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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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GİRİŞ 

Nəsimi poeziyası və musiqi mövzusu ilk növbədə şairin ədəbi irsinin 
özünün melodikliyi baxımından diqqət çəkir. Onsuz da musiqi qanunları ilə 
yaradılmış əruza təməlindən musiqililik xasdır. Lakin Nəsimi əsərlərində, 
xüsusən anadilli “Divan”ında əruz bəhrlərinin də ən ritmik təf`ilə 
düşülüşlərindən yaranan bəhrlərindən istifadə etməklə şeirlərinin oynaqlığını, 
dilə və ifaya yatımlığını, elə nəğmə kimi səslənmək xüsusiyyətini daha da 
artırmışdır. Nəsimidən əvvəl də, sonra da əksər ərəb, fars, türkdilli şairlərin 
əsərlərində musiqi terminlərindən istifadə hallarına gen-bol rast gəlinir. Lakin 
Nəsimidə musiqi ifadələrindən istifadə, əksər klassiklərdən fərqli olaraq, 
epizodik səciyyəli deyil, yetərincə sistemli və daha əhatəlidir, həm də xüsusi 
məqsəd daşıyır.  

 

Musiqi və rəqsə islam mədəni mühitində fərqli yanaşmalar  
və Nəsiminin mövqeyi 

 
O, ömrü boyu qəlbinə yaxın bildiklərini ürəkdən sevib. Dərk edərək, 

duyaraq, dərindən tanıyaraq sevib.  
Həyatı uzunu sevgisinin hədəfləri, ünvanları dəyişə bilib. Amma 

sevməkdəki bu xisləti heç vaxt Nəsimini tərk etməyib. 
Lakin onun ömürlük davam edən, heç vaxt ünvanı dəyişməyən, atəşi 

soyumayan bir məhəbbəti, həmişə heyranı olduğu, tərənnümündən doymadığı 
bir qənirsiz gözəl də var – musiqimiz, muğamımız! 

Şeirləri fərqli görüm bucaqlarından seyr edilərək müxtəlif cür, hətta bəzən 
tam əks mənada yozulduğu kimi, İmadəddin Nəsiminin sabit sevgisi muğama 
münasibətdə də zəmanənin ziddiyyətli yanaşmalarına tuş gəlmişdir. 

“Quran”a, Məhəmməd Peyğəmbərə (570-632), hədislərə söykənərək irəli 
sürülən və bir-birindən kəskin seçilən yanaşmalar Nəsimidən çox əvvəl, İslam 
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bir din kimi bərqərar olandan başlamış, Nəsimi dövründə də o höcətləşmələr 
səngiməmiş, şairimizdən sonra da davam etmişdir. 

Nəsimi musiqini haram sayanlara, onu dinləməyə və ifa etməyə qarşı 
çıxanlara rişxənd edirdi. Axı bu sərvət də mahiyyətcə Allahın əsəri, 
Pərvərdigarın bəndələrinə əta etdiyi ən ləziz nemətlərdəndir. Nəsimiyə görə, 
əsl Haqq aşiqi aşiqliyini zahirdən göstərməyin qeydinə qalan yox, bu saflığı 
qəlbində, beynində daşıyandır. İçərisində sidqlə Allah istəyi gəzdirən kəsin 
hətta məscidə deyil, kilsəyə girməsində belə xəta yoxdur, onda qalmış İlahinin 
məqbul sayıb yaratdığı gözəlliklərdən feyz almaq fürsətindən yararlanmaq ola:   
 

Həqiqət həqqi biləndir, verən varını yəğmayə, 
Təraş olub nəməd geyən dolaşmadı bu sevdayə. 
Səfasız sufiyi gör kim, haram der, dinləməz sazı 
Ki, əhl-i həqq olan kişi, nə qəm, girsə kəlisayə! [6, 484] 

 

“Quran” şeirə, musiqiyə necə etiraz edərdi ki, Müqəddəs Kitab özü elə şeir 
üstündə qurulub, qafiyəli, ritmli, bir nəzm çeşidi olan səclə yazılıb. Müqəddəs 
Kitabda musiqi ilə əlaqədar birbaşa hər hansı söyləyiş əksini tapmasa da, din 
alimləri bu musiqiyə islamın münasibəti məsələsinə hədislərə istinad edərək 
aydınlıq gətirməyə çalışmışlar.   

İmam Buxarinin (810-870) bəhs etdiyi səhih hədislərindən birində 
Məhəmməd Peyğəmbər təsdiqləyir: “Quran i-Kərim”i təğənni ilə (yəni avazla 
– R.H.) oxumayan bizdən deyildir” [11, 144].   

Əl-Bərae bin Azibdən gələn başqa bir səhih hədis isə bizə Allah Elçisinin 
tövsiyəsini çatdırır: “Quran”ı səsinizlə bəzəyin!” [11, 143]. 

Peyğəmbər müasiri İbn Abbasdan gələn və yenə səhihlər cərgəsindən olan 
başqa bir hədis isə bildirir ki, Həzrət Məhəmməd “Quran”ı gözəl səslə oxumağı 
təşviq edərmiş və üstəlik, necə oxunmasının tərzini də söyləyib: “Quran”ı 
həzin oxuyun, çünki o, hüzünlə nazil olub” [11, 144].  

Hətta avazla “Quran” oxunuşunun muğama xas 4 ifa üsulu – tər`id, tətrib, 
tərqis, təhzin də yaradılmışdır. “Quran”ı beləcə məqamlı oxuyan ilk insan 
Übeydullah bin Əbu Bəkr imiş və qaynaqların təsdiqləməsincə, o, 
Peyğəmbərin tövsiyə etdiyi kimi, Kitabı həzin təğənni etməklə yanaşı, şərqiyə 
bənzəməsinə də yol verməzmiş  [11, 145]. 

Nəsimi gül üzlü bir sənəmlə çəmən seyrinə çıxaraq musiqinin müşayiəti ilə 
zövq almağa səsləyir, amma musiqinin hər halda ruha qida olduğunu anlasalar 
da, dinləməyə əmma qoyan adamları da riyakar, ikiüzlü – zərraq adlandırır:  
 

Ya Rəbb, nə səbəbdəndir olub taqətimiz taq, 
Çoxdan bəridir çeşmimiz ol çeşminə müştaq? 
...Gülzarə qədəm bas sənəm ü saz ilə, mütrüb, 
Gəl eyş edəlim zövq ilə, gər olmasa zərraq. [6, 29] 

 
Yəqin, riyakarların bitməz qınaqlarına, haqsız iradlarına tez-tez hədəf 
seçildiyindəndir ki, farsca “Divan”ında da oxşar mətləbi ifadə edirdi: 
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کاتب قدرت نوشتنون ابرويش که کلک   
...هست حرفی کز کتابش صد کتاب ايد برون  

 از صدای ذکر سالوسان خودبين به بود 
.پيش حق صوتيکه از چنگ و رباب ايد برون  
[16, 255-256] 

 
Qaşının Qüdrət Katibinin qələmilə yazdığı qövsü 
Bir hərfdir ki, onun kitabından yüz kitab çıxar. 
Xudbin ikiüzlülərin duasının sədasından 
Allah nəzərində çəng və rübabdan çıxan səs daha yaxşı sayılar. 

 

Nəsiminin muğam terminlərindən istifadəsinin parametrləri 

 

Nəsiminin “Divan”ı musiqi ilə doludur. Amma oxuduqca sezirsən ki, o, 
sadəcə musiqili misralar yazmayıb. Elə musiqini, muğamı mükəmməl də bilib, 
bu fənnin şöbələrinə, guşələrinə yerli-yataqlı bələd olub1.  

Nəsiminin muğam əks-sədalı bu şeirindəki ifadələrinin hər birinin azı iki 
mənası, iki yozumu var. Sözün özünün lüğəvi anlamında sətirlər bir cür 
qavranılırsa, muğam baxımından yanaşılanda misralar ayrı rəngdə cilvələnir. 
Üstəlik, muğam gözü ilə artıq büsbütün başqa məna çalarlarında görünən 
sətirlər həm də göstərirlər – Nəsiminin muğama necə incəliklə aşinalığının 
xəbərini çatdırırlar: 
 

Həsrət yaşı hər ləhzə qılır bənzimizi saz, 
Bu pərdədə bir yar bizə olmadı dəmsaz. 
“Üşşaq” meyindən qılalı işrət-i “Novruz”, 
Ta “Rast” gələ çəng “Hüseyni”də səravaz. 
Sən “Çargah”i lütf qıl, ey hüsnü “Büzürgi”, 
“Kuçik” dəhənindən bizə ey dilbər-i “Şəhnaz”. 
“Zəngulə”sifət nalə qılam zar “Segah”a, 
Çün əzm-i “Hicaz” eyləyə məhbubi xoşavaz. 
Ahəng-i “Sifahan” qılır ol nay-i “Əraqi”, 
“Rahavi” yolunda yenə canım qıla pərvaz. 
Könlümü “Hisar” eylədi ol ruh-i “Mübərğə”, 
Gəl olma “Müxalif” bizə, ey dilbər-i pürnaz. [6, 73] 
Çun “Şur”ə gəlib eşq sözün qıla Nəsimi, 
Şövqündən anın cuşa gəlir Sədi-yi Şiraz. 

