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Xülasə: Təqdim olunan məqalədə “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” muğamla-

rının oxşar və fərqli cəhətləri qeyd olunur, eləcə də Azərbaycan bəstəkarlarının 

“Bayatı-Şiraz” muğamı əsasında simfonik muğam janrında yazdığı əsərlərdən 

söhbət açılır. 
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Muğamın bir janr kimi araşdırılmasına hələ Orta əsrlərdən başlanmış və bu 

günə qədər də tədqiqatlar davam edir. Klassik şərq muğamı 12 əsas muğam və 6 

avazatdan ibarət olub [14]. Əsas muğamlara Üşşaq, Nəva, Busəlik, Rast, Əraq, 

İsfahan, Zirəfkənd, Büzürk, Zəngülə, Rəhavi, Hüseyni və Hicaz, avazatlara isə 

Şahnaz, Mayə, Səlmək, Novruz, Kərdaniyə, Güvaştdan aid olub. Muğamlar 

müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşamış musiqiçilərin ifalarında, habelə tanınmış musi-

qişünas alimlərin elmi əsərlərində yaşayaraq müasir dövrə kimi gəlib çatmışdır. 

Bu keşməkeşli dövrlərdə muğamların bəziləri ad, kök-tonallıq və ifa xüsusiyyət-

ləri baxımından dəyişikliyə məruz qalmışdır [7]. Bu mənada Azərbaycanın mu-

ğam sisteminə daxil olan “Bayatı-Şiraz” muğamının [12, s.39] adını xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. 

Şifahi-professional musiqimizin əsas muğamlarından biri olan “Bayatı-

Şiraz”ın eyni adda məqamı da mövcuddur. “Bayatı-Şiraz” məqamının quruluşu 

1-1-1/2 ton formullu iki tetraxordun orta yarım ton vasitəsilə, yəni k3 intervalı 

məsafəsində birləşməsindən ibarət olub, 9 pillədən ibarət səssırasına malikdir [8, 

s.104]. Məqamın səssırasına II, IV, VI, VIII pillələri istinad dayaq pilləsi olaraq 

Bayatı-Şiraz muğamının şöbələrinin əsasını təşkil edir ki, bu məqamda qurulan 

musiqi nümunələri həmin pillələrə əsaslanır. Bayatı-Şiraz muğamının təsnifləri, 

rəngləri, eləcə də bir çox xalq mahnı və rəqsləri bayatı-şiraz məqamına əsaslanır. 

Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyli Bayatı-Şirazı dinləyicidə qəmginlik hissi oya-

dan muğam adlandırmışdır [8, s.16]. Öz axıcı və dərin təsir gücünə görə “Bayatı-

Şiraz”a “musiqinin gəlini” (yəni “ərusi-musiqi”) deyirlər və bu dəstgah “sol” 

bayatı-şiraz məqam kökündə ifa olunur [1, s.61-66]. Ə.Bakıxanov isə Bayatı-

Şirazın həzin bir melodiyaya malik muğam olduğunu qeyd etmişdir [3, s.14]. 
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V.Xəlilovun tərtib etdiyi “Muğamların tədrisinə aid metodik tövsiyələr” 

kitabında tarzən K.Əhmədovun fikirləri diqqəti cəlb edir: “...görkəmli musiqiçi-

lərimiz və tarzənlərimiz indi “Bayatı-Şiraz” muğamına tam qəmginlik gətirən 

muğam kimi baxmırlar. Bu muğamın indiki ifa səviyyəsi, melodik quruluşu, xü-

susilə “Bərdaşt” və “Mayeyi Bayatı-Şiraz”ın əlvan çalarlarla, təntənəli çalınması 

onu qəmginlikdən, qüssədən uzaq olduğunu göstərir. ...Çox güman ki, “Bayatı-

Şiraz” muğamının bundan çox-çox əvvəlki ifa variantları dinləyicidə daha artıq 

qəm-qüssə oyadıb. İndi tam başqa cürdür. Səpkilər, nəfəslər, texniki ştrixlər 

dəyişmiş, xeyli inkişaf etmişdir” [9, s.22]. 

