
GİRİŞ 
     Azərbaycan ladlarının qurulma qanunlarını elmi-nəzəri 
cəhətdən təhlil etmək üçün  Azərbaycan xalq musiqisinin əsas 
cəhətlərini yaxından öyrənmək lazımdır.    
     
     Əsas cəhətlər bunlardır:

• Səs sistemi
• Tetraxordların birləşmə üsulları
• Azərbaycan ladlarının səs qatarının qurulma qaydaları 
• Azərbaycan ladlarının əmələ gəlmə qaydaları

Xalq arasında  işlənən 7 muğam növü mövcuddur. Bunlar: 
“Rast”, “Şur”, “Segah”, “Şüştər”, “Çahargah”, “Bayatı-Şiraz”, 
“Humayun”-dur. Azərbaycanda ən çox işlənən muğamlar isə 
“Şur” və “Segah”dır. Xalq mahnılarının çoxu bunların əsasında 
qurulmuşdur. Həmçinin “Rast”, “Şüştər”, “Çahargah”, “Bayatı-
Şiraz” nisbətən  geniş yayılmışdır. Xarakter etibarilə bu ladlar 
belədir: “Rast” - cəsarətlik, mərdlik ifadə edir. “Şur” - şən, lirik 
xasiyyət daşıyır. “Segah”- sevgi hissiyatını, “Şüştər” - dərin hüzn, 
“Çahargah” – dərin həssas hisslər, “Bayatı-Şiraz” qəmginlik, 
“Humayun” isə “Şüstər”ə nisbətətən daha dərin hüzn ifadə edir. 
Bunlardan başqa  digər ladlar da vardır. Bunlara missal: “Şahnaz”, 
“Sarənc”, “Bayatı-Kürd”, “Hicaz” “Qatar” dır.

1.SƏS SİSTEMİ

Azərbaycan xalq musiqisində ən kiçik interval ½  tondur. Oktava  
Azərbaycan musuqisində 7 diotonik və 12 xromatik pillədən 
ibarətdir. Azərbaycan musiqisində işlənən oktava öz müntəzəm 
olmayan hərəkəti ilə fərqlənir.

2. TETRAXORDLARIN BİRLƏŞMƏ ÜSULLARI 

Azərbaycan ladlarının səs qatarları tetraxordların birləşmələrindən 
qurulur. Tetraxord – bir birinin ardınca gələn dörd diatonik 



pərdədən ibarətdir. Tetraxord xalis kvarta həcmində olarsa – xalis, 
artırılmış kvarta xəcmidə olarsa – artırılmış və əksildilmiş kvarta 
həcmində olarsa – əksildilmiş deyilir. Tetraxordlar dörd üsul ilə 
birləşdirilə bilər. Birinci üsul - zəncirli birləşmədir. Burada alt 
tetraxordların axırıncı  tonu eyni zamanda üst tetraxordun birinci 
tonu olduğuna görə, bu iki tetraxord arasında xalis prima intervalı 
əmələ gəlir. İkinci üsul – ayrı birləşmədir. Burada alt tetraxordun 
axırıncı tonu ilə üst tetraxodun birinci tonu böyük sekunda 
intervalı təşkil edir. Üçüncü üsul – orta yarımton vasitəsilə 
birləşmədir. Dördüncü üsul – orta ton vasitəsilə birləşmədir. 
Burada alt tetraxordun axırıncı tonu ilə üst tetraxordun birinci 
tonu böyük tertsiya intervalı təşkil edir. Birləşdirilmiş tetraxordlar 
quruluşca bərabər və qeyri - bərabər ola bilər. Bərabər quruluşlu 
xalis tetraxordların 1-ci üsul ilə birləşməsi, ardıcıl xalis kvartalar 
sırasından ibarət səs qatarı əmələ gətirir. Məsələn:

Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların 2-ci üsul ilə birləşməsi, 
ardıcıl xalis kvintalar sırasından ibarət səs qatarı əmələ gətirir:  

Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların 3-cü üsul ilə birləşməsi, 
ardıcıl kiçik sekstalar sırasından ibarət səs qatarı əmələ gətirir: 



Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların 4-cü usul ilə birləşməsi 
ardıcıl böyük sekstalar sırasından ibarət səs qatarı əmələ gətirir: 

3. AZƏRBAYCAN LADLARI SƏS QATARININ
QURULMA QAYDALARI 

Tetraxordlar aşagıdakı müxtəlif şəkillərdə olurlar :   

1-1-½         əsas tetraxord

1-½-1       əlavə tetraxord 

½- 1-1      əlavə tetraxord

½ - 1 - ½     əksildilmiş tetraxord

½ - 1  ½  - ½    artırılmış tetraxord    

Əsas Azərbaycan ladlarını əmələ gətirmək üçün nəzərdə düşülən 
səs qatarında iki şərt gözlənilməlidir:

1) Səs qatarları ardıcıl xalis kvartalar və ya xalis kvintalar, böyük 
və ya kiçik sekstalar  sırasından təşkil olunmalıdır.

2) Səs qatarlarının pərdələri triton əmələ gətirməməlidir. Əsas 
Azərbaycan ladlarının səs qatarını qurmaq üçün tetraxord seçərək 
onun hər pərdəsindən yuxarı və ya aşağıya doğru xalis kvartalar 
və xalis kvintalar və s. qurmaq lazımdır. Əgər alınan səs qatarında 
triton yoxdursa, o əsas Azərbaycan ladlarından birinin əsasını 
təşkil edə bilər.



Xalis kvartalar quruluşu

1-1-½  formulası üzrə qurulmuş xalis tetraxordun hər pərdəsindən 
xalis kvartalar qurulursa, o zaman ardıcıl xalis kvartalar sırasından 
ibarət səs qatarı alınar. Məsələn: 

Əmələ gələn səs qatarı Azərbaycan ladı – “Rast”ın əsasını təşkil 
edir.

Xalis kvintalar quruluşu 
Əgər əsas  tetraxordun hər pərdəsindən xalis kvintalar qurulsa o 
zaman ardıcıl kvintalar sırasından ibarət səs qatarı alınır. 

Bu səs qatarında triton olduğuna görə, o Azərbaycan ladının 
əmələ gəlməsi üçün əsas ola bilməz. 

Kiçik sekstalar quruluşu
Əgər əsas tetraxordun hər pərdəsindən kiçik sekstalar qurulsa, o 
zaman ardıcıl kiçik sekstalar sırasından ibarət səs qatarı alınır. 



Əmələ gələn səs qatarı “Bayatı-Şiraz” ladının əsasını təşkil edir. 

Böyük sekstalar quruluşu
Əsas tetraxordun hər pərdəsindən böyük sekstalar qurulsa, o 
zaman ardıcıl sekstalar sırasından ibarət səs qatarı alınar: 

Bu səs qatarının  tərkibində  iki triton olduğuna görə, o, Azərbaycan 
ladının yaranmasında əsas ola bilməz.
    

1- ½ -1       formulalı tetraxordla xalis 4 quruluşu:

Bu səs qatarı “Şur” ladının əsasını təşkil edir. 

Xalis 5 quruluşu

Triton olduğuna görə yaramaz.



Kiçik 6 quruluşu

Bu az işlənən “Nəva” ladının əsasını təşkil edir. 

Böyük 6 quruluşu  

Yaramaz.

1- ½ -1  formulalı əlavə tetraxord ancaq birinci və üçüncü üsul ilə 
birləşə bilər. 

½- 1-1 formulası üzrə birləşmədən əmələ gələn  səs qatarları:

Xalis kvartalar quruluşu 

Bu səs qatarı “Segah” ladının əsasını təşkil edir. 

Xalis 5 quruluşu

Yaramaz.



Kiçik 6 quruluşu

Bu səs qatarı bir laddan başqa lada keçmək üçün modulyasiya 
formulasıdır.