 

                                                            
1 Muğam  tarixçisi və Əbdülqadir Marağayi yaradıcılığının tədqiqatçısı Sürəyya Ağayevanın 
bu qənaəti, əlbəttə ki, çox haqlıdır: “Poeziya ilə musiqinin bir-birinə qarşılıqlı təsiri şeirdə 
yalnız musiqi alətlərinin adını çəkməkdən və ya musiqi aləminə aid olan sözləri təsadüfi 
istifadə etməkdən ibarət deyildir, əksinə, bu vəhdət öz-özlüyündə elmi-nəzəri, tarixi əsaslar 

üzərində yaranır [1, 13].  
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Bu Nəsimi qəzəli boyu misra-misra irəlilədikcə sadəcə muğama valeh bir 
şairin sevimli musiqini vəsf etməsi deyil, dolğun bilikli, təcrübəli bir muğam 
dinləyicisinin də yox, muğam aləminə püxtə bir muğamçı kimi dərindən aşina 
olan mütəxəssisin nəfəsi duyulur. 

Amma şeir yalnız bəlli muğam və şöbələrin adlarının sadalanmasından, 
bu muğamdan digərinə, bir şöbədən o birisinə keçməyi təsvir etsəydi, Nəsimi 
Nəsimi olmazdı. Əslində, bu şeirdə ən üstdə sayrışan muğam təbəqəsindən 
savayı daha iki lay var: fəlsəfi mərtəbə və gerçək insani məhəbbətdən deyən 
sevgi qatı. O üç qat həm ayrı-ayrılıqda mövcuddur, həm də bir-birini izləyir, 
tamamlayır. 

Məna sıralarını sezməkçün elə bircə beytin nümunəsi yetər. “Mübərqə” 
(ya indi muğamımızda işləndiyi kimi yazacaq olsaq – “Mübərriqə”) söz olaraq 
üzü duvaq örtüklü qız deməkdir. Bu bir şöbədir ki, bizim musiqidə “Zabul” və 
“Rahab” dəstgahlarında “Şikəste-yi fars”la “Əraq” arasında ifa edilir.  

İran muğamatında isə “Rast-pəncgah” dəstgahında “Bayatı-əcəm”lə 
“Qaraçə” arasında oxunur. 

“Müxalif” isə “Çahargah” dəstgahında “Hisar” ilə “Məğlub” arasında 
şöbədir. Yəni göründüyü kimi, Nəsiminin yazdıqları bilavasitə öz 
muğamımızın nümunəsi əsasındadır və bu səs abidəmiz Nəsimi dövründən 
bəriyə, 6 əsr ərzində o qədər də köklü dəyişmələrə uğramayıb.  

Beytlərdəki sözlərin yalnız muğamdakı anlamına deyil, həm də onların 
ilkin mənasına diqqət yetirilincə isə bu musiqi qəzəlinin sevgi qatı bərq 
vuracaq: O üzü duvaqlı qız ürəyimə hasar çəkdi. Ey nazlı gözəl, gəl sən bizə 
zidd getmə! Gözəl avazlı sevgilim Hicaz şəhərinə doğru yol alanda həmin 
karvandakı dəvələrin zınqırovu kimi ağlar nalələrlə “Segah”a keçim. 

Nəsimi qəzəli fəxriyyə – özünüöymə ilə bitirir. Daha dəqiqi, bu, öz 
gücünə güvənən üstün şairin inamıdır ki, onun sevdalı qəzəli müsəlman 
Şərqinin ən müqtədir liriklərindən olan Müslihəddin Sədini də (1210-1291) 
coşdura bilər.  

İş bundadır ki, elə Sədidə də, yaxud Nəsiminin rəğbətlər bəslədiyi digər 
qəzəl ustadı Hafiz Şirazidə də (115-1390) Nəsimidəki sayaq muğam 
terminolojisindən istifadə ilə qəzəl qurmaq şakəri varmış və öz göyçək 
nümunəsini doğurmuş Nəsimi sanki əmin-arxayınlıqla: “Hə, indi tutuşdurun, 
görün hansı yaxşıdır!” deyir. 

Nəsimi zamanında muğam həyatında ciddi dəyişikliklər, yenilənmələr 
baş verirdi. Böyük Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” 
əsərində həmin gedişatın ümumi mənzərəsini sərrast nişan verirdi: “Yaxın Şərq 
xalqlarının musiqi mədəniyyəti XIV əsrə yaxın özünün ən yüksək inkişaf 
mərhələsinə çatmış, on iki sütunlu və altı qülləli bir “bargah” (dəstgah) 
şəklində vüqarla yüksəlməkdə idi. Onun zirvəsindən dünyanın dörd tərəfinə – 
Əndəlisdən Çinə və Orta Afrikadan Qafqaza qədər möhtəşəm bir mənzərə 
açılmışdı. Həmin bu “musiqi mədəniyyəti sarayı”nın inşasında ensiklopedist və 
qədim yunan musiqi nəzəriyyəsini yaxşı bilən Əbu Nəsr Farabi kimi alim-
memar, Avropada Avitsenna adı ilə məşhur mütəfəkkir alim Əbu Əli ibn Sina, 
əl-Kindi və başqaları iştirak etmişlər. Bu musiqi “bargah”ının zahirən möhkəm 
surətdə isnad etdiyi 12 sütun – 12 əsas muğamı, 6 qüllə isə 6 avazatı təmsil 
edirdi. 12 əsas muğam bunlar idi: “Üşşaq”, “Nəva”, “Busəlik”, “Rast”, “İraq”, 
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“İsfahan”, “Zirəfkənd”, “Bozorg”, “Zəngulə”, “Rəhavi”, “Hüseyni” və 
“Hicaz”. 

XIV əsrin axırlarında baş verən ictimai-iqtisadi və siyasi dəyişikliklərlə 
əlaqədar olaraq bu möhtəşəm “musiqi bargahı”nda fəlakətli çatlaqlar əmələ 
gəldi ki, bunun nəticəsində həmin “bargah”ın sütunları və qüllələri söküldü, 
özü isə uçulub dağıldı. Yaxın Şərq xalqları həmin uçub dağılmış “musiqi 
binası”nın dəyərli “qırıntıları”ndan istifadə ilə buna özlərinin də “məqam – 
tikinti” materialını qataraq, hər kəs özlüyündə özünün xüsusi “musiqi 
məbədi”ni bina etdi. Bu işdə, təbiidir ki, 12 klassik muğamın adları və eləcə də 
bu muğamların özləri böyük dəyişikliklərə məruz qaldı. Belə ki, əvvəllərdə 
müstəqil muğam sayılan musiqi indi bəzi xalqların musiqisində muğamın bir 
şöbəsinə çevrildi, ya da əksinə, əvvəllər şöbə adlanan hissə indi müstəqil 
muğam oldu. Eləcə də eyni ad daşıyan muğam və onun şöbələri ayrı-ayrı 
xalqlarda başqa-başqa məfhumu ifadə etməyə başladı” [4, 18-19]. 

Nəsiminin bu qəzəlinin bir şeir nümunəsi olaraq gözəlliyi, cazibədar 
məna qatları ayrıca vurğulanmaqla bunu da qabardaraq qeyd etmək vacibdir ki, 
qəzəl musiqi tariximiz, muğam keçmişimiz baxımından da ayrıca dəyər daşıyır 
və mühüm tarixi sənəd siqlətlidir. Yəni bu həmin məqamdır ki, sənət çevrilib 
sənəd də ola bilib.  

