanələrdə bas partiyasının sağ ələ 
ötürülməsi və buna uyğun olaraq ikinci tenorun sol əllə ifası burada 
tamamilə haqlı olar, çünki belə ifa zamanı melodiya daha qabarıq səslənər 
(melodiya bir əldən obirinə ötürülən zaman səslənmənin rəvan olmasına 
fikir vermək lazımdır).   

Həmcins kişi xorları üçün partituraların dörd sətirdə yazılışına daha 
nadir hallarda təsadüf olunur. Lakin bütün partiyaların ikiyə bölündüyü 
halda bucür yazılış üslubu partituranın oxunuşunu xeyli asanlaşdırır. Bu 
xüsusilə hər partiyada müstəqil melodik inkişaf olduğu hallara aiddir.  
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Aşağıda göstərilən əsərdə (mis. 66) biz bunu müşahidə edə bilərik:  
 

 

Mis. 66. P.Çaykovski “Şənlik səsləri niyə susdu”. 
 

Burada hər bir səs qabarıq melodik şəkli ilə xarakterizə olunur ki, bu 
da partituranın dörd sətirdə yazıldığından açıq-aşkar görünür. Əlbəttə, bu 
partitura üç, hətta iki sətirdə də yazıla bilərdi. Lakin belə olan halda o, öz 
əyyaniliyini əhəmiyyətli dərəcədə itirmiş olardı. 
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FƏSİL V 

 

QARIŞIQ XOR ÜÇÜN PARTİTURALARIN OXUNUŞU 

Qarışıq xorun tembr boyalarının zənginliyi və ifadəlilik vasitələrinin 
rəngarəngliyi bəstəkara öz fikirlərini mükəmməl şəkildə ifadə etməsi  üçün 
geniş imkanlar yaradır. Qarışıq xor üçün əsərlərdə xor yazılış üslubu 
müxtəlif növlərdə ola bilər: ən sadə hamofon üslubdan çoxsəsliliyin ən 
inkişaf etmiş formalarına qədər (imitasiyalı, kontrastlı polifoniya və səs-
altılı polifoniya). 

Partituraların fortepiano arxasında ifa üsulu bilavasitə xor əsərinin 
yazılış üslubundan asılıdır. Buna görə də qarışıq xorlarda yazılış 
üslublarının müxtəlifliyi və fakturanın mürəkkəbliyi ilə əlaqədar onların 
fortepiano arxasında oxunuş üsulları da dəyişik ola bilər.  

Qarışıq xor partituraların öyrənilməsini aşağıdakı misalda göstərildiyi 
kimi iki sətirdə yazılmış sadə əsərlərdən başlamaq lazımdır: 

 
Mis. 67. R.Mustafayev “Bülbül oxur”. 

Partituranın üst sətirində qadın səsləri, alt sətirində isə kişi səsləri 
yerləşdirilir ki, burada tenor partiyası bas açarında bas partiyası ilə eyni 
sətirdə yazılır. Bu tipli kişi səslərinin yazılış üsulu partituraların oxunu-
şunu daha asan edir, nəinki iki sətirdə və müxtəlif açarlarda yazılmış 
partituraların oxunuşu, çünki tenor partiyasının dərhal oktava aşağı trans-
pozisiya edilməsi daha gərək olmur.  

Qarışıq xorlar üçün partituraların fortepianoda oxunuşu zamanı əsasən 
qadın səsləri sağ əllə, kişi səsləri isə sol əllə ifa olunur (məsələn, yuxarıda 
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göstərilən misaldakı kimi). Lakin səslərin geniş yerləşdirilməsi zamanı və 
partituranın yazılış üslubundan asılı olaraq səslərin əllərdə başqa cür də 
paylaşdırılması ola bilər. Belə ki, legato ifaya nail olmaq üçün səslərin 
geniş yerləşdirilməsi zamanı orta səslər (alt və tenor) səsaparıcılığından 
asılı olaraq ya sağ, ya da sol əllə ifa oluna bilər. Baslar və tenorlar arsında 
məsafə oktavadan artıq olduğu hallarda isə tenor partiyasını qadın səsləri 
ilə birgə sağ əllə ifa etmək lazımdır. 

Çox zaman təcrübədə bunun əksi də ola bilər ki, sol əldə alt 
partiyasını kişi səsləri ilə, və ya tenor partiyası ilə birgə ifa etmək lazım ola 
bilər.  

Aşağıda göstərilən partiturada səslərin əllərdə paylaşdırılmasını 
araşdıraq: 

 

Mis. X/m “Gül baxçalar”, işl. N.Əliverdibəyov 

Öncəki misaldan fərqli olaraq, burada müşayiət rolunu oynayan səslər 
və melodiyanı aparan soprano partiyası açıq-aşkar bilinir. Buna görə də 
bas partiyasını sol əllə forşlaq kimi çalaraq pedalda saxlamaq, daha sonra 
sol əllə tenor və alt partiyasını və sağ əllə isə soprano partiyasını ifa etmək 
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lazımdır. Belə üsul həm bütün səslərin axıcı, sürəkli ifasını təmin edir, həm 
də əsas melodiyanın kifayət qədər qabarıq ifa olunmasına imkan verir.  

Bəzi hallarda qarışıq xor üçün partituralar üç sətirdə yazılır. Belə 
hallarda ya kişi səsləri ayrı-ayrı sətirlərdə , qadin səsləri isə bir sətirdə, ya 
da bunun əksi olaraq qadın səsləri ayrı-ayrı sətirlərdə, kişi səsləri isə bir 
sətirdə yazılır. Kişi səsləri ayrı sətirlərdə yazıldıqda tenor partiyası kaman 
açarında yazılır və yazıldığından oktava aşağı çalınır.  