Böyük 6 quruluşu  

yaramaz

½ - 1 - ½  formulalı xalis 4 quruluşu: 

Yaramaz çünki xromatizm fa-fa#  var.

Xalis 5 quruluşu

Bu səs qatarı Azərbaycan ladı “Şüştəri” əsasını təşkil edir.



Kiçik 6 quruluşu

Modulyasiya formulasıdır

Böyük 6 quruluşu  

Modulyasiya formulasıdır



½ - 1  ½  - ½  formulalı xalis kvarlar quruluşu 

“Çahargah” ladının əsasını təşkil edir.

Xalis 5 quruluşu

Böyük “Çahargah” ladının əsasını təşkil edir.

Kiçik 6 quruluşu

Modulyasiya formulasıdır

Böyük 6 quruluşu  

“Humayun” ladının əsasını təşkil edir. 



4. AZƏRBAYCAN LADLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏ 
QAYDALARI 

“Rast” ladını əmələ gətirmək üçün hər hansı bir tondan 1-1-
½  formulası üzrə tetraxord qurmaq lazımdır. Sonra buna 1-ci 
birləşmə üsulu ilə yuxarıdan və birdə aşağıdan bərabər tetraxord 
əlavə etmək lazımdır. Bu səs qatarında ortaq tetraxordın birinci 
pərdəsi “maye”-nin vəzifəsini görür. 

“Şur” ladını əmələ gətirmək üçün 1- ½ -1  formulası üzrə tetraxord 
qurmaq lazımdır. Bu tetraxordun birinci pərdəsi “Şur” ladının 
mayesidir. Sonra buna birinci üsul ilə yuxarıdan və birdə aşağıdan 
bərabər tetraxordlar birləşdirilməlidir. Məsələn:

“Segah” ladını əmələ gətirmək üçün ½ -1-1 formulalı tetraxorda 
birinci üsul ilə həm yuxarıdan və həmdə aşağıdan bərabər 
tetraxordlar əlavə olunur. Orta tetraxordun 1-ci pərdəsi mayedir. 



“Şüştər” ladını əmələ gətirmək üçün  ½ - 1 - ½  formulası üzrə 
qurulmuş tetraxorda  yuxarıdan ikinci üsul ilə bərabər tetraxord 
birləşdirmək lazımdır.Yuxarı tetraxordun 2-ci pərdəsi mayedir. 

“Çahargah” ladını əmələ gətirmək üçün  ½ - 1 ½  - ½  formulalı  
tetraxorda yuxarıdan 2-ci üsul ilə, aşağıdan isə 1-ci üsul ilə bərabər 
tetraxord əlavə edilməlidir. Orta tetraxordun 1-ci pərdəsi mayedir.  

“Bayatı-Şiraz” ladını əmələ gətirmək üçün 1-1-½ formulalı  
tetraxord qurmalı sonra yuxarıda 3-cü üsul ilə bərabər tetraxord 
əlavə edilməlidir. Aşağı tetraxordun 4 –cü pərdəsi mayedir. 

“Humayun” ladını əmələ gətirmək üçün  ½ - 1½  - ½  formulalı  
tetraxorda yuxarıdan 4-cü üsul ilə bərabər tetraxord əlavə edilir. 
Hər tetraxordun pərdəsi mayedir. 



Əlavə ladlar

“Şahnaz” ladını əmələ gətirmək üçün 1 - 1 -½  formulalı tetraxorda 
yuxarıdan 2-ci üsul ilə  ½ - 1½  - ½  formulalı  tetraxord birləşdirilir. 
Bu ladın mayesi yoxdur.

İkinci növlü “Zargah” ladını əmələ gətirmək üçün ½ - 1½  - ½  
formulalı  tetraxorda 2-ci üsul ilə  1-1-½ formulalı  tetraxord əlavə 
edilir. Alt tetraxordun 1-ci pərdəsi mayedir.