Əvvələn, bu şeirdə məhz XIV yüzilin sonları, XV əsrin əvvəllərindəki 
sırf Azərbaycan muğamından söz gedir. Həmin dövrdə Mərkəzi Asiyanın 
muğamlı ölkələri sırasında Azərbaycan ən öndə gedənlərdən, yeniliklər təklif 
edənlərdən, ülgü yaradanlardan idi və bunun başlıca səbəblərindən biri o idi ki, 
Yaxın və Orta Şərqin XIII yüzildə hamılıqla ustad-i əzəm olaraq qəbul etdiyi 
və risalələrindən öyrəndiyi azərbaycanlı muğam nəzəriyyəçisi Səfiəddin 
Urməvinin (1216-1294) ardınca bu meydanda digər soydaşımız – misilsiz 
musiqişünas alim, bəstəkar, müğənni, udçalan, şair, xəttat Əbdülqadir 
Marağayi (1353-1435) parlamışdı. 

Nəsiminin və Əbdülqadir Marağayinin eyni dövrdə yaşamaları və eyni 
coğrafiyada hərəkət etmələri onların yollarının kəsişməsi, görüşlərinin baş 
tutması ehtimalını çox qüvvətləndirir.   

Qədimi 12 muğama 12 pərdə də deyilirdi. Və XIII yüzildə Səfiəddin 
Urməvi daha geniş məkanı nəzərdə tutaraq araşdırmalarını ərəb muğamı 
əsasında aparırdısa, onun davamçısı olan digər azərbaycanlı musiqişünas alim 
Əbdülqadir Marağayi təhlillərini özümüzə xas 12 pərdə – muğam üstündə 
qurur, “Üşşaq”, “Nəva”, “Busəlik”, “Rast”, “Hüseyni”, “Hicazi”, “Rəhavi”, 
“Zəngulə”, “İsfəhan”, “Əraq”, “Zirəfkənd”, “Büzürg” üzərində yerinə yetirirdi. 
Yəni sanki muğamda da artıq müəyyən “milliləşmə” baş vermiş, özümüzə aid 
muğam şəbəkəsi və adlanma qaydaları sabitləşməyə, oturuşmağa üz qoymuş, 
hər xalqın və bölgənin özünə məxsus muğam dili və üslubu şəkillənmişdi.  

Muğam ziyalı mühitinə elə sirayət etmişdi ki, onu yüksək səviyyədə 
bilmək artıq savadlı adam olmağın şərtlərindən birinə dönmüşdü. Əbəs deyil 
ki, Nəsimidən bir əsr öncə yaşamış universal zəka sahibi dahi Nəsirəddin Tusi 
(1201-1274) riyaziyyata, astronomiyaya, mineralogiyaya, fəlsəfəyə və digər 
elm sahələrinə dair qiymətli tədqiqatları ilə yanaşı, öz övladlarına davranış 
dərsliyi, öyüdlər toplusu olacaq ayrıca “Əxlaq-i Nasiri” kitabını, onlara şeir 
nəzəriyyəsini öyrətməkçün “Meyar ül-əşar” risaləsini yazdığı kimi, muğamı 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 10

anlatmaqdan ötrü də yığcam “Elm-i musiqi” əsərini qələmə almışdı [10, 96-
100]. 

Buradaca belə bir önəmli cəhəti də ayrıca vurğulamağa ehtiyac var ki, bu 
gün Yaxın və Orta Şərqdə, Orta Asiyada işlək olan və rəsmən terminləşmiş 
“məqamat”, “muğam”, “makom” sözləri indki anlamında XIV yüzilə qədər 
elmi dövriyyədə olmayıb. Sonralar bizdə dəyişilərək “muğamat” şəkli alan 
“məqamat” sözünü oçağacan istifadə edilmiş “pərdə” sözünün əvəzinə birinci 
dəfə musiqi elminə gətirən görkəmli fiqh, təfsir, nücum, riyaziyyat alimi, 
həmçinin musiqişünas Qütbəddin Mahmud bin Məsud əş-Şirazi (1236-1311) 
olub. Əş-Şirazinin 1293-1305-ci illər arasında yazdığı “Durrət əl-tac li-qurrət 
əl-Divac” (“Divacın süslənməsi üçün tac incisi”) əsərinin musiqinin nəzəri 
məsələlərinə həsr edilmiş bölümündə, dünya muğamşünaslarının hələlik yekdil 
qənaətincə, ilk dəfə “məqamat” sözü konkret termin olaraq qələmə gəlir [15, 
143]. 

Nəsimi məhz bu dövrdə yaşayıb-yaratdığından onun misralarında həm 
“pərdə” (daha çox), həm də “məqamat” (nisbətən seyrək) kəlmələrinə eyni 
terminoloji mənada – dəstgah anlamında rast gəlirik.  

Bir qisim Nəsimi şeirlərində hansısa muğamların, şöbələrin, guşələrin 
adlarının xatırlanmasının, şeirin məzmununda o kəlmələrin qoşa məna ilə (yəni 
həm bir muğam termini olaraq, həm də ilkin anlamı ilə lirik məzmunu daha 
yaxşı açmağa yönəlməsi ilə) işlənməsi o ehtimalı da doğurur ki, bu qəzəllər 
bilavasitə xanəndələrin oxusu üçün nəzərdə tutulubmuş. İfa zamanı bu şeirin, 
tutalım ki, məhz 12 əsas muğamdan biri olan “Rast” üstündə təğənni edilməsi 
hesablanıbmış. Həm klassik, həm də müasir Azərbaycan musiqisində “Novruz-
i rəvəndə”, “Rast”, “Hüseyni”, “Vilayəti”, “Xocəstə”, “Xavəran”, “Əraq”, 
“Pəncgah”, “Rak”, “Əmiri” və “Məsihi” şöbələrindən ibarət “Rast” 
dəstgahında əvvəldə, “Rast” şöbəsindən sonra da “Üşşaq” bir ayrıca şöbə kimi 
ifa edilir. Orta əsrlərdə isə “Nəva” muğamında da “Nəva”, “Nişapur”, 
“Dəraməd-şahnaz”, “Busəlik”, “Hüseyni”, “Məsihi”, “Şahnaz”, “Hacı Yuni”, 
“Bayatı-kürd”, “Azərbaycan”, “Əşiran”, “Zəng-i şötör”, “Kərkuki”, “Şah 
Xətai”, “Əfşari” və “Şikəste-yi Şirvan” kimi şöbələrinin arasında artıq müstəqil 
muğam deyil, şöbə olan “Üşşaq” da varmış2  [2, 113].  

 “Üşşaq” aşiqlər, vurğunlar deməkdir və bu qəzəl bir könlü sevdalının eşq 
həyəcanlarının ifadəsidir. Misra-misra “addımlayaraq” “üşşaq” kəlməsinə 
çatan şeirin misraları sanki son beytlərə doğru xanəndəyə yol aça-aça gedir, 
onu məhz həmin kəlmənin işləndiyi beyti “Üşşaq” şöbəsinin çalınıb-oxunmağa 
başlanacağı məqama oturtmağa doğru aparır: 
 

Gülşən-i firdövs edər can bağını vəsl-i həbib, 
Atəş-i duzəx qılır həm möhnət-i cövr-i rəqib. 
...Gül üzünə aşiq olub qanda bir üşşaq var, 
Xoş nəva-yi saz edər daim nəva-yi əndəlib. [6, 27] 

                                                            
2 İran musiqisində isə “Üşşaq” şöbə olaraq “Nəva”, “Dəşti” və “Rast-pəncgah” muğamlarında 
ifa edilib və edilir. Amma “Rast-pəncgah”dakı “Üşşaq” şöbəsi ilə “Dəşti”dəki fərqlidir [17, 
499-500]. İran “Rast-pəncgah”ı şöbələr baxımından ən zəngin muğamlardandır və müxtəlif 
mənbələr bu muğamda çalınıb-oxunmuş 46 şöbənin olduğunu göstərir. Onlardan hansısa 
haçansa istifadə edilib sonra bu muğamdan kənarda qalsa da, “Üşşaq” şöbəsi həm klassik, həm 

müasir “Rast-pəncgah”da yerini qorumuşdur [15, 279-281]. 
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Şeirin əsl mənasının şairin bətnində olması keçmişlərdən gələn zərbül-

məsəldir və olsun ki, həm də danılmaz həqiqəti ifadə edir, burada mübahisəyə 
yer qalmır. Aydındır ki, hər şeirin özünün yarandığı bir şərait, o hisləri 
doğurmuş, ilhama təkan vermiş bəlli səbəb olub. Bəlkə də, hansısa şeirin 
arxasında lap adı da, əlamətləri də dəqiq bilinən kimlərsə dayanır. Fəqət şeir 
hamınınkılaşandan sonra onun içərisində hər mütaliə edən özünə sərf edən, 
könlünə yovuq gələn ayrı mənalar tapa bilirsə, misraların ardında şairin 
nəzərdə tutduğu məlum bir şəxsimi, müqəddəs bir adımı, ya hansısa ilahi 
qüvvəni deyil, öz istəklisini görürsə, bu, həm artıq başqa zamanın oxucusunun 
haqqıdır, həm də şeirin gücüdür. Yəni əsl şeir həqiqətdə elə bu deməkdir. 
Günün müxtəlif vaxtlarında günəşin şəfəqləriylə başqa-başqa rənglərə düşən 
dəniz kimi çeşidli cilvələrdə görünə bilmək də lətif şeirin başlıca 
məziyyətlərindəndir.  