Qarışıq xor üçün ən geniş yayılmış yazılış üslubu – dörd sətirli 
partituradır: 

 

Mis. R.Mustafayev “Gülüm yoxdur” 

 Belə partituranı fortepianoda ifa etdikdə işin uğuru əvvəllər həmcins 
partituraların oxunuşu priyomlarının nə dərəcədə yaxşı 
mənimsənilməsindən asılıdır. Lakin burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 
bütün partituranı eynizamanda oxumağı öyrənmək lazımdır ki, burada iki 
üst sətirdə qadın səsləri (əvvəl soprano, sonra alt) və iki sonrakı sətirdə isə 
kişi səsləri yerləşdirilir, özü də tenorlar çalğı zamanı oktava aşağı 
transpozisiya edilməklə kaman açarında yazılır. Öncədən verilən misallar-
da qarışıq xor üçün ən sadə partitura nümunələri verilmişdir ki, bunların 
fortepianoda ifası da çətinlik kəsb etmir. 

İndi də bəzi çox səsli xor yazılış üslubları və növləri ilə tanış olaq ki, 
bunların fortepianoda ifası da müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Belə əsər-
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lərin fortepianoda oxunuşu zamanı əsas labüd vərdişlərdən biri – xor 
səslənməsinin ümumi fonunda melodiyanı parlaqlıqla qabarıq şəkildə ifa 
etmə bacarığı təşkil edir. 

Yuxarıdakı misalda (mis.26) öncədən verilən misallardakı kimi əsas 
melodiya partituranın yuxarı səsində keçirilir. Melodik xəttin parlaq səs-
lənməsi üçün soprano partiyasını təkcə sağ əllə, eyni ritmik şəkli olan 
digər səsləri isə (bas, tenor və alt) sol əllə çalmaq məqsədəyuğun olar. Bu 
üsul bir o qədər də çətin deyil. 

Lakin bir çox hallarda bəstəkarlar əsas mövzunu müxtəlif səslərdə 
növbə ilə verir ki, bu da səs koloritlərinin mütəlifliyinə qulluq edir. Buna 
görə belə partituraların fortepianoda oxunuşu zamanı ən vacib məsələ – 
melodiya hansı səsdə olur olsun, onun qabaqrıq, parlaq ifasına nail olun-
malıdır. Bu cür partituraların ifası əllərin adi paylaşdırılması ilə həyata 
keçirilir: sol əllə kişi, sağ əllə isə qadın partiyaları çalınır.  

Belə partituralara da rast olunur ki, orada əsas melodiya bas partiya-
sında keçir (mis.27). Burada applikaturanın seçimi daha mürəkkəb olur. 
Qarışıq xor üçün partituralarda ən aşağı səsin (bas partiyasının) qabarıq 
ifası daha böyük çətinlik kəsb edir: 

 

Mis. C.Cahangirov “Yanmamış papiros” 

Hərdən belə hallar da olur ki, iki eyni və ya müxtəlif melodik xətt eyni 
zamanda müxtəlif partiyalarda keçir. Aşağıda göstərilən misalda soprano 
və bas partiyasında melodiya keçir və onu oktavalar ilə sağ əllə ifa etmək, 
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müşayiət rolunu oynayan tenor və alt partiyalarını isə sol əllə çalmaq daha 
rahat olar:  

 

Mis. X/m “Yetim quzu”, işl. M.Əsgərov 

Bəzən helə əsərlər də olur ki, burada əsas melodiya tenorlara və yaxud 
altlara həvalə olunmuşdur. Onun aydın və qabarıq ifası üçün ən başlıcası 
rasional applikaturanın seçimi tələb olunur: 

 

Mis. X/m “Ay, dilbər”, işl. M.Əliyeva 

Xor musiqisində bəstəkarlar bir çox hallarda bədii ifadəlilik vasitəsi 
kimi imitasiyaya üz tuturlar. Belə əsərlərdə mövzu materialının müxtəlif 
partiyalarda imitasiyalı keçirilməsi vasitəsilə bəstəkar melodik inkişafının 
qırılmazlığını təmin edir və təkrarlar vaxtı poetik mətnin ayrı-ayrı ifadə-
lərini vurğulayır. Burada da rahat applikaturanın seçimi mühüm rol oyna-
yır. Həmçinin polifonik xor partituraların da fortepianoda oxunuşu zamanı 
düzgün applikaturadan istifadə etmək ifanın keyfiyyəti üçün vacibdir.  
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5.1.Solistlərin iştirakı ilə partituraların oxunuşu. 

Yuxarıda baxdığımız əsərlərlə yanaşı xor ədəbiyyatında xor və solist 
üçün yazılmış əsərlər əhəmiyyətli yer tutur. Solistlərin sayı və səslərinin 
xarakterinə görə tərkibi müxtəlif ola bilər. Bu tipli əsərlərin çox bir hissəsi 
xalq mahnılarının işləmələri və yaxud xor üçün tərtibatlardan ibarətdir. 
Xor və solistlərin ifasına həmçini oratoriya və operalarda da rast olunur. 
Lakin orijinal xor musiqisində belə birləşmələr daha nadir hallarda olur.  

Xor və solistlərin iştirakı ilə partituraların fortepianoda oxunuşu 
zamanı hər şeydən əvvəl xorun partiyaları və solo səsləri arasında 
mütanasibliyin müəyyənləşdirilməsi lazımdır. Bu cür əsərlərdə əsas ədəbi 
mətn və musiqi mövzusu çox vaxt solistin partiyasında cəmləşir. Belə 
hallarda xor yalnız harmonik müşayiət rolunu oynayır və əksər hallarda 
ağzı yumulu oxuyur və yaxud poetik mətnin ayrı-ayrı sözlərini söyləyir: 

 
 

Mis. X/m “Gözəlim sənsən”,işl. F.Əmirov 

Bunula yanaşı belə partituralar da mövcuddur ki, burada solo və xor 
partiyalarının məzmunu arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Belə 
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hallarda bəstəkarlar çox vaxt solo və xor səslənməsinin müqayisəsinə nail 
olmaq istəyirlər: 

 
Mis. X/m “Ay Gülabatın”, işl. R.Mustafayev 

Hərdən xor partiyaları musiqi və ədəbi məzmununa görə solist 
partiyası ilə eyni əhəmiyyətə malik olur. Belə hallarda çox vaxt solistin 
partiyasını xor partiyalarından biri təkrarlayır. Çox nadir hallarda olur ki, 
əsas mövzunu xor aparır, solistin partiyası isə ikincidərəcəli əhəmiyyətə 
malik olur. 