“Bayatı-Şiraz” muğamı tarixi keçmişdə “İsfahan” muğamı adlandırılmış və 

on iki klassik muğamlardan biri olmuşdur. Yəni müəyyən olunmuşdur ki, 

Bayatı-Şiraz muğamı VI-VII əsrdən bu günə kimi gəlib çıxmış “İsfahan”, sonra-

lar isə “Bayatı-İsfahan” adlandırılan muğamın müasir variantıdır [15]. M.M.Nəv-

vab “Vüzuhül-ərqam” risaləsində “Bayatı-Şiraz” muğamını şöbə kimi göstərmiş, 

12 muğamdan beşincisini “İsfahan” adlandırmışdır [13, s.24]. 

“Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” muğamlarının müqayisəli təhlilini 

aparsaq görərik ki, Bayatı-İsfahan muğamının tərkib hissələri Bayatı-Şiraz dəst-

gahına nisbətən fərqlidir. Burada hər iki dəstgahda yerləşən şöbə və guşələrin 

ardıcıllığı eyni deyil. Məsələn, Bayatı-İsfahan dəstgahında Bərdaşt şöbəsindən 

sonra Nişibi-fəraz şöbəsi gəlirsə, Bayatı-Şiraz dəstgahında Bərdaştdan sonra 

Mayə şöbəsi ifa olunur. Zil şöbədə isə Bayatı-İsfahan dəstgahında Bayatı-İsfahan 

şöbəsindən sonra Nühüft guşəsi gəldiyi halda, Bayatı-Şiraz dəstgahında Bayatı-

İsfahan şöbəsindən sonra “Zil Bayatı-Şiraz” şöbəsi ifa olunur [6]. 

Daha bir fərqli cəhət muğamlar arasında ifa edilən keçid xüsusiyyətli şöbə-

lərdir. Bayatı-İsfahan muğam dəstgahında əgər şur məqamlı şöbələr üstünlük təş-

kil edirsə, Bayatı-Şiraz dəstgahında [19] artıq bu şöbələrə rast gəlmirik. Oxşar 

keçid şöbələr isə eyni ilə saxlanılır. Məsələn, “Xavəran” və “Üzzal” şöbələri hər 

iki muğam dəstgahının tərkibinə daxildir. Burada diqqət çəkən digər cəhətlərdən 

biri də dəstgahlardakı şöbələrin sayı ilə bağlıdır. Məsələn, Bayatı-İsfahan muğa-

mı 22 şöbə və guşədən ibarət olduğu halda, Bayatı-Şiraz dəstgahı 9 şöbə və guşə 

ilə tamamlanır. Sözügedən muğam dəstgahlarında şöbə və guşələrin ardıcıllığı, 

həmçinin say baxımından bir sıra oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən olunmuşdur. 

Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, Bayatı-Şiraz Bayatı-İsfahan muğamından 

törənən bir dəstgahdır. Bu dəstgahın hər bir şöbə və guşəsində Bayatı-İsfahan 

muğamı ilə bir bağlılıq mövcuddur. 

Muğam sənəti həm xanəndə, həm də sazəndə (instrumental ifaçı) tərəfin-

dən ifa edildiyi üçün, bu sənət sahəsi özündə iki – vokal-instrumental və instru-

mental qolu birləşdirir. Vokal instrumental muğam növündə xanəndənin səsinin 

keyfiyyətindən asılı olaraq muğamlar dəstgah (tam) və ya natamam (qısaldılmış) 

halda ifa edilə bilər [23; 24, s.190-215]. Dəstgah halında ifa zamanı muğama xas 

olan bütün özəlliklər tam şəkildə icra edilməlidir. Yəni muğamın Dəramədindən 
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başlayaraq sonuncu şöbəsinə kimi ardıcıl olaraq şöbə və guşələrin, eyni zamanda 

onların aralarında ifa edilən təsnif, rəng və ya diringələrin ifası mütləqdir. İnstru-

mental muğam isə ifaçılıq üslubuna uyğun olaraq asanlıqla dəyişə bilən orijinal 

janr incisidir. İfaçı öz texnikasına, üslubuna uyğun olaraq muğamları ifa edə və 

onlara özünəməxsus tərzdə improvizasiyalar və bəzəklər vura bilər. Bu da mu-

ğamların inkişafında və zənginləşməsində əsaslı amil sayılır. 