Nəsiminin bu qəzəli hər insanın həyatından keçə biləcək qayğısız dəqiqə-
lərin tərənnümü ovqatını oyadır və sənin qarşına hətta hansısa mənqibədən, 
salnamədən, tarixi qaynaqdan iqtibas edilərək bu şeirin bir cavan insanın 
gerçək eşq yaşantıları deyil, bir hürufininmi, bektaşininmi, sufininmi öz 
mürşidinə guya məcazi məna yükləyərək həsr etdiyi mənzumə olduğunu sübut 
edən təsdiqedici dəlillər qoyulsa belə, bu sətirlərdəki aşkar həyatı, 
məcazilikdən qat-qat üstün həyatiliyi necə danmaq olar? 
 

Yarın cəfası cümlə vəfadır, cəfa degil, 
Yarım cəfa qılur deyən əhl-i vəfa degil. 
Məşuqi hər nə qılsa rəvadır mühibbinə, 
İlla fəraq oduna yaxmaq rəva degil. 
Hər kimsənin ki qibləsi, ey can, sən olmadın, 
İraqə düşdü Kəbədən, əhl-i səfa degil. [6, 121]  

 
Nəsimi musiqi elmində və aydın məsələdir ki, onun terminolojisində elə 

təkmil idi ki, gizlinclərinə kamil bələd olduğu bu sahə onun şeirlərində məna 
qatları yaratmaq və şeirə bəzəklər vurmaq, yeni təşbihlər silsiləsi doğurmaqçün 
münbit vasitəyə çevrilmişdi. 

Şairin farsca “Divan”ındakı bu qəzəl musiqi ifadələrinin sərrast istifadəsi 
və misraların təsir yükünün artması baxımından cəlbedicidir: 
 

  بعد از اين گفتنمرا حال دل ای دلبر چه حاجت
.که هستی در ميان جان و ميدانم که ميدانی  
 رخت در عالم وحدت بشاهی پنج نوبت زد
.بر اوج المکان اکنون بر اور تخت ساطانرا  
[16, 305-306] 

 
Ürəyimin halını sənə bundan sonra deməyimə nə ehtiyac! 
Sən canımın içindəsən və bilirəm ki, bunu bilirsən. 
Çöhrən vəhdət aləmində şahlıq etməkçün beş növbət çaldı, 
Məkansızlıq övcinə – zirvəsinə indi sultanlıq taxtını qaldır. 
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Musiqi elminə vaqif olmadan bu cür yazmaq da olmur və muğam dilində 
hansı sözün hansı məna daşıdığını bilməyincə misralardakı mənanı da axıracan 
anlamaq çətinləşir. 

“Övc” ən yüksək dərəcəyə yüksəldilməsi, zil deməkdir və 24 klassik 
muğam şöbəsindən 13-cüsü də elə belə adlanırdı. Övc eləcə də 91 muğam 
dairəsindən 72-cisi idi. Növbət isə şah saraylarında qapı ağzında nağarada 5 
dəfə çalınan ritm silsiləsi idi. Bu həm də 5 rükət namaza işarədir. Çünki 
xəlifələr namaz qılarkən növbətçalınma mərasimi yerinə yetirilərdi. Sultan 
Səncər Səlcuqi zamanından növbət çalmaq xüsusi qaydalara tabe edilmişdi. 
Ayrı-ayrı hakimlərin sarayında 3 dəfə növbət çalınardı. 5 növbət çalınması 
yalnız padşahlara aid imtiyaz idi [18, 525-526]. 

Bu ayrıntılardan xəbərdar olmayanda şairin niyə məhz 4 yox, məhz 5 
növbət çalmaqla sultanlıq taxtına ucalmasının haradan kök alması aydınlaşır. 

Şair belə-belə bənzətmələrlə bir tərəfdən öz şeirini pardaqlayırsa, digər 
yandan da oxucusuna dolayısı ilə muğamı təbliğ edir, bu sənətin xırdalıqlarına 
nüfuz etməyə səsləyir. 
   

Rəqs, vəcd musiqisi və mövzuya Nəsimi münasibəti 
 

Orta çağda ayrı-ayrı təriqətlərin gündəlik həyatında musiqinin məxsusi 
yeri vardı və rəqs, musiqi asta-asta onların təlimlərinin ayrılmaz bir parçasına 
çevrilmişdi. Vəcd musiqisi və mövləviliyi bir-birindən ayrı təsəvvür etmək 
çətindir. Lakin bu keyfiyyət digər bir çox başqa fəlsəfi-dini cərəyanlara da 
sirayət etmişdi, poeziya kimi, musiqi də onların əqidə və baxışlarının həm 
ardıcıllar arasında möhkəmlənməsinə, həm də məfkurənin daha geniş 
yayılmasına, yeni tərəfdarlar toplamasına əlverişli vasitə kimi istifadə edilirdi. 
Lakin qabaqkı vaxtlarda təşkil edilməsi, adətən, saraylara xas olan musiqi 
məclislərinin XIII-XIV əsrlərdən etibarən çevrəsi genişlənir, mədəniyyət 
hamiləri və aşiqlərinin, seçkin ziyalıların, qələm sahiblərinin mütəmadi şeir-
musiqi yığnaqları qurması Yaxın və Orta Şərqdə bir ənənəyə çevrilirdi.  

Musiqili şeirlərindən dikələn sədalar Nəsiminin bu qəbil yığnaqların 
mütəmadi ziyarətçilərindən olmasına işarə vurur. 

Bu məqamda yenə tarixə enməyin yeri var. Çünki Nəsimi şeirlərindən 
ardıcıl olaraq dəf ritmləri eşidilsə, rəqs dalğası keçsə də, orta çağda bu səmtdə 
də yasaqların, məhdudiyyətlərin olması məlumdur. Din adı ilə mətləbi bu təhər 
əks yozanlar, rəqsi, musiqini məkruh əyləncələr sırasına qatanlar nə qədər haqlı 
idi sualına ən etibarlı cavab İslamın qurucusunun məsələyə münasibətinin necə 
olmasıdır. Orta əsrlərin ən mötəbər tarixçilərindən olan Əbülfəzl Məhəmməd 
bin Hüseyn Beyhəqi (995-1077) səhihlər zümrəsinə aid edilən və Peyğəmbərin 
həyat yoldaşı Aişə binti Əbu Bəkrin (605-678) dilindən rəvayət olunan bir 
hədisi örnək gətirir: “Həbəşlilər bir bayram günü məsciddə oynayırdılar. 
Peyğəmbər məni çağırdı, başımı onun çiyinlərinə qoyub yoruluncaya qədər 
seyr etdim” [11, 112]. 

Peyğəmbər günah saydığını ailəsi ilə birgə seyr və təqdir edərdimi?  
Başqa bir hədissə Peyğəmbərin rəqsə, musiqiyə müsbət münasibətini bir 

az da dəqiqləşdirir. Etibarlı qaynaq olması tərəddüd doğurmayan İmam Buxari 
yazır ki, bir gün həbəşlilərin rəqs etməsini görüb buna qəti etirazını bildirən, 
çalıb-oynayanları dayandırmağa çalışan Ömər ibn Xəttabı (581-644) 
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Məhəmməd Peyğəmbər sakitləşdirir ki, əl çək onlardan, qoy rəqs etsinlər: “Hər 
millətin bir bayramı vardır. Bu gün də bizim bayramımızdır” [11, 112]. 