Mövzu materialının partituranın xor və solist hissələri arasında 
paylaşdırılması belə əsərlərin fortepianoda oxunuşu prinsipinə gözə 
çarpacaq dərəcədə təsir edir. Buna görə də ifaçılrın tərkibi və xorla solistin 
arasındakı mütanasiblik ilə tanış olandan sonra tələbə ən birincisi 
müəyyənləşdirməlidir ki, əsərin harasında əsas mövzu keçirilir. Çünki 
partitura üzərində sonrakı iş əsas mövzunun parlaq və qabarıq şəkildə 
göstərilməsi zəruriyyəti ilə müəyyənləşdirilir. 

Solist və xor üçün partituraların fortepianoda ifasına başlamazdan 
əvvəl ən başlıcası xor partiyasını ayrıca öyrənmək məqsədəuyğundur. 
Sonra solistin partiyası ilə  tanış olmaq, onu oxumaq və eyni zamanda xor 
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səslərini çalmaq lazımdır. Yalnız bütün bu hazırlıq işləri görüləndən sonra 
fortepianoda bütün səslərin birgə ifasına keçmək olar. 

Tam partituranın ifa üsulları əsasən xorun tipi və solistin səsinin 
xarakteri ilə müəyyənləşdirilir. Əgər solo partiyası yuxarı səslərə aiddirsə, 
onun ifası çətinlik kəsb etməməlidir, çünki burada səslərin adi yerləş-
dirilməsi mövcuddur – yuxarıdan aşağıya doğru. Sadəcə olaraq solistin 
mövzusunu bir qədər qabarıq ifa etmək gərəkdir (əgər əsas mövzu solistə 
həvalə olunubsa).  

Lakin əgər solist partiyası orta və ya aşağı səsə aiddirsə və o xordan 
yuxarı sətirdə yazılıbsa, bucür partituranın ifası daha çətindir. Çünki hələ 
əvvəldən partituraların üzdən oxunuşuna başlayarkən tələbə not sətirlərinin 
müəyyən bir quruluşuna və əllərin daimi vəziyyətinə bir növ adət edir (sağ 
əl – yuxarı, sol əl – aşağı səsləri çalır). Buna görə də səslərin adi mütana-
sibliyi pozulduqda tələbə narahatlıq hiss etməyə başlayır.  

Belə partituraların oxunuşu digər bir səbəbdən də asan deyil. Solo 
səslərin diapazonu adətən xor partiyalarında onlara qohum olan səslərin 
diapazonundan daha geniş olur. Solistin diapazonunun geniş olması digər 
xor partiyaları ilə kəsişməyə, çarpazlaşmaya gətirib çıxarır. Məsələn, solist 
metso-soprano səsidirsə onun partiyası bəzən tenor partiyasından daha 
aşağı səslənə bilər və yaxud yüksək tessiturada oxuyan baritonun partiyası 
birinci tenordan da zil ola bilər. 

Qarışıq xorda tenor, bariton və yaxud bas səsi solo ifa etdikdə, belə 
partituraların oxunuşu çox böyük çətinlik kəsb edir. Burada səslərin əllər 
arasında paylaşdırılması məqsədə uyğun olmalıdır, çünki aşağı səslərdə 
solistin partiyasının qabarıq ifası çox çətin olur. Mövzunun ayrı-ayrı fraza-
larının digər ələ keçirilməsi və iki əl arasında paylaşdırılması yolu ilə mə-
sələni bir qədər asanlaşdırmaq olar. Hərdən solist və xor üçün partitura-
ların belə yazılış üsuluna rast olunur ki, solistin partiyası ona müvafiq olan 
xor partiyasının üstündə yerləşdirilmişdir. Belə partituraların oxunuşu daha 
asandır, çünki burada partiyaların yerlədirilməsinin yüksəklik prinspi 
qorunub-saxlanılır.  
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Təcrübədə belə partituralara da rast gəlmək olar ki, orada iki, üç, dörd 
və daha çox solist iştirak edir (mis.9). Bu tipli partituraların ifası daha 
mürəkkəbdir, çünki hər solistin partiyası ayrı sətirdə yazılır və sətirlərin 
ümumi miqdarı çoxalır. Bir neçə partiyanın qabarıq ifası zəruriyyəti də 
belə partituraların oxunuşunu əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir.  

 
 

Mis. P.Çaykovski “Cadugər qadın” op-dan xor. 

Yuxarıda göstərilən partituranın açıq-aşkar mürəkkəbliyinə baxma-
yaraq, akordların səslərini aşağıdan yuxarıya doğru şaquli “yığaraq” 
çalmaq mümkündür. Lakin belə ifa çox asta tempdə həyata keçirilə bilər 
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ki, bu da hər səsin melodik inkişafından baş çıxarmağa mane ola bilər. 
Bucür partituraları hissə-hissə öyrənmək məsləhətdir. Məsələn, əvvəl 
yuxarıdakı beş sətiri ifa etmək, sonra bas açarında olan digər beş solistin 
partiyasını, daha sonra isə ayrıca xor hissəni çalmaq faydalıdır. Əsəri bu 
cür çalaraq və hər səsin hərəkətini izləyərək, əsas mövzunun materialının 
solistlərin partiyalarında cəmləndiyini asanlıqla görmək olar (əsas melo-
diya Kumanın partiyasında keçirilir), xor isə burada harmonik müşayiət 
kimi çıxış edir. Partituranın ayrı-ayrı hissələri üzərində işləyəndən sonra, 
onu mülayim tempdə bütövlükdə ifa etmək olar.  