Azərbaycanda Bayatı-Şiraz dəstgahının mahir ifaçılarından Ərdəbildə XIX 

əsrin 20-ci illərində anadan olmuş, Tiflisdə yaşayıb yaratmış xanəndə Səttarı, ha-

belə Ağabala Ağa Səid oğlunu, Cabbar Qaryağdıoğlunu, Dadaş Muradxanovu, 

Əbülhəsən xan Azər İqbal-Soltanı, Qasım Abdullayevi (Zabul Qasım), Mirzə Gül-

ləri, İslam Abdullayevi, Seyid Şuşinskini, Musa Şuşinskini, Zülfi Adıgözəlovu, 

Hüseynağa Hacıbababəyovu, Xan Şuşinskini, Yavər Kələntərlini, Əliövsət Sa-

dıqovu, Mütəllim Mütəllimovu, Sara Qədimovanı, Yaqub Məmmədovu, Əlibaba 

Məmmədovu, Nəriman Əliyevi, Eynulla Əsədovu, Mürşüd Məmmədovu, Ağa-

baba Novruzovu, Qaraxan Behbudov, Ramiz Hacıyevi, Arif Babayevi, Rəsmiyyə 

Sadıqovanı, Canəli Əkbərovu, Vahid Abdullayevi, Ağaxan Abdullayevi, Nisə 

Qasımovanı, Sahibə Əhmədovanı (Abbasova), Alim Qasımovu, Mənsum İbrahi-

movu, Zahid Quliyevi, Mələkxanım Əyyubovanı, Zabit Nəbizadəni, Məhərrəm 

Həsənovu, Almaz Orucovanı, Gülüstan Əliyevanı, Nuriyyə Hüseynovanı, Gülyaz 

Məmmədovanı, Nəzakət Teymurovanı, Səbuhi İbayevi və b. göstərmək olar. 

İnstrumental muğam sənətində isə muğamlar dəstgah və ya natamam halda 

ifa edilərək yalnız bir musiqi alətinin ifası ilə səsləndirilir. Bu zaman ifaçıdan 

muğam şöbələri arasında təsnif, rəng və ya diringə tələb edilmir. Lakin buna bax-

mayaraq ifaçı alətdə mükəmməl ifa etməklə yanaşı, həm muğamın bütün kompo-

zisiyasının quruluşunun qanunauyğunluqlarına, həm də şöbədən-şöbəyə keçidin 

məntiqinə bələd olmalıdır. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan musiqi mədəniyyətində 

muğamlar üzərində bir sıra bəstəkar əsərləri, o cümlədən simfonik muğamlar, 

solo alət və xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərlər yazılmışdır. Azərbaycan bəs-

təkarlıq məktəbinin ayrılmaz qollarından biri olan simfonik musiqidə muğamla-

rın müxtəlif qaydada istifadəsi milli bəstəkarlıq məktəbinin nailiyyətlərindən 

birinə çevrilmişdir. Məhz buna görə simfonik muğam janrı Azərbaycan musiqi 

mədəniyyətində xüsusi yerlərdən birini tutur. Haqqında danışdığımız janrın yara-

dıcısı görkəmli bəstəkarımız xalq artisti Fikrət Əmirov olmuşdur. O, sözügedən 

janrı 1948-ci ildə yaratmış və bu janr ona nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda 

bütün dünyada şöhrət qazandırmışdır. Bəstəkar muğamlarda şöbə, guşə, eyni za-

manda onlar arasında yerləşən rəng və təsniflərin musiqi materialına və kompo-

zisiya xüsusiyyətlərinə söykənərək “Şur”, “Kürd-Ovşarı” və “Gülüstan Bayatı-

Şiraz” kimi simfonik muğamlarını yazmışdır. Bu işdə ona tövsiyələr vermiş 

ustad sənətkarlardan Cabbar Qaryağdıoğlunun, Qurban Primovun, Seyid Şuşins-

kinin və Bülbülün müəyyən rolu vardır. 
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“Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamını Fikrət Əmirov 1971-ci ildə ta-

mamlamışdır. Bu əsər barədə bəstəkar aşağıdakı fikirləri söyləmişdir: “Yeni yaz-

dığım “Gülüstan Bayatı-Şiraz” əsəri kamera orkestri, zərb alətləri və müğənni 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunun da mənası vardır. Məlum olduğu kimi “Bayatı-