Elə Nəsimidə də musiqi bayram müşayiətçisidir. Onun nəzərincə, xoş 
hadisə baş veribsə, şərbət paylanmalı, musiqi səslənməlidir: 
 

Çün Nəsimiyə bu Fəzl açdı hidayət qapısın, 
Çalınız çəng ü rübabı, içəlim nüql ü şərab. [6, 492] 

 
Nəsimi öz yaşayışının bu təfərrüatından da bizi xəbərdar edir ki, imkan 

düşdükcə hər seyrə çıxanda, təbiət qoynunda dincəlməyə gedəndə onun 
məclisində mütrüb, demək ki, musiqi, rəqs, nəğmə olurmuş: 
 

Hər seyrdə mən mütrüb ilə həmnəfəs oldum, 
Həm saqiyi mən sağər ü peymanə yetirdim. [6, 431] 

 
Nəsimi “Divan”ı rəqsli ürfani məclislərin görüntülərini də 

canlandırmaqdadır: 
 

Oynaram rəqqas olub çəng ü dəf ü tənbur ilən, 
Çünki məndə şeş cəhət var, dönməzəm çarparədən. [6, 351] 

 
Bu sözlər məcazi mənada da qavranıla bilər, elə birbaşa anlamında da. Axı 

vəcd musiqisinin, rəqsin ayrı-ayrı təriqətlərin, o sıradan, elə yəqin ki, 
hürufilərin də təlimində və yaşam tərzlərində öz yeri vardı. 

Öz işarətlərindən məlum olur ki, Nəsimi ansambl ifasına üstünlük verirmiş. 
Onun baxışınca, tək-tək səslənəndə də həm çəng, həm tənbur, həm udu 
dinləmək xoşdur, amma onların sədalarının qovuşması, bir-birini tamamlaması 
daha ahəngdar, daha eşidimlidir. Təbii ki, Nəsiminin bu müşahidəsi nisbətən 
yığcam, adətən, 1-2 alətlə müşayiət edilən, bəzənsə heç musiqi müşayiəti 
olmadan cərəyan edən təriqət mərasimləri və toplantılarına aid deyil, məhz əsl 
şurlu musiqi məclisləri ilə bağlıdır. 

 
Xoşdur əgər çi, cümləsi bir yerdə cəm ola, 
Avaz-i çəng ü tənbur ilən rübab. [6, 25]  

 
Nəsiminin alxışla başlayıb alxışla bitən, hər misrasında öydüyünə bir duası 

yer alan qan qaynadan oynaq qəzəli o cəhətdən də diqqətəlayiqdir ki, yarına 
səadətlər arzulayan şair istəklisinə nəsib olmasını dilədiyi fəzilətlərin sırasında 
musiqini də görür, xoşbəxtliyin bir mühüm amilini də elə musiqinin ruh 
dincəldən sədaları altında qərar tutmaqda tapırdı: 

 
Şəha, könlüm həmişə biqəm olsun, 
Əlində daima cam-i Cəm olsun! 
...Sənə eyş ü nişat ü kamirani, 
Həsudun dərdi çox, ömrü kəm olsun. 
Dəf ü çəng ü çəğanə, nay ü tənbur 
Düzülsün daima, zil ü bəm olsun. 
 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 14

Səni sevənlərə eyş ü tamaşa, 
Səni sevməyənə qəm həmdəm olsun! [6, 172] 

 
Bu beytin bir maraqlı cəhəti də odur ki, orada digər şairlərimizdə tuş 

gəlmədiyimiz çağanə musiqi alətinin də adı ilə rastlaşırıq. 
Nəsimi ürəfa bəzminin, şahanə bir məclisin əlaməti kimi musiqini mütləq 

sayırdı. Həm də o məclisdə musiqi necə ifa edilməlidir, hansı musiqi alətləri 
hökmən yer almalıdır sualının da izahını verirdi: 

 
Qurulmuş məclis-i şahi, çalınır çəng ü ney, qanun, 
Tərənnümlər qılır mütrüb, ara yerdə şərab oynar. [6, 197] 

 
Burada qanun musiqi alətinin də adı keçir və bu bilginin ayrı bir əhəmiyyəti 

də var. 
Başqa xalqlardan ən müxtəlif sərvətləri qəsb edərək öz adlarına çıxmaq 

mərəzinə mübtəla olmuş ermənilər və erməniçilik qanun musiqi alətinə də 
iddialıdırlar. Onlar 72 simli bu musiqi alətinin Qafqaza gəlməsinin səbəbkarı 
kimi özlərini qabağa verməyə can atır, guya bizim yalnız XX əsrdə onların 
vasitəsilə qanunu tanımağımızı və musiqimizdə tətbiq etməyə başladığımızı 
yazırlar. 

Bütün daşdan keçən digər dəlillərdən başqa, Füzulinin, Həbibinin, Qazi 
Bürhanəddinin, Əssar Təbrizinin və eləcə də Nəsiminin bu misraları qanunun 
həmişə məclislərimizi süslədiyini əyan etməkdədir. Mənbələr ən etibarlı tarix 
şahidləridir. Bizim sübutedici qaynağımız Nizamidən Nəsimiyəqədərki və 
onlardan sonrakı şairlərimizin dövrün aynası olan misraları, qanun təsvirli 
miniatürlərimiz, qarşı tərəfin təsdiqnamələrisə XX yüzildə quraşdırılmış əsası 
olmayan qondarma yazılardır. 
 

Nəsiminin muğama verdiyi qiymət və muğam dinləyicisində  
görməyi arzuladığı keyfiyyətlər 

 
Nəsiminin muğama, musiqiyə münasibətdəki bir umacağı, hətta belə də 

demək olar ki, tələbi o idi ki, dinləyən qulaq asdığından ləzzət ala, nəsə dərk, 
kəşf edə bilirsə, gərək eşitdiyinin mahiyyətindən də agah olsun, bunun hansı 
muğam olduğu, hansı dairəyə aidliyi, hansı ritmik silsiləyə mənsubluğunu 
söyləməyi bacarsın: 

 
Bu musiqidən, ey same, sana gər nəsnə kəşf oldu, 
Məqamatın bəyan eylə, üsulin göstər ədvarın. [6, 414] 

 
Bu şeirdəki muğam ifadələri muğamatın qoynundan gələn bilicinin3 

sadalamasıdır: 

                                                            
3 Nəsimi şeirlərinə köhnəlməz nəğmələrin müəllifləri, unudulmaz bəstəkarlarımız Cahangir 
Cahangirov və Süleyman Ələsgərov özləri mənə söyləyiblər ki, bu şeirlərə musiqiləri çox 
asanlıqla yazıblar. Onlar hər ikisi ilk dəfə deyildi əruzlu şeirə musiqi bəstələyirdi və ikisi də bu 
nöqtədə yekdil idi. Etiraf edirdilər ki, səbəb bəstələməkçün seçdiyimiz qəzəllərin əruzun bəhr 
və təfilələrindən gələn musiqililiyinin işimizin rəvan getməsinə dayaq durması deyildi. Əruzun 
ən melodik bəhrlərində qələmə alınmış elə qəzəllər olur ki, nə qədər çalışırsan, hansısa 
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Pərdə içində çalınır bu saz 
Ki, edər eşq “Nəva”sın ağaz. 
Kim nəvayi qılır çü bu üşşaq 
“Büzürg”ün nəğməsin dutar “Şəhnaz”. 
Arif anlar bu nəğmənin rəmzin, 
Aşina olmayanə vermədi raz. 
Gər bilirsən bu rəmzi, ey talib, 
Mən bu pünhani qılmazam ibraz. [6, 554]  

 
Şairin bu tərcibəndi məhz musiqi üstündə ifa edilməkçün nəzərdə 

tutulubmuş kimi yazılıb.  Hər 7 beytdən sonra xorla oxunurmuş sayaq nəqərat 
vəzifəsini yerinə yetirən misralar gəlir, həm də bu misraların məhz avazla 
səslənməsini şair özü nişan verir: 

 
Bəzm qurmuş şərab içər Mahmud, 
Məclis əsbabını düzər Əyaz. 
Söhbət arayişi düzər məşuq 
Şivə birlə qılır itab ilə naz. 
Leyk ol nalənin misalı budur, 
Zərrələrdən eşidirəm avaz: [6, 554] 

 
Və “eşidirəm avaz” sözlərinin ardınca tərcibənd davam etdikcə hər bənd 

bitincə təkrarlanacaq həmin nəqərat dediyim beyt gəlir: 
 

Ki, nişan uçrə binişan mənəm uş, 
On səkiz min cahana can mənəm uş. [6, 554] 

 
Nəsimi insanı yaranışından musiqi ilə bağlayır, onun bütün 

söyləyişlərinin, həyatının da əslində bir nəğmə, bəşər övladının özününsə 
həmin şərqini oxuyan – nəğməxan olduğunu düşünür. 