Beləliklə, gördüyümüz kimi, xor və solist üçün partituraların oxunuşu 
zamanı əsas məsələni solistlər və xor arasında dinamik mütanasibliyin 
müəyyən edilməsi təşkil edir. Bu cəhət solistin və onun səsinə qohum olan 
xor partiyasının eyni vaxtda səsləndiyi zaman daha qabarıq özünü büruzə 
verir və xüsusi əhəmiyyətə malikdir, çünki belə olan halda solistin səsi 
tembrlərin oxşarlığı üzündən xor partiyasının səsləri ilə qarışa bilər. Buna 
görə də xor və solist üçün partituraların fortepianoda oxunuşu zamanı 
tembrlərin mütanasibliyinin bu xüsusiyyətini nəzərə almaq lazımdır. 

 
5.2. Müşayiətli xor partituraların oxunuşu.  

Xor ədəbiyyatında bir və ya bir-neçə alətin  müşayiəti ilə yazılmış 
əsərlər əhəmiyyətli yer tutur. Oratoriya, kantata və opera xorları orkestrin 
müşayiəti ilə yazılır (çox vaxt onların fortepiano müşayiəti ilə tərtibatları – 
klavirlər istifadə olunur), bəstəkar xor mahnıları, xalq mahnıları və uşaq 
xorları da fortepiano və ya kiçik ansamblların müşayiəti ilə olur.  

Müşayiət partiyasının rolu çox müxtəlif ola bilər. Bəzi hallarda bu 
sadəcə harmonik müşayiətdir, digər hallarda isə bu – partituranın inkişaf 
etmiş və bütün əsərin kompozisiyasında vacib rol oynayan bir hissədir. 
Uşaq xorlarında adətən əsərin bütün tematik materialı xor partiyalarında 
keçir, müşayiət isə xora harmonik cəhətdən dayaq verir. Lakin qarışıq xor 
üçün əsərlərdə çox vaxt müşayiət partiyası xorla bərabər əhəmiyyətə malik 
olur. Belə hallarda müşayiət partiyası xorun səslərini təkrarlayır. Bir çox 
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opera və oratoriya xorlarında orkestrin rolu məhz bu kimidir, həmçinin 
fortepiano müşayiətilə bir çox kütləvi xor mahnıları da bu səpkidə 
yazılmışdır. Müşayiət partiyasında bütün və ya əksər xor partiyalarının 
mövcudluğu xorun və müşayiətin bərabər əhəmiyyətliliyindən danışmağa 
imkan verir. Bundan başqa belə əsərlərə də qarşılışırıq ki, burada əsasən 
melodiyanı aparan səs təkrarlanır. Belə hallarda müşayiətdə xorun 
harmonik fonu rolunu oynayan müxtəlif  quruluşlar əmələ gəlir.  

Tez-tez belə hallarla da qarşılaşmaq olar ki, partituranın xor və 
müşayiət hissələrində eyni vaxtda iki müxtəlif müstəqil melodik xətt 
inkişaf etdirilir. Belə kompozisiya priyomuna çox vaxt rus bəstəkarlarının 
əsərlərində  rast gəlmək olar (məsələn, P.Çaykovskinin “Mazepa” op-dan 
xorlar, S.Raxmaninovun “Bahar” kantatsından bir sıra epizodlar, 
S.Prokofyevin “Aleksandr Nevski” kantatsından xorlar və s.).  

Belə hallara da təsadüf olunur ki, əsərdə və ya onun müəyyən bir 
hissəsində müşayiət əsas mövzunu aparır, xor isə sanki onun vokal 
müşayiəti, harmonik fonu rolunu oynayır (məsələn, M.Qlinkanın “Ruslan 
və Lyudmila” operasından – Son xor). Bunun barəsində görkəmli rus 
bəstəkarı N.Rimski-Korsakov özünün “Orkestrləşmənin əsasları” kitabında 
belə yazmışdır: “Orkestr heç də həmişə sözün əsl mənasında oxumanın 
müşayiəti  kimi çıxış etmir. Çox vaxt bunun tam əksi olaraq orkestrin 
fakturası hətta öz məzmununa görə çox mürəkkəb olan əsas musiqi fikrinin 
tam olaraq daşıyıcısı rolunu oynayır. Və belə anlarda əksinə olaraq oxuma, 
öz musiqi müstəqilliyini itirərək və yalnız ədəbi müstəqilliyini saxlayaraq, 
orkestrin müşayiəti kimi çıxış edir.” Lakin qeyd etməliyik ki, bu kimi 
vəziyyət orijinal xor əsərlərində nadir hallarda olur. Operalarda isə vokal 
və instrumental partiyaların bu cür mütanasibliyi daha tez-tez baş verir. 

 İstənilən halda, partituranın xor və instrumental partiyalarının müta-
nasibliyinin xarakterindən asılı olmayaraq unutmaq olmaz ki, müşayiət 
həmişə bir bütünün qırılmaz və mühüm hissəsi olaraq qalır və onu nəzərə 
almayaraq bütün əsərin məzmunu barəsində tam dolğun və aydın təsəvvür 
yaratmaq olmaz.  
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Partitura üzərində işin əvvəlində əsərin “ötəri”, yəni tam dəqiq deyil, 
ümumi şəkildə çalınması faydalıdır, çünki belə ifa azından əsər barəsində 
ümumi təsəvvürün yaranmasına, əsas mövzunun partituranın hansı 
hissəsində cəmlənməsinin aydınlaşdırılmasına imkan verir. Bu da sonrakı 
iş vaxtı partituranın ifası üçün lazım olan priyomların axtarıb-tapılmasına 
fayda verə bilər. Lakin belə çalğı üsulu a kapella əsərinin ifası zamanı asan 
həyata keçirilirsə, müşayiətli əsərdə isə tələbə əhəmiyyətli dərəcədə 
çətinliklərlə üzləşir.  