Şiraz” muğamı incə hisslərin ifadəsi, lirik əhval-ruhiyyəsi və poetikliyi ilə fərqlə-

nir. Bu muğam o birilərinə nisbətən daha yığcamdır. Mənə elə gəlir ki, kamera 

orkestri muğamın bütün incə çalarlarını, məna incəliklərini dinləyiciyə daha yax-

şı çatdıra bilər” [5, s.219-220]. 

“Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı, klassik Bayatı-Şiraz muğamı-

nın simfonikləşmiş formasıdır. Bu əsərdə istifadə olunan muğamın şöbə və guşə-

ləri XIX əsrin sonlarına qədərki dövrlərdə ifa edilən Bayatı-İsfahan muğamından 

götürülmüşdür. Bir daha xatırladaq ki, həmin dövrlərdə Bayatı-Şiraz muğamının 

adı Bayatı-İsfahan kimi adlandırılaraq 21 şöbə və guşə şəklində çalınıb oxunardı 

[1, s.62]. Onu da əlavə edək ki, bəstəkar bu əsərini qədim Şərq şairləri Sədi və 

Hafiz Şiraziyə həsr etmişdir. O, əsər üzərində işləyərkən həmin sənətkarların 

vətənini gəzmiş, məzarlarını ziyarət etmişdir [1, s.136]. 

Görkəmli bəstəkar F.Əmirovun “Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğa-

mında həm klassik Bayatı-Şiraz muğamının şöbə və guşələrini qısa formada təq-

dim edir, onları özünəməxsus improvizasiya yolu ilə simfonik şəkildə zənginləş-

dirir, həm də burada xalq musiqisindən tezislər şəklində istifadə edərək Azərbay-

can xalq incilərini öz əsərində yaşadır. 

F.Əmirov yaradıcılığının davamı kimi simfonik muğam janrına bir sıra bəs-

təkarlar da müraciət etmiş və bu sahədə yeni əsərlər yaratmışlar. Bunlardan Niya-

zinin (“Rast”), Süleyman Ələsgərov (“Bayatı-Şiraz”), Tofıq Bakıxanov (“Hü-

mayun”, “Rahab”, “Şahnaz”, “Dügah”) və Nazim Əliverdibəyov (Orqan üçün mu-

ğam kompozisiya “Bayatı-Şiraz”) kimi bəstəkarların adlarını çəkmək olar [18]. 

Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından olan xalq artisti Süleyman Ələs-

gərovun (1924-2000) yaradıcılığında müxtəlif əsərlərlə yanaşı simfonik muğam 

janrı da aparıcı yerlərdən birini tutur. Simfonik janrda bəstəkar Bayatı-Şiraz mu-

ğamına müraciət etmişdir. O, “Bayatı-Şiraz” simfonik muğamını 1952-ci ildə 

yazmışdır. Bəstəkar burada muğamın şöbə və guşələrini, eyni zamanda onlar ara-

sında ifa edilən təsnif və rəngləri olduğu kimi saxlamaqla, muğamı dəstgah şəki-

lində simfonik orkestr üçün işləmişdir. 