“Sarənc” ladını əmələ gətirmək üçün ½ - 1½  - ½  formulalı  
tetraxorda 2-ci üsul ilə  yuxarıdan 1-1-½ formulalı  tetraxord əlavə 
edilir. Birinci tetraxordun axırıncı pərdəsi mayedir. 



Xalis kvartalar quruluşu 
Səs qatarları ardıcıl xalis kvartalar əmələ gətirən ladlar bunlardır:  
  1. “Rast” ,  2. “Şur”, 3. “Segah”. 

“Rast” ladı səs qatarının diapozonu 
1-1-½  formulası üzrə qurulmuş üç bərabər tetraxordun 1-ci üsul 
ilə birləşməsi “Rast” ladının səs qatarını əmələ gətirir. Bu səs 
qatarında orta tetraxordun 1-ci pərdəsi ladın mayesidir. Birinci 
oktavadakı “do” mayəli “Rast” ladının səs qatarını quraq:

Pərdələrin vəzifələri

“Sol” –  mayenin  alt kvartası vəzifəsini görür

“Lya” – mayenin mediantası

“Si” – mayenin aly aparıcı tonu 

“Do” – maye

“Re” – üst aparıcı tonu 

“Mi ” – mayenin 3 

“Fa” – mayenin  üst 4

“Sol” – mayenin 5

“Lya” – mayenin 5 üst aparıcı tonu 

“Sib” – ladın sərhəd tonu 



Qaydalar

1. Eyni istiqamətə doğru bir-birinin ardınca iki sıçrayış etmək 
olmaz. 
2. Səs  qatarı dairəsində və ya ondan xaric oktavaya sıçrayış etmək 
olmaz.
3. Sıçrayışdan sonra həmin istiqamətdə bütöv tona hərəkət etmək 
olmaz. 
4. Bütöv ton hərəkətindən sonra həmin istiqamətdə sıçrayış etmək 
olmaz.
5. Yuxarıya doğru tertsiya sıçrayışından sonra həmin istiqamətdə 
yarım ton hərəkət etmək olmaz. 
6. Aşağıya doğru tertsiya sıçrayışından sonra həmin istiqamətdə 
yarım ton hərəkət etmək olmaz. 

Tam və yarım kadanslar
Tam kadans ladın mayesində bitir.

Yarım kadanslar

“Rast” ladında melodiyalar bəstələmək

Başlanğıc ifadə 1-ci xanəni təşkil edərək, ikinci xanənin əvvəlində 
bitir. Cavabverici ifadə  üçüncü xanəni təşkil edir və yarım 
kadans əmələ gətirərək dördüncü xanənin əvvəlində tamamlanır. 



Başlanğıc ifadəni cavabvericiyə xüsusi bir bağlayıcı ifadə 
birləşdirir. “Rast” ladının birinci şöbəsi “Maye Rast” adlanır,  
ikinci şöbə “Hüseyni” adlanır. Burada birinci ifadə 2-ci xanənin 
başlanğıcında mayenin üst 4-də bitir. Üçüncü şöbə “Vilayəti” 
adlanır. Burada birinci ifadə 2-ci xanənin başlanğıcında mayenin 
5 bitir. Dördüncü şöbə “Əraq” adlanır. Burada ladın mayesi və səs 
qatarı 1 oktava yuxarıya köçürülür. “Əraq”-dan sonra  “Qərayə” 
vasitəsilə mayeyə qayıdır. Burada alt aparıcı tonu  (”si”) səs 
qatarındakı sərhəd tonu “sib” ilə əvəz olunur .

“Şur” ladı
“Şur” ladının səs qatarının diapozonu
1- ½ -1  formulası üzə qurulmuş və zəncirli üsul ilə birləşmiş 3 
bərabər tetraxord “Şur” ladının səs qatarını əmələ gətirir. Bu səs 
qatarında orta tetraxordun birinci pərdəsi ladın mayesidir.