Müşayiətli xor əsərinin üzərində iş adətən üç mərhələyə bölünməlidir: 
xor səsələrinin çalınması, müşayiətin çalınması və partituranın xor və 
müşayiət hissələrinin birləşdirərək ifası. Partituranın xor hissəsinin 
fortepianoda ifası a kapella əsərin ifasından heç fərqlənmir. Burada da 
həmin məsələlər həll olunmalıdır. Xor partiyasının təfərruatlı təhlili və 
fortepianoda ifası bütün xor səslərinin melodik hərəkətini və səslənməsini 
aydınlaşdırmağa imkan veriri. 

 Partituranın vokal hissəsinin məzmununu əsaslı surətdə araşdırandan 
sonra tələbə instrumental müşayiətin üzərində işə başlamalıdır. 
İnstrumental partiyanın oxunuşu xor partiyası ilə müqayisədə daha asan 
məsələdir, çünki müşayiət iki sətirdə adi fortepiano əsəri kimi yazılır. 
Digər tərəfdən isə burada da müşayiət partiyasının faktura mürəkkəbliyi ilə 
bağlı çətinliklər ola bilər. Müşayiəti ifa edərkən tələbə daima təsəvvüründə 
xorun səslənməsini canlandırmalıdır. İnstrumental partiya barəsində tələ-
bənin bilikləri bütün partitura barəsinədə təsəvvürləri bir qədər də dolğun 
edir. 

İşin son mərhələsi – bütün partituranın tamlıqla oxunuşudur ki, bu 
daha mürəkkəb bir məsələdir. Bəzi hallarda bu çox da çətin deyil, lakin bir 
çox hallarda bu iş böyük çətinlik kəsb edir və hətta mümkünsüz kimi 
görününr. Hərdən də partituranın tam dəqiqlik ilə ifası texniki cəhətdən 
mümkün olsa da bu heç də məqsədəuyğun deyil. Buna görə də partituranın 
xor və instrumental hissələrini birləşdirərkən buradan ən vacibini, əhə-
miyyətlini seçib və əsas tematik materialın qabarıq ifası üçün üsulları 
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müəyyənləşdirib əsərin əsas məzmununu fortepianonun səslənməsində 
həyata keçirmək lazımdır. 

İndi də əsərin fakturasından asılı olaraq tam partituranın oxunuşu 
üsullarını konkret misallarda araşdıraq. Ən sadə hal budur ki, müşayiət xor 
partiyalarını təkrarlayır. Əgər instrumental hissədə xor partiyaları olduğu 
kimi tamlıqla təkrar olunursa, burada heç bir “birləşdirmə”yə ehtiyac 
qalmır:  

  

Mis. Ü.Hacıbəyli “Leyli və MəcnunÜ op-dan “Məcnun, Məcnun”xoru 

Xor və instrumental hissələrin tam uyğunluğuna baxmayaraq bucür 
əsərləri yalnız fortepiano partiyasını çalaraq ifa etmək düzgün deyil, çünki 
birincisi, bu xor səslənməsini əks etdirmir, ikincisi isə məğzinə görə bu 
artıq xor partiturasının oxunuşu deyil, adi fortepiano fakturasının ifası olur. 
Özüdə tələbə bu halda nə vokal partiyaların çalarlarını, nə səsaparıcılığının 
və ədəbi mətnin xüsusiyyətlərini görmür. Belə hallarda partituranı xor 
partiyalarını çalaraq oxumaq lazımdır və ifaya yalnız xor partiyalarında 
olmayan müşayiət elementlərini (əgər beləsi varsa) – girişi, instrumental 
epizodları, sonluqları və s. əlavə etmək lazımdır. 
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Hərdən təkrarın digər bir növü ilə də qarşılaşmaq olar: xorun bütün 
partiyaları müşayiətdə başqa oktavalarda təkrar olunur. Belə olan halda 
partituranın ifa üsulu məqsədlərimizdən asılı olacaq. Əgər məqsədimiz 
əsərlə tanışlıqdırsa, belədə yalnız müşayiəti çalmaq kifayət edəcəkdir. 
Oktavalarda fərq əsərdən olan təəssüratı dəyişdirə bilməz. Lakin əgər biz 
parituranı məşqdə xora dayaq vermək üçün ifa ediriksə, bu zaman xor 
partiyalarını sağ əldə cəmləşdirərək lazımı oktavada çalmaq, sol əl isə 
müşayiət partiyasının aşağı sətrinin ifasını öz üzərinə ala bilər.   

Əgər instrumental hissənin fakturası vokal hissə ilə müqayisədə daha 
sıxdırsa və xor səsləri demək olar tamlıqla müşayiətdə əks olunubsa, bu 
zaman partituranın məhz instrumental hissəsinə, ona vokal partiyadan 
çatmayan elementləri əlavə edərək əsaslanmaq daha rahat olar.  

Bəzən belə halları da müşahidə edirik ki, xorun səsləri melodik 
cəhətdən müşayiətdə təkrar olunsa da, ritmik quruluş bir qədər dəyişik 
olur. Belə partituranın xor və instrumental hissələrinin birləşdirilməsi çətin 
deyil, lakin bunun tam dəqiqliklə həyata keçirilməsi əsas ritmik şəklin 
təhrif edilməsinə gətirib çıxara bilər. Buna görə də, daha düzgün olar ki, 
sağ əl vokal partiyasından əsas ritmik şəkli olan səsləri çalsın, sol əl isə 
müşayiətin aşağı sətrini (bas əsasını) ifa etsin.  