İnsan xəlq edilir, bədən dediyimiz və yer üzünə səpələnmiş yüz minlərlə 
qəfəsə qonur, həmin “tən cahanı”nda – bədən dünyasında bir bülbül kimi ömür 
nəğməsini ötməyə başlayır: 

 
 

                                                                                                                                                             
misraları, beytləri romansa, mahnıya rahat oturmur. Nəsimidə isə sanki şeirlər sadəcə şeir kimi 
yox, həm də əvvəldən guya musiqi bəstələnmək, avazla oxunmaq, təsnifləşmək üçün nəzərdə 
tutulubmuş. Və  hər iki görkəmli bəstəkarın gümanı bu idi ki, görünür, Nəsimi yalnız muğamı, 
dövrünün musiqi nəzəriyyəsini yaxşı bilməyib, həm də musiqiçi imiş. 
Bir başqa güclü sənətkardan, xanəndə Hacıbaba Hüseynovdan da oxşar peşəkar müşahidəni 
eşitmişəm. O isə fərz edirdi ki, Məhəmməd Füzuli, Əbülqasim Nəbati, Seyid Əzim Şirvaninin 
qəzəliyyatı yalnız şair qələminin məhsulu deyil. Bu şeirləri həm də musiqiçi olan insanlar 
doğurub: “Çünki onların hansı qəzəlini götürürsən, müvafiq muğamların ölçülərinə dəqiq tən 
gəlir. Bu, təsadüf ola bilməz” [5, 77].   
Bu mülahizələri mən sadə fərziyyələr hesab etmirəm, zəngin təcrübə sahiblərinin razılaşmalı 
olduğumuz elmi qənaətləri kimi qavrayıram. Çünki bu fikirlərin ardında çox bilgin, bəsirətli 
musiqiçilərin bolluca müşahidə və təhlilləri dayanır. Onlar bu həqiqətə özləri daxilən tam 
inanandan sonra bir başqasıyla da bölüşməyi lazım bilmiş böyük sənətkarlar idilər. 
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Çün nişan ana binişan oldu, 
Hər məkan ana laməkan oldu. 
İsmini çün təcəlli qıldı həqq, 
Lacərəm bu sifət əyan oldu. 
Əmr qıldı, cahanı yaratdı, 
Ol sifət bu cahana can oldu. 
Adəmin şəkli idi ki, gəldi, 
Tən cahanında mehman oldu. 
Sədhezaran qəfəsdə bu bülbül, 
Tən cahanında nəğməxan oldu. [6, 555] 

 
Və bu “solo”dan sonra yenə “xor” nəqəratı başlayır: 
 

Ki, nişan içrə binişan mənəm uş, 
On səkiz min cahana can mənəm uş. [6, 555] 

 
Söz və düşüncə tariximizin ən ötkəm kişilərindən olmuş İmadəddin 

Nəsimi yenilməzliyini, cəsarət və qətiyyətini yalnız ömrün son parçasında, 
müdhiş “olum-ölüm” sınaqlarıyla üz-üzə qaldığı əsnada deyil, bütün həyatı 
boyu göstərib və bizə həmin qətiyyət və rəşadətinin yazılı sübutlarını – 
əbədiyaşar şeirlərini yadigar qoyub.  

Və onun insana, dünyaya üz tutaraq kimliyini açıqladığı silsilə 
şeirlərindən birindəki bu bəyanatı çox düşündürücüdür.  

Bu carçəkməsi ilə Nəsimi bir yandan öz möhtəşəmliyini, müstəsnalığını 
ifadə etmək istəyirsə, digər tərəfdən və həm də daha əvvəl ruhumuzun, milli 
varlığımızın qocaman yol yoldaşı muğamın aliliyinə, ülviliyinə diqqət yönəldir. 

Onun özünün də bütün kainatın sirr və gözəlliklərini, insanın duyğu və 
düşüncə aləminin zərifliklərini əks etdirən muğamat olduğunu elan etməklə  
ürəyi soyumur,  həm də muğamlara və şöbələrə dirilik bəxş edən musiqi 
alətləri də “mənəm ki varam” söyləyir: 

 
Altı avazə, on iki pərdə, yigirmi dörd şüəb, 
Həm rübab ü ərğənunəm, çəng ilə tənburiyəm. [6, 424] 

 
İki cahana sığmadığını bildirən, bir günəş olduğunu deyən, “sədəfəm, 

inciyəm, ayam, ulduzam, səmayam, gənc-i nihan – gizli xəzinəyəm...” 
söyləyən Nəsimi özünü muğamat hesab edirsə, bu, əslində onun həm də 
muğamın nə dərəcədə intəhasız bir qüdrət olduğunu anlayaraq bu sərvəti elə 
günəşə, dünyalara, kainata, ulduzlara, gövhərə... bərabər tutması deməkdir.  

Muğamata isə heç kəsin vermədiyi belə bir uca qiyməti altı əsr öncə dilə 
gətirə bilməkçün onu sadəcə sevmək azlıq edərdi, ilk növbədə gərək onun necə 
əngin ümman olduğunu dərindən biləydin. 

Nəsiminin muğamlı şeirlərinin anlatdığı həqiqətsə odur ki, məhz həmin 
böyüklüyü və misilsizliyi bütün nəhəngliyi və xırda ayrıntıları ilə aydın 
bildiyindən belə ürək genişliyi və inamla “oni iki muğamam, onları yaradan 24 
şöbəyəm, bu gözəlliyi canlandıran udam, çəngəm, ərğənunam, rübabam, 
bərbətəm” söyləyirmiş.      
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Nəsimi ona uzaqlardan baxdıqca bir əsərinə verdiyi sərlövhə kimi “Bəhr 
ül-əsrar” – sirlər dəryasıdır. 

Ona yaxınlaşdıqca isə dumanlar çəkilir, aradakı vaxt sərhədləri də itir, şair 
dönüb olur çağdaşımız və məhrəm həmsöhbətimiz. 

Nəsimi buralara gəlib düşmüş bir parça nur, saf ruh olduğunu söyləyirdi, o 
səbəbdən “möcüzələrlə doluyam” deyirdi. 

 
Ruh-i məhzəm ki, düşmüşəm bu yerə, 
Möcüzəm, bunda möcüzatliyəm. [6, 430] 

 
Nəsimi “məni tanımaq istəyənlər, məni bilmək niyyətində olanlardan ötrü 

açığam, anlaşılanam, əlçatanam” deyirdi. Əksinə, “məni bilməyə can 
atmayanlar, tanımağa, dünyama nüfuz etmək istəməyənlər üçün qəlizəm, 
çətinliklərlə, sirlə doluyam”: 

 
Nəsimiyəm bu gün bilənlərə mən, 
Bilməyənlərə müşkülatliyəm. [6, 430] 

 
Nəsimi öz sözünün çəkisi, lətafəti və hökmündən arxayın olduğundan 

açıqca elan da etmişdi ki, nəfəsindən, şeirlərindən saçılan rayihədən aləmi ətrə 
bürüyüb, insanları bu çox lətif qoxu ilə xoş rayihəyə alışqan edib, demək, 
onların daha duyğun, daha zövqlü olmasına yeni üfüqlər açıb, söyləmişdi ki, 
sözü, şeiri insanlara “çərxin ağazı”nı – dünyanın əzəli hikmətlərini anladır və 
bu gedişatda o özü də saz – musiqi, ədvar4  – ladlar, məqam – muğamat olub:  

 
Nəfəsimdən müəttər afaqi 
Qılıb ənfüsdə xoşməşam oldum. 
Çərxin ağazın anladır bu sözüm – 
Saz, ədvar ilə məqam oldum. [6, 543]  

 

Nəsimi muğamın ənginliyini və gücünü yaxşıca anlayırdı, özünün heç 
yerə, hətta ən tükənməz, nəhayətsiz olanlara belə sığmadığı halda muğama 
qısıla biləcəyini düşünürdü, elə muğam siqlətli bir irs də doğurmağa müvəffəq 
olmuşdu və həmin səbəbdən də, əlbəttə ki, heç kəsin dilə gətirməyə cürəti 
çatmadığı “Mən muğamatam!” bəyanatını verməyə halal haqqı vardı! 

Farsca şeirlərindən birində özünə “təravətli şeir və nəğmə” deyən Nəsimi 
necə də uzaqgörənmiş: 

 
 چنگ ونی و بربت و عود
.اشعار تر و ترانه ماءيم  
[16, 356] 

 
Çəng, ney, bərbət və ud 
Təzə şeir və təranə bizik. 