Pərdələrin lad vəzifələri 

“Lya” – əsas tonun mediantası vəzifəsini daşıyır

“Si” –  əsas tonun alt aparıcı tonu vəzifəsini görür

“Do” –  asas ton 

“Re” – mayedir

“Mi” –  1) mayenin üst aparıcı tonu 2) üst mediantanın alt aparıcı 
tonu 



“Fa” – mayenin üst mediantası 

“Sol” – mayenin 4-sü

“Lya” – mayenin 5-si 

“Sib” – mayenin 5-sinin üst aparıcı tonu 

“Do” – sərhəd tonu 

Tam və yarım kadanslar

“Şur” ladının birinci şöbəsi “Maye-Şur” adlanır. Burada birinci 
ifadə ikinci xanənin əvvəlində maye ilə bitir, ikinci ifadə isə 
dördüncü xanənin əvvəlində yarım kadans əmələ gətirir. “Maye-
Şurdan” sonra “Zəmin-xarə” şöbəsi gəlir. Birinci ifadə ikinci 
xanənin əvvəlində mayenin üst mediantası ilə qurtarır. Növbəti 
şöbə “Şur-Şahnaz” adlanır. Birinci ifadə gərək mayenin üst kvartası 
ilə ikinci xanənin əvvəlində bitsin.  Cavabverici ifadə  dördüncü 
xanənin əvvəlində yenə həmin pərdə ilə yarım kadans təşkil edir. 
Bundan sonra “Şur-Şahnaz”ın birinci cümləsini təkrar edib “Maye 
Şurun“ cavabverici cümləsini ona birləşdirmək lazımdır.  



Bundan sonra gələn şöbə “Hicaz”adlanır. “Hicaz”da birinci ifadə 
mütləq mayenin kvintasından başlanmalıdır. Növbəti şöbə “Bayatı 
Kürd”dür. Burada mayenin 5-dən sərhəd tona sıçrayış  edilir.  Bu 
halda mayenin 5-si öz vəzifəsini dəyişdirərək, yeni “Şur” ladının 
mayesi vəzifəsini görür. Əvvəlki kökə qayıtmaq  üçün “Hicaz”ın 
1-ci cümləsini təkrar edib, onu “Maye-Şur”un cavabverici cümləsi 
ilə bağlamaq lazımdır. Bundan sonra “Simayi-Şəms” şöbəsi gəlir.  
“Simayi-Şəms”, səs qatarının bir oktava yuxarıya köçürülməsini 
tələb edir. “Simayi-Şəms” əsərin ən yüksək nöqtəsidir. “Maye-
Şur”a enmək üçün “Nişib-fəraz” şöbəsindən istifadə edilir. Burada 
“Hicaz”ı  4 yuxarıda təkrar etmək məsləhət görülür. Sonra “Zəmin-
xarə” 4 yuxarı köçürülür və kvarta “Şur”da gəzişmək yaxshi olar. 
Nəhayət kvarta yuxarı “Şur”un mayesini “Şur-Şəhnaz” hesab 
edib,
“Şur” mayesinə keçmək və onun ətrafında gəzişmək lazımdır.

“Segah”
“Segah” ladı səs qatarının diapazonu
½- 1-1 formulası üzrə qurulmuş və zəncirli üsulda birləşmiş üç 
bərabər tetraxord “Segah” ladının səs qatarını əmələ gətirir. Bu 
səs qatarında orta tetraxordun birinci pərdəsi ladın mayesidir. 