Əksər hallarda biz belə əsərlərlə qarşılaşırıq ki, burada xorun səsləri 
müşayiət partiyasında yalnız qismən əks olunur. Belə partituranın oxunuşu 
üsulları xorun tipindən və yazılış üslubundan asılı olaraq fərqli ola bilər. 
Məsələn, uşaq və ya qadın xoru üçün yazılmış əsərlərdə əgər melodiya 
yüksək registrdə verilibsə adətən sağ əldə partituranın vokal, sol əldə isə 
instrumental hissəsi ifa olunur. Lakin qarışıq xor üçün əsərlərdə bu başqa 
cür də ola bilər (məsələn, əgər əsas mövzu bas və ya tenor partiyasıda 
keçirilirsə).  

Müşayiətli xor əsərləri sırasında çox vaxt elələri ilə də rastlaşırıq ki, 
burada partituranın vokal və instrumental hissələri tamamən fərqlidir. Belə 
partituraların oxunuşu zamanı bəzi detalları buraxmaq məcburiyyətində 
qalırıq, çünki tam olaraq xor səslərini və müşayiəti birləşdirmək texniki 
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cəhətdən mümküm olmur. Buna görə müəllimin rəhbərliyi altında tələbə 
belə üsulları axtarıb-tapmalıdır ki, əsəri təhrif etmədən not materialını əllər 
arasında paylaşdıra bilsin. Belə olan halda biz partituranın özünəməxsus 
tərtibatının yaradılmasından danışa bilərik. Belə sadəlişdirilmiş variant-
ların yaradılmasına böyük məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır, çünki bu 
məsələnin yalnız ifanın texniki rahatlığını düşünərək ötəri həll olunması 
asanlıqla musiqinin təhrif edilməsinə gətirib çıxara bilər. 

 
5. 3.Xor partituraların transpozisiyası. 

Musiqi təcrübəsində xor dirijoru çox vaxt xor əsərlərini transpozisiya 
etmək məcburiyyəti ilə qarşılaşır. Transpozisiya – əsəri əsas orijinal tonal-
lıqdan heç bir dəyişiklik etmədən digər tonallığa köçürülməsidir. Hərdən 
dirijor öz xorunun texniki imkanlarını nəzərə alaraq belə transpozisiyanı 
həyata keçirməli olur. Bəzən belə də olur ki, əsərin yüksək tessiturası bir 
dəfə ifa üçün çətin olmasa da, məşğələlərdə təkrar-təkrar ifa olunduqda 
yorucu olur. Belə hallarda dirijor məşqlərdə daha aşağı tonallıqda işləməyə 
üstünlük verir. 

Uşaq xorları ilə işləyən xormeysterlər transpozisiya halları ilə daha 
çox rastlaşır, çünki uşaq səslərinin imkanları məhduddur. 

Bəzən öyrənilən əsərdə yuxarı tessiturada yazılmış partiyalarla yanşı, 
həmçinin çox aşağı tssiturada səslənən partiyalar da var. Buna görə də 
xoru gərginlikdən azad etmək üçün dirijor aşağıya doğru transpozisiya ilə 
yanaşı, yuxarıya doğru da transpozisiya etməli olur. 

Xorla iş zamanı transpozisiya etmə ehtiyacı başqa səbəblərdən də 
yarana bilər. Belə ki, xor yorulduqda, onun ifası passivləşəndə və into-
nasiya cəhətdən dəqiq olmayanda dirijor kollektivi fəallaşdırmaq üçün 
həmin əsəri daha yüksək tonallıqda oxutdurur. Hərdən verilən anda xorun 
əhvalından və onun səslənmə xarakterindən asılı olaraq tonallıq dəyişməsi 
nəinki məşqdə, hətta konsertdə də tətbiq olunur. Əsərin digər tonallığa 
keçirilməsi çox vaxt solist və xor üçün əsərlərdə lazım gəlir, çünki burada 
solistin səsinin xüsusiyyəti və diapazonu müəyyənedici rol oynayır. 
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Bütün yuxarıda dediklərimiz ilə əlaqədar olaraq xor dirijoru xor 
partituralarını transpozisiya edərək fortepianoda ifa etmə vərdişlərinə 
yüksək səviyyədə yiyələnməlidir. Təcrübədə musiqi əsərlərinin trans-
pozisiya edilməsinin bir-neçə müxtəlif üsulları mövcuddur ki, bunların hər 
biri qoyulmuş  məqsədlərdən asılı olaraq müxtəlif hallarda rahat ola bilər. 

Açar yanında işarələrin dəyişdirilməsi yolu ilə xor əsərlərinin 
transpozisiyası. Partituranın yarım ton transpozisiyası növlərindən biri 
onu artırılmış prima intervalına köçürülməsidir. Bu ən sadə üsuldur, çünki 
digər tonallığa keçmə burada yalnız sadəcə olaraq işarələrin dəyişdirilməsi 
ilə həyata keçirilir, məsələn, re majordan re-bemol majora. Bucür tonallıq 
dəyişikliyini həyata keçirmək üçün fikirdə (təsəvvürdə) yeni tonallığa aid 
olan işarələri qoymaq və partituranı bu işarələri nəzərə alaraq çalmaq 
kifayətdir. Əgər xor partiturasında təsadüfi alterasiya işarələri varsa, bu 
zaman transpozisiya edərkən onlar öz əksildici və ya yüksəldici əhəmiy-
yətini yenə də saxlamalıdır. 