Tanınmış bəstəkar Nazim Əliverdibəyovun (1926-1985) yaratdığı əsərlər 

içərisində də bilavasitə muğamla sintez olunmuş janrlar mühüm yerlərdən birini 

tutur. Məsələn, 1972-ci ildə Mirzə Şəfi Vazehin şeirləri əsasında yazdığı bir pər-

dəli “Muğam” xoreoqrafik miniatürünü, orqan üçün “Bayatı-Şiraz”, “Elegiya” 

əsərlərini qeyd etmək olar. Orqan üçün yazılmış “Bayatı-Şiraz” əsərində eyniadlı 

muğam dəstgahının şöbə və guşələri müəyyən ardıcıllıqla ifa edilir. Bəstəkar 

əsərə muğamın Bərdaşt şöbəsinin ifası ilə başlamışdır [2, s.84-85]. Qeyd edək ki, 

təsniflər muğam dəstgahlarında şöbədən-şöbəyə keçidlərdə körpü rolunu oyna-
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yır. Bu baxımdan da bəstəkar “Mayə” və “Bayatı-İsfahan” şöbələri arasında 

“Küçələrə su səpmişəm” xalq mahnısından körpü kimi istifadə etmişdir (xatırla-

daq ki, bu kimi yanaşmaya S.Ələsgərovun “Bayatı-Şiraz” simfonik muğamında 

da rast gəlinir). Beləliklə, bəstəkar bu əsərdə Bayatı-Şiraz muğamını məhz orqan 

alətində dünyaya çatdırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Əsərdə bəstəkar mu-

ğamın şöbə və guşələri ilə yanaşı xalq musiqisindən də geniş istifadə etmişdir. 

Qeyd edək ki, bəstəkarın bu əsəri Azərbaycanda, o cümlədən, bir çox xarici ölkə-

lərdə orqan ifaçıları tərəfindən həvəslə ifa edilir. Bu da Azərbaycanın şifahi ənə-

nəli musiqi mədəniyyətini orqan alətində dünya səviyyəsində tanıtdırmağın vacib 

amillərindən biridir. 

Xalq artisti, bəstəkar Eldar Mansurov isə “Bəhramnamə” kompozisiyasın-

da Bayatı-Şirazı rok musiqisi ilə sintez etmişdir. Onun yaradıcılığında “Yeddi 

gözəl” rok-operası, “Kleopatra” və “Olimp” rok baletlərinin, habelə “Mahur-hin-

di” simfonik muğamının yer alması bəstəkarın bu istiqamətdə axtarış aparması-

ına dəlalət edir. 

E.Mansurovun 2004-cü ildə yazdığı və yaradıcılığının zirvəsi sayılan 

“Bəhramnamə” əsərini atası, məşhur tarzən xalq artisti Bəhram Mansurovun əziz 

xatirəsinə həsr etmişdir. Daima yenilik axtarışında olan bəstəkar “Bəhramna-

mə” əsərində özünün orijinal janr üslubunu da yaratmış oldu. Bu janrı rok-mu-

ğam adlandırmaq olar. Bəstəkar “Bəhramnamə” əsərində atası Bəhram Mansuro-

vun lent yazılarından geniş istifadə etmişdir. Burada işlədilən muğam hissələri 

B.Mansurova, digər musiqi parçaları isə Eldar Mansurova aiddir. Sözügedən əsər 

iki layihədə və iki versiyada işlənilib: ilk versiya instrumental, ikinci versiyada 

isə vokal-instrumental. 

“Bəhramnamə” əsərinin instrumental versiyasında müəllif 12 muğamın ifa-

sına yer ayırmışdır. Bunlar “Bayatı-Şiraz”, “Segah”, “Mahur-Hindi”, “Şur”, 

“Şüştər”, “Rast”, “Hümayun”, “Bayatı-kürd”, “Çoban-bayatı”, “Nəva-Nişapur”, 

“Kürdü-şahnaz” və “Çahargah”dır. E.Mansurov “Bəhramnamə” əsərinin “Baya-

tı-Şiraz” bölümündə atasının ifasında klassik muğam üslubunun orijinallığını qo-

ruyub saxlamışdır. Əsərdə ifa olunan şöbələr caz və rok üslublu musiqi ilə müşa-

yiət edilir ki, bu da klassik Azərbaycan muğamının tamamilə yeni şəkildə və 

yeni formada dünyaya çatdırılması deməkdir. 

Fikrimizi yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, muğam və Avropa musiqi janr-

larının sintezi nəticəsində milli musiqimizdə hibrid janrlar – muğam operası və 

simfonik muğam, caz-muğam və rok-