                                                            
4 Səfiəddin Urməvi yaradıcılığının araşdırıcısı Zemfira Səfərova yazır: “Dövr”, “ədvar” 
terminlərini orta əsr musiqisinə ilk dəfə Urməvi gətirmişdi. Səslərin oktava çərçivəsində ardıcıl 
düzülməsi və birinci səsin axırıncı səslə üst-üstə düşməsi dairə əmələ gətirir. Urməvinin 
risaləsinin adı da elə buradan “Kitab ül-ədvar” – “Dairələr” və ya “dövrlər (ladlar) haqqında 

kitab” adlanır” [9, 476]. 
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Sağlığında da, ölümündən sonra da onun təzəliyini itirməyən şeirləri 
dillərdən əskik olmadı və XX yüzildə Azərbaycanın ən seçkin bəstəkarları o 
şeirlərin bir çoxunu nəğmələşdirdilər, onlara yeni həyat bağışladılar. 
 

Nəsimi poeziyasına bəstələnmiş musiqi əsərləri və şairin irsi  
Azərbaycan muğam ifaçılığında 

 
Nəsimi haqqında 1970-ci illərdə ayrıca dissertasiya üzərində işləyən ingilis 

filoloqu Katlin Barilin “qeyr-i adi istedad” [13, 100] adlandığı Nəsiminin 
şeirlərindəki musiqililik baxımından müşahidələri maraqlıdır: “Nəsimi 
misralarındakı melodizm ayrı-ayrı musiqi alətlərində solo ifa edilməkçün 
nəzərdə tutulan musiqiyə bənzəyir. Bütövlükdə onun tonlarının gücü və 
zənginliyi ən yaxşı violonçeldə ifadə edilə bilər. Hərçənd çox zaman bu şeirlərə 
fleyta üçün bəstələnmiş məhəbbət nəğməsinin zərifliyi və melodikliyi xas olur. 
Hərdən misraların ritmi ahəngdar təbil səsini yada salır. Bəzənsə o sətirlər 
skripkanın pitsikattosu kimi oynaqdır. Misraların notları ara-sıra təntənəlidir, 
truba kimi cingiltili səslənirlər” [13, 101-102].  

Azərbaycanda İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinin 
təntənə ilə qeyd edilməsi böyük ustadın həyat və yaradıcılığının öyrənilməsin-
də mühüm mərhələyə çevrilməklə həm də onun musiqiyə böyük qayıdışına 
təkan verdi. 1970-ci illərdə Azərbaycanın bəstəçilik həyatında intibah sayılası 
bir dövr idi. Bir-birindən parlaq görkəmli musiqiçilər eyni vaxt kəsiyində 
yaşayıb-yaradırdılar və söz yox, Nəsimi yubileyi onları da bu möhtəşəm ədəbi-
mədəni bayrama töhfələrini verməyə sövq etdi. 

Tərəddüdsüz qəbul ediləsi gerçəklərdən biri odur ki, həmin dövrdə 
meydana gəlmiş bənzərsiz və təravətini bu gün də qoruyub saxlayan çoxsaylı 
musiqi əsərlərinin zirvəsində Fikrət Əmirovun “Nəsimi dastanı” adlı baleti 
dayanır. Gəncəli dahiyə həsr etdiyi “Nizami” simfoniyası, Səməd Vurğuna 
ithaf olunmuş “Azərbaycan” süitası, Hafiz və Sədinin xatirəsinə bağışlanmış 
“Gülüstan-Bayatı Şiraz” simfonik muğamından sonra Nəsimini və onun söz 
dünyasını vəsf edən bu əsəri Fikrət Əmirovun klassiklərin portretləri 
qalereyasındakı ən uğurlu bəhrələrindəndir. Hər cəhətdən yeni və yenilikçi olan 
bu əsərin ən düzgün təhlilini elə bəstəkar özü  vermişdi: “Nəsimi dastanı” öz 
formaları etibarı ilə balet tamaşası haqqındakı adi təsəvvürlər çərçivəsindən 
kənara çıxan orijinal xoreoqrafik poemadır. Bu əsərdə klassik balet, müğənni 
solistin, vokalistlər xorunun ifası və bədii qiraət vəhdət təşkil edir. Mən 
çalışmışam ki, baletin musiqisi öz ritmi və intonasiya boyaları ilə Nəsiminin 
yaşayıb-yaratdığı orta əsrlər dövrünə uyğun olsun. Dinləyiciləri şairin obrazlar 
aləminə aparmaq məqsədilə simfonik orkestrin tərkibinə dəf, nağara və 
qoşanağara kimi zərb alətləri üçün xüsusi partiyalar daxil etmişəm” [3, 14].    

1970-ci illərin ən öndəgedən və sevilən mahnı bəstəçilərindən olan Emin 
Sabitoğlu Nəsiminin:  
 

Canımı yandırdı şövqün, ey nigarım, qandasan? 
Gözlərim nuri, iki aləmdə varım, qandasan? [6, 149] – 

 
mətləli qəzəlinə bariton və fortepiano üçün yazdığı “Ey nigarım, hardasan?” 
adlı mahnıda 14 beytlik qəzəlin cəmi 2 beytindən istifadə etmişdi. Ancaq 
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bəstəkarın ustalığı nəticəsində təkrarlanan 4 sətir, əslində, şeirdə ifadə olunan 
mətləbi dolğun halda çatdırırdı.  Bəstəkarın digər Nəsimi qəzəlinə: 
 

Ayrılıqdan yar mənim bağrımı büryan eylədi, 
Özünü bir yanə saldı, məni bir yan eylədi. [6, 103] – 

 
yazdığı yetərincə eşidimli və 1970-80-ci illərdə çox populyar olmuş (mən 

bunu həmin illərdə Azərbaycan Radiosunun Musiqi redaksiyasına ünvanlanan 
çoxsaylı dinləyici məktublarına əsasən təsdiq edirəm) “Eylədi” adlı mahnıda da 
Emin Sabitoğlu yenə 7 beytlik qəzəlin heç də bütün misralarından istifadə 
etməmişdi, lakin bu mahnı da şeirin bütövünə yazılmış kimi qavranılırdı.  

Emin Sabitoğlu incə söz duyumu olan, ədəbiyyatı da yaxşı bilən sənətkar 
idi və söhbətlərimizdən birində bu ixtisarlar haqda belə söyləmişdi ki, klassik 
mətndə hansısa sözü, ifadəni dəyişə bilməzdim, dinləyicinin mənasını 
tutmaqda çətinlik çəkəcəyi kəlmələri və izafət tərkiblərini də mahnı mətnində 
saxlamaqdan vaz keçdim, şeirin ovqatını ən dəqiq ifadə edən misraları 
saxlamağa üstünlük verdim. 

Müxtəlif Azərbaycan bəstəkarları Nəsiminin 600 illik yubileyi ərəfəsində 
bir-birindən xəbərsiz işlədiklərindən və hər biri şairin əsərləri toplusundan daha 
çox canına yatan şeirləri seçdiklərindən bəzən eyni mətnə müxtəlif 
melodiyaların bəstələnməsi halları ilə rast düşülürdü. Elə Emin Sabitoğlunun 
“Qandasan?” rədifli qəzəlinə Ağabacı Rzayeva da “Gülüzarım, hardasan?” adlı 
mahnı yazmışdı. Emin Sabitoğludakıyla tam eyni, eləcə də onun mahnısında 
olmayan Nəsimi misralarından istifadə edilsə və əslində, eyni qəzələ yazılmış 
mahnı olsa da, melodiyanın gözəlliyi həmin qəzəli büsbütün yeni cilvədə 
canlandırırdı.    

Dahi Üzeyir Hacıbəylinin doğmaca dayısı, onun öz etirafına görə, ilk və 
əsas musiqi, sənət müəllimi Ağalar bəyin oğlu Nazim Əliverdibəyov istedadlı 
sənətkar olsa da, məhsuldarlıq baxımından çox da seçilən deyildi. Lakin 
bəstələrinin hər biri daim yaşamaq haqqı olan mükəmməl sənət inciləridir. Bu 
qiyməti elə onun Nəsimi sözlərinə bəstələdiyi və təəssüf ki, müğənnilər 
tərəfindən az-az yada salınan, vaxtilə unudulmaz sənətkarımız Firudin 
Mehdiyevin məlahətlə oxuduğu “Ey gülüm” romansına vermək olar. 

Üzeyir bəyin tələbələrindən olmuş Ədilə Hüseynzadə də Nəsimi 
poeziyasından yan keçmədi. Onun Nəsimi sözlərinə bəstələdiyi 2 xor və 1 
romans ən əvvəl uğurlu söz seçimi ilə diqqəti çəkir.  