Artırılmış primaya yuxarı transpozisiya 

                                        Ə v v ə l k i             Y e n i 
                                       t o n a l l ı q          t o n a l l ı q 

                                diez                       dubl-diez 
                                bekar                     diez 
                               bemol                     bekar 
                            dubl-bemol                bemol 

 
Artırılmış primaya aşağı transpozisiya 

                           Ə v v ə l k i               Y e n i                 
                                   t o n a l l ı q            t o n a l l ı q    

                             dubl-diez                    diez    
                             diez                            bekar      
                             bekar                         bemol                        
                             bemol                       dubl-bemol 
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Artırılmış primaya transpozisiya edəndə dəyişiklikləri izləyərkən 
əvvəlki və yeni tonallıqda alterasiya işarəlinın 7 işarə fərqli olduğunu 
görmək olar. Məsələn əgər əvvəlki tonallıq do-majordursa (yəni işarələri 
olmayan), onda transpozisiyanın yuxarıya və ya aşağıya doğru olasından 
asılı olaraq  yeni tonallıqda 7 diez yaxud 7 bemol olacaq.  

Bu üsulla əgər diezi olan tonallıq artırılmış prima intervalına yuxarı 
transpozisiya olunursa, bu zaman işarələrin miqdarı yeddidən yuxarı 
olmalıdır. Məsələn, re-majorda iki diez var, transpozisiya zamanı 2+7 – 
doqquz diez alınır, yəni re-diez major. Lakin belə tonallıq yoxdur. Analoji 
olaraq bemollu tonallıqdan, məsələn si-bemol majordan, aşağıya doğru 
artırılmış prima intervalına transpozisiya zamanı  2+7 – doqquz bemol 
alınır. Belə transpozisiya rahat deyildir.    Buna görə də belə nəticə 
çıxarmaq olar ki, bu üsulla diezli tonallıqları aşağıya, bemollu tonallıqları 
isə yuxarıya transpozisiya etmək daha rahat olur. Məsələn, 2 diezi olan re 
majordan beş bemolu olan re-bemol majora (7-2=5) və yaxud iki bemolu 
olan si-bemol majordan 5 diezi olan si majora (7-2=5). 

 İntervallarla transpozisiya üsulu. Əsərlərin yeni tonallığa trans-
pozisiyası zamanı musiqinin hansı intervala köçürülməsi müəyyənedici rol 
oynayır. Məsələn, əsəri sol majordan lya majora və yaxud fa majora 
(böyük sekundaya) transpozisiya vaxtı tonallığın dəyişdirilməsini  parti-
turanın hər bir notunun ardıcıl olaraq həmin intervala yuxarı və yaxud 
aşağı saymaqla həyata keçirmək olar. Belə üsul kifayət qədər imkan daxi-
lindədir, lakin çox vaxt aparır və əsəri tez bir zamanda başqa tonallığa 
köçürülməsini təmin edə bilmir. Bu üsul əsasən sekunda intervalında olan 
tonallıqlar üçün rahat ola bilər, çünki tersiya, kvarta və s. intervallarda 
səslərin sayılması çox böyük çətinlik kəsb edir.  

Tonallıq üsulu ilə transpozisiya. Bu üsulla tələbə partituranı çal-
dıqda eyni zamanda əsərdə bütün akordları, harmonik ardıcıllıqları araş-
dırıb yadda saxlamalıdır, məsələn T – S – D – D7 – T.  Bu üsulla əsəri 
digər tonallığa transpozisiya edərkən həmin funksiyaları digər tonallığa 
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uyğunlaşdırılmaq mümkündür. Bu üsul çox vaxt daha rahatdır, lakin 
səsaparıcılığında asanlıqla səhvə yol vermək olar. Buna görə də orta 
səslərin hərəkətinə xüsusi diqqət vermək lazımdır. İnterval üsuldan fərqli 
olaraq, bu üsulla transpozisiya zamanı biz sadəcə mexaniki olaraq ayrı-ayrı 
səsləri köçürmürük, lakin prosesi eşitmə qabiliyyəti vasitəsilə kontrolda 
saxlayırıq, səslərin və akordların lad vəziyyətini yeni tonikaya əsaslanaraq 
izləyirik. 

Əvvəlki tonallıqda akordların rolunu və yeni tonallıqda onların yerini 
təsəvvür edərkən açar yanında alterasiya işarələri barəsində də unutmaq 
olmaz. Müxtəlif intervallara transpozisiya vaxtı yaranan mütanasiblikləri 
aydın şəkildə təsəvvür etmək lazımdır.  

Kiçik sekundaya transpozisiya – fərq 5 işarədir. 
Böyük sekundaya transpozisiya – fərq 2 işarədir. 
Kiçik tersiyaya transpozisiya – fərq 3 işarədir. 
Böyük tersiyaya transpozisiya – fərq 4 işarədir. 
Xalis kvartaya transpozisiya – fərq 1 işarədir. 
Xalis kvintaya transpozisiya – fərq 1 işarədir. 
Tonal üsulun üstülüyü bundadır ki, partituranın hər bir notundan 

intervalların sayılması ehtiyacı duyulmur. Bundan əlavə, intervalın 
həcmindən asılı olmayaraq musiqi əsərini istənilən tonallığa transpozisiya 
etmək mümkündür. Lakin bu üsulun tətbiqini harmoniyanı çox yaxşı 
bildikdə, tez təhlil etmə bacarığına və daxili eşitmə qabiliyyətinə malik 
olduqda həyata keçirmək olar.   

Əsər tələbəyə tanış olduqda tonallı transpozisiya çox asanlıqla həyata 
keçirilir və bunun tam əksi olaraq, üzdən oxunuş zamanı əsər haqqında 
təsəvvür olmadıqda bu üsul əhəmiyyətli dərəcədə çətinlik kəsb edir.  

Bu üsulla partituranı transpozisiya edərkən belə iş növündən istifadə 
etmək olar. Kiçik həcmli və mürəkkəb olmayan bir xor əsərini tələbə 
fortepianoda çalmayaraq, yalnız gözü ilə izləyərək təhlil edir. Sonra daxili 
eşitmə qabiliyyəti vasitəsilə onu yaxşı-yaxşı “dinləyib” əzbərləyir. Əsərin 
harmonik quruluşu və səslənməsi aydın olandan sonra və tələbənin 
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hafizəsində həkk olunandan sonra o, yeni tonallıqda fortepianoda əzbər 
çalınmalıdır.  