Pərdələrin lad vəzifələri

“Si” – əsas tonun alt aparıcı tonu 

“Do”   – əsas ton, yəni mayenin alt 3

“Re”  – heç bir vəzifəsi yoxdur



“Mi” –  maye

“Fa” – mayenin üst aparıcı tonu 

“Sol” – əsas tonun 5 vəzifəsi 

“Lya” – əsas tonun 5-sinin üst aparıcı tonu 

 “Sib” – əsas tonun kvintasına nisbətən medianta vəzifəsini daşıyır

“Do” – əsas tonun oktavası

“Re” – sərhəd ton 

Tam kadanslar

Yarım kadanslar

“Segah” ladının birinci şöbəsi “Maye-Segah”dır. “Maye-Segah” 
tələb edir ki, birinci ifadə ikinci xanənin əvvəlində maye ilə, 
cavabverici ifadə isə dördüncü xanənin əvvəlində kadanela 
qurtarsın. İkinci şöbə “Şikəsteyi-fare”adlanır. Burada birinci 
ifadə ikinci xanənin əvvəlində, ikinci ifadə isə dördüncü xanənin 
əvvəlində əsas tonun  kvintasında bitsin. Sonra “Mübərriqə” 
şöbəsi gəlir.  ”Mübərriqə” tələb edir ki, onun birinci ifadəsi əsas 
ton kvintasının üst aparıcı tonu ilə başlansın. Sonrakı şöbə “Əraq” 
adlanır. “Rast” ladında olduğu kimi “Segah”da da bu şöbə mayeni 



bir oktava yuxarı qaldırır. “Əraq” tələb edir ki, birinci ifadə ikinci 
xanənin əvvəlində əsas tonun oktavası ilə bitsin. Cavabverici ifadə 
də bu ton ilə bitir. “Segah”ın mayesinə qayıtmaq üçün yenə də 
“Qəraye”yə (“Rast” ladında olduğu kimi) müraciət edilməlidir. 
Əsərin sonunda “Maye-Segah”ı təkrar etmək yaxşı olar. 
№ 140-ı çalmalı

“Şüştər”
Xalis kvintalar quruluşu
“Şüştər” ladı səs qatarının diapazonu

½ - 1 - ½  formulası üzrə qurulmuş  və ayrı birləşmiş (tetraxordların 
arasında artırılmış sekunda intervalı əmələ gəlir) iki bərabər 
tetraxord “Şüştər” ladının səs qatarını əmələ gətirir. Bu səs 
qatarında üst tetraxordun ikinci pərdəsi ladın mayesidir. Birinci 
oktavanın “lya” səsi maye olarsa “Şüştər” ladının səs qatarı bu 
şəkildə olar: 

Pərdələrin lad vəzifələri

“#Do”   –  mayenin alt 6 vəzifəsi

“Re” –  mayenin  alt 6-nın üst aparıcı tonu

“Mi” –  1) mayenin alt 4-sü
   2) tamamlayıcı pərdə 

“Fa” –  1) mayenin alt 4-nün üst aparıcı tonu
             2) mayenin alt 3



“Sol” – mayenin alt aparıcı tonu

“Lya” –  maye

“Si” –  mayenin üst aparıcı tonu

“Do”  –  mayenin üst mediantası

Tam və yarım kadanslar

Ladın birləşmə şöbəsi “Maye-Şüştər” adlanır. “Maye-Şüştər” 
tələb edir ki, birinci ifadə ikinci xanənin əvvəlində mayenin alt 
kvartasında cavabverici ifadə isə dördüncü xanənin əvvəlində 
mayedə qurtararaq yarım kadans əmələ gətirsin. Cavabverici 
cümlə səkkizinci xanənin əvvəlində mayenin alt 4-si ilə tam 
kadans kimi bitir. Ikinci şöbə “Tərkib” adlanır. “Tərkib”in birinci 
ifadəsi mayenin üst aparıcı tonu ilə başlanır. Cavabverici ifadə 
4-cü xanənin əvvəlində mütləq ladın mayesində qurtarır.  
№ 147-ni çalmalı

Kvarta–kvinta quruluşu – “Çahargah”

“Çahargah”ladı səs qatarının diapazonu

½ - 1½  - ½  formulası üzrə qurulmuş üç bərabər tetraxord 
“Çahargah” ladının səs qatarını əmələ gətirir. Burada alt tetraxord 



orta tetraxordla zəncirli üsulda və orta tetraxord üst tetraxordla 
ayrı üsulda birləşir.