 
Üzün bərg-i gül-i tərdir, gül-i tər, 
Boyun sərv-i sənubərdir, sənubər. 
Xuraman qamətin bir çeşme-yi çeşm, 
Səmənbərdir, səmənbərdir, səmənbər. [6, 290] 

 
Sözlərindən, deyiliş tərzindən musiqi yağan cilalı misralara həssas 

bəstəkar nəfəsi dəyincə yeni gözəllik doğulur, belə şeirin sayəsində bəstələnən 
musiqinin, belə musiqinin hesabına şeirin təsir gücü dəfə-dəfə artır.  

Həmin vəhdət və ahəngdarlıq Ədilə Hüseynzadənin “Aldanma” 
romansında da var, “Neylərəm” adı verdiyi digər xorunda da. 
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Dünya duracaq yеr dеyil, еy can, səfər еylə! 
Aldanma anın alına, andan həzər еylə! 
…Payəndə dеgil dövləti, еy хacə, cahanın, 
Əsbabinə aldanma, gəl andan güzər еylə! [6, 42] 

 
Misraların həm səslənişi, həm içərisindəki hikmətlər ovsunlayır, bəstəkarı 

da bu zərifliyə yaraşan bəstə yaratmağa istər-istəməz “təhrik edir”. 
 

Dilbəra, mən səndən ayru ömr ü canı nеylərəm? 
Tac ü təхt ü mülk ü mal ü хanimanı nеylərəm?  
İstərəm vəsl-i camalın ta qılam dərdə dəva, 
Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm? [6, 142] 

 
Yeri gəlmişkən, bu qəzəl də paralel olaraq daha bir bəstəkarı özünə sarı 

çəkmiş şeirlərdəndir. Süleyman Ələsgərov da həmin qəzəli nəğmələşdirmişdi 
və o mahnı 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Komitəsinin 
elan etdiyi Nəsimi sözlərinə ən yaxşı musiqi əsərləri müsabiqəsində ikinci 
mükafata layiq görülmüşdü. 

Görkəmli bəstəkar Səid Rüstəmov da bu qəzəlin cazibəsindən qurtula 
bilməmiş, o da eyni adlı, eyni sözlü, fəqət təbii ki, tam fərqli musiqisi olan çox 
bəyənimli mahnı yaratmışdı. 

Musiqililik cövhərində olduğundan bu Nəsimi qəzəlinə xanəndələr də, 
adətən, həvəslə müraciət etmiş və etməkdədirlər, sevilən şeir təsnif kimi də 
oxunmaqdadır. 

Xatırlanan müsabiqəyə gəlincə, o vaxt birinci yer Cahangir Cahangirovun 
“Ənəlhəq” mahnısına verilmişdi [8, 7].  

Lakin Cahangir Cahangirov ölməz şairin bayramına ən yaraşan 
töhfələrdən olan “Nəsimi” kantatası da yazmışdı. Böyük simfonik orkestr, xor 
və solistlər üçün bəstələnmiş yazdığı bu əsəri bəstəkar özü “vokal-simfonik 
dram” adlandırırdı [3, 14]. 

Söz yox, Nəsiminin 600 illiyi təntənələri dalğasında yaranan ən 
təqdirəlayiq melodiyalar silsiləsində Tofiq Quliyevin “Nəsimi” filminə 
bəstələdiyi musiqi, filmin hüdudlarından aralanaraq həvəslə ifa edilən 
nəğmələr də ayrıca xatırlanmalıdır.  

Musiqi mədəniyyətimiz üçün iftixarlı, ədəbiyyatşünaslığımız üçünsə o 
qədər də xoş olmayan belə bir həqiqət barəsində də susmaq düz olmaz ki, 
Azərbaycanın müxtəlif yaş nəsillərinə mənsub üstün bəstəkarlarının Nəsimi 
sözlərinə 1970-ci illərdə yaratdığı əsərlər istər yüksək sənət səviyyəsi, istərsə 
də miqdarı ilə həmin dövrdə şairin ədəbi irsi və şəxsiyyəti ilə bağlı aparılmış 
filoloji araşdırmaları çox üstələyir.  

 
NƏTİCƏ 

 
İmadəddin Nəsiminin ədəbi fəaliyyət dövründə Yaxın və Orta Şərqdə 

muğam sənətinin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanması və filosof-şairin 
həmin dönəmdə bölgə boyu daimi səfərlərdə olması onun bu proseslərə 
yaxından bələd olmasına imkan yaratmışdır. 
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Yaradıcılıq nümunələrinin Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və 
muğamşünaslıq baxışından araşdırılması göstərdi ki, Nəsimi bu sahəyə 
peşəkarcasına bələd olmuş bir sənətkar idi. Məhz Mərkəzi Asiyadakı muğam 
şəbəkəsində lokallaşma proseslərinin cərəyan etdiyi bu dövrdə ilk dəfə olaraq 
“muğamat” termini elmi ədəbiyyata daxil edilir. Bu termini peşəkar mənada 
poeziyada ilk işlədənlərdən biri məhz Nəsimidir. Poeziyasının tədqiqi bu 
həqiqəti də müəyyənləşdirməyə imkan verir ki, Nəsimi musiqi terminlərindən 
yalnız təsadüfdən-təsadüfə bədii vasitə kimi yararlanmayıb, bu terminologiyanı 
öz poetik ifadə sisteminin başlıca istiqamətlərindən birinə çevirib. Ayrı-ayrı 
Nəsimi şeirlərinin izlənilməsi bu mənzumələrin yalnız inşad – deklamasiya 
üçün deyil, həm də birbaşa təğənni –avazla oxunmaq üçün yazıldığını nümayiş 
etdirməkdədir. 
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Rafael HUSEYNOV 

 
Music in poetry of Nasimi and poetry of Nasimi in music 

 
SUMMARY 

 
If the investigated subject from one side embraces the melodicism of the verses 
of Nasimi as well as musicality originated in rythm of aruz, from other side it 
encompasses the poet's deep understanding of music and his reflecting it in his 
literary activity. Other Arabic, Persian and Turkic-speaking classical poets also 
mention musical instruments as well as use musical terms in their literary 
works. However, in Nasimi, mugham terminology along with hurufi 
symbolism also bears a complete system  character and constitutes one of the 
main features of his poetry. In 14th-15th centuries when Nasimi lead his literary 
activity, significant changes took place in Oriental mugham, and various 
peoples formulated their national styles of mugham performance. The word 
"mughamat" as a term appears for the first time in scientific circulation namely 
at that period. Poetry of Nasimi also provides valuable information to monitor 
this important cultural process. Poetry of Nasimi creates a complete picture of 
his professional knowledge of musical science. At the same time, the analysis 
of the verses of Nasimi shows that many of these verses are designed for 
performing with music from the start. There are sources confirming that the 
verses of Nasimi were performed as a song in the past centuries. Nevertheless, 
in the second half of the twentieth century, this literary heritage was 
consistently appiled to the Azerbaijani composers and a variety of musical 
works were created using the poetry of Nasimi in various musical forms.  

 
Рафаэль ГУСЕЙНОВ 

 
Музыка в поэзии Насими и поэзия Насими в музыке 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Если исследуемая тема с одной стороны подразумевает мелодичность 
стихов Насими, их музыкальность, исходящую из размера аруза, то с 
другой, охватывает то, насколько поэт глубоко понимает музыку и 
отражает это в своем творчестве. В произведениях других арабских, 
персидских, тюркоязычных классических поэтов также время от времени 
отмечаются названия отдельных музыкальных инструментов, 
используются музыкальные термины. Однако, в поэзии Насими наряду с 
хуруфитской символикой терминология мугама также носит системный 
характер и составляет одну из главных особенностей  его поэтики. В XIV-
XV столетиях, когда жил и творил Насими, в восточном мугаме 
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происходили важные изменения, различные народы стремились 
формировать свою стилистику национального мугамного исполнения. 
Слово «мугамат», как термин, именно в этот период впервые входит в 
научный оборот. Поэзия Насими предоставляет ценные сведения также 
для наблюдения за этим важным культурным процессом. Поэзия Насими 
создает богатое впечатление о профессиональном знакомстве поэта с 
музыкальной наукой. В то же время, анализ стихотворений Насими 
свидетельствует, что большая часть этих стихов с самого начала была 
предназначена для музыкального исполнения. Существуют источники, 
подтверждающие, что стихи Насими еще в прошлых столетиях 
исполнялись как песни. Однако, во второй половине ХХ века 
азербайджанские композиторы стали регулярно обращаться к этому 
богатому литературному наследию и, используя поэзию Насими, 
создавать цикл музыкальных произведений в различных музыкальных 
формах. 
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