Açar üsulu ilə transpozisiya. Yuxarıda dediklərimizdən başqa tama-
mən fərqli bir prinsiplərə əsaslanan transpozisiya priyomu mövcuddur. 
Bildiyimiz kimi qədim partituralarda kaman və bas açarlarından başqa 
digər açarlar da istifadə olunmuşdur. Sətirdə eyni yerdə yerləşən, lakin 
müxtəlif açarlarda yazılan notlar müxtəlif məna daşımağa başlayır. 
Məsələn, kaman açarında üçüncü xəttə birinci oktavanın si notu yerləşirsə, 
həmin not tenor açarında kiçik oktavanın lya notu olacaqdır. Bu prinsip 
danışdığımız üsulun əsasına qoyulmuşdur. Məsələn, kaman açarında 
yazılmış əsər tenor açarında oxunanda həmin əsər bir pillə aşağı ifa 
olunacaqdır. Bir pillə yuxarı transpozisiya lazım gəldikdə isə o, alt 
açarında oxunmalıdır. Açarlı transpozisiyada ən asan üsül kaman açarının 
bas açarına dəyişməsidir ki, burada əsər tersiya yuxarı səslənir.  

 
5.4. “Do” açarlarında yazılmış partituraların oxunuşu. 

Bu vəsaitin birinci fəslində tələbələr qədim “do” açarları ilə tanış 
olmuşdur. Bu açarlar XIX-cu əsrə qədər bütün xor musiqisinin nota 
salınması üçün istifadə edilmişdir.  

Qadın və uşaq xorlarında not sətrinin birinci xəttində soprano açarı, 
üçüncü xəttdə alt açarları və nadir hallarda ikinci xəttdə metso-soprano 
açarı istifadə olunurdu (söhbət “do” açarlarından gedir). Kişi xorların nota 
salınması üçün isə dördüncü xəttdə “do” tenor açarı və “fa” bas açarı, və 
çox nadir hallarda beşinci xəttdə “do” bariton açarı istifadə edilirdi.  

Çox köhnə nəşrlərdə həmçinin birinci xəttdə qədim fransalı “sol” 
açarının (o, iki oktava yuxarı bas açarı kimi oxunur) və beşinci xəttdə “fa” 
bas-profundo açarının (iki oktava aşağı kaman açarı kimi oxuna bilər) 
istifadəsini görmək olar.  

Aşağıda “do”, “fa” və “sol” açarlarının müqayisəli sxemi verilmişdir: 



98 
 

 
Qədim açarlarda yazılmış xor partituraların üzdən oxunuşuna dair 

praktiki işdə ilk növbədə ən çox istifadə olunan açarlar üzərində dayanmaq 
lazımdır. Bunların sırasında soprano, alt, tenor və bas açarlarıdır.  

Belə partituraların fortepiano arxasında ifasına keçməzdən əvvəl 
tələbə hər bir açarda səs düzümünün yazılışını yaxşı-yaxşı mənim-
səməlidir. Qədim açarlarla ilk tanışlıq zamanı tələbə adətən bunlarda 
yazılmış notun səslənməsini kaman açarında yazılmış notla müqayisə edir. 
İlk mərhələlrdə bu cür müqayisələr qaçılmaz olduğu halda , sonralar az 
tanış olan açarın oxunuşu zamanı tələbə onu digər açarlarla bağ-
lamamalıdır, eyniylə yaxşı bildiyimiz bas açarının səslərini oxuyan zaman 
onları kaman açarı ilə bağlamadığı kimi.  

Qədim açarların tədrisini hansısa bir açarın öyrənilməsindən başlamaq 
lazımdır. Birdən-birə bir neçə açarın öyrənilməsi fayda verməz.  Buna görə 
repertuara əvvəl asta tempdə yazılmış və sadə ritmik şəklə malik olan bir 
səsli melodiyaları daxil etmək lazımdır. 

Tələbə tenor, soprano və alt açarlarını ayrı-ayrılıqda mənimsəyəndən 
sonra o, bir-neçə açarın birgə oxunuşuna keçə bilər. Bütün bu məşğələlər 

Kontroktava    Böyük oktava        Kiçik oktava       do      1-ci oktava        2-ci oktava           3-cü oktava 
                                                                                                               notu 
 

1-ci okt. 

      Soprano 

      Alt 

      Tenor 

       Bas 
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əsas məsələyə - son mərhələdə qədim açarlarda yazılmış partituranın 
tamlıqla oxunuşuna köməklik göstərir. 

Bu işdə kaman və ya bas açarında yazılmış xor partiyaların “do” 
açarlarında yazılması kimi məşğələlər böyük fayda gətirə bilər. Bunun tam 
əksi olaraq “do” açarlarında yazılmış partiyaların kaman və bas açarına 
köçürülməsi də fayda gətirə bilər. Bunun üçün ən sadə partituralar material 
kimi istifadə oluna bilər. Lakin, belə məşğələlər şüurlu şəkildə həyata 
keçirilməlidir və əsla tanış olan açardan intervalların sayılmasına əsaslanan 
mexaniki prosesə çevrilməməlidir.  

 

 
Şək.1 Birinci oktavanın “do” notu müxtəlif açarlarda 
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XOR PARTİTURALARIN ÜZDƏN OXUNUŞU ÜÇÜN 

 NOT NÜMUNƏLƏRİ 

 I. Qadin və uşaq xoru üçün partituralar. 
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II. Kişi xoru üçün partituralar. 
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III. Qarışıq xor üçün partituralar. 
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IV. Solistlərin iştirakı ilə partituralar. 
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V. Müşayiətli xor partituraları 
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VI. “Do” açarlarında yazılmış xor partituraları 
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