Pərdələrin lad vəzifələri

“Sol” – 1) mayenin alt 4 
             2) maye alt tertsiyasının  alt aparıcı tonu

“Lyab” –  mayenin alt 3

“Si” –  mayenin alt aparıcı tonu

“Do” –  maye

“Reb” – mayenin üst aparıcı tonu

“Mi” – mayenin üst 3

“Fa” –  mayenin üst 4

“Sol” –  mayenin 5

“Lyab” –  mayenin 5-nin üst aparıcı tonu

“Si” –  mayenin oktava alt aparıcı tonu

“Do” –  mayeni oktavası



Tam və yarım kadanslar

“Çahargah” ladının 1-ci şöbəsi “Maye-Çahargah” adlanır. 
“Çahargah” tələb edir ki, birinci ifadə ikinci xanənin əvvəlində 
maye ilə bitsin, cavabverici ifadə isə dördüncü xanənin əvvəlində  
yarım kadans təşkil etsin. İkinci şöbə “Bəstə-Nigar” adlanır. 
Burada birinci ifadənin 3-lə başlanıb maye tertsiyası ilə bitməsi 
tələb olunur. Cavabverici ifadə isə tertsiyada və yaxud mayedə 
bitə bilər. Növbəti şöbə “Manəndi-Müxalif”dir. Bu şöbə tələb 
edir ki, birinci ifadə ikinci xanənin əvvəlində üst kvartada bitsin. 
Dördüncü xanənin əvvəlində yenə həmin pərdədə cavabverici 
ifadə bitir. “Manəndi-Müxalif”dən sonra “Hasar” şöbəsi gəlir. 
“Hasar” “Çargah”ın kvinta yuxarıya köçürülməsidir. Ona görə 
“Maye-Cahargah”da yazılmış melodiyanı 5 yuxarı köçürmək 
olar. Birinci ifadəni 2-ci xanənin əvvəlində, cavabverici ifadəni 
dördüncü xanənin əvvəlində olmaq üzrə hər ikisini həmin 
mayedə bitirmək məsləhər görülür.  “Hasar”dan sonra “Müxalif” 
şöbəsi gəlir. Mayenin 5-nin üst aparıcı tonu ilə 5-in özü arasında 
vəzifə dəyişikliyi əmələ gəlir. Yəni əvvəldə sabit olmayan üst 
aparıcı ton sabit mayeyə, əvvəldən sabit olan 5 isə sabit olmayan 
alt aparıcı tona çevrilir. Birinci ifadə ikinci xanənin və cavabverici 
ifadə dördüncü xanənin əvvəlində maye ilə bitir. Sonrakı şöbə 
“Mənsuriyyə”dir. Bu şöbədə “Maye-Çahargah” bir oktava yuxarı 
köçürülür. Bundan sonra sekvensiyavari hərəkətlə əvvəlki hala 
qayıtmaq və “Maye-Çahargah” melodiyasını təkrar etmək tələb 
olunur. 
№ 160-ı çalmalı



Kiçik sekstalar quruluşu 
“Bayatı Şiraz“

1-1-½  formulası üzrə qurulmuş və orta yarımton vasitəsilə 
birləşmiş iki bərabər tetraxord “Bayatı Şiraz” ladının səs qatarını 
əmələ gətirir. Alt tetraxordun axırıncı pərdəsi mayedir. (Nota 47) 

Pərdələrin vəzifələri

“Sol” –  mayenin alt kvartası 

“Lya” –  mayenin alt mediantası

“Si” –  mayenin alt aparıcı tonu

“Do” –  maye

“Re” –  mayenin  üst aparıcı tonu

“Mib” – mayenin  üst mediantası

“Fa” –  mayenin üst 4

“Sol” –  mayenin 5 vəzifəsini daşıyır

“Lyab” –  mayenin 5-nin üst aparıcı tonu 



Tam və yarım kadanslar

Birinci şöbə “Maye- Bayatı Şiraz” adlanır. “Maye-Bayatı Şiraz”  
tələb edir ki, birinci ifadə ikinci xanənin əvvəlində mayeyə 
cavabverici ifadə dördüncü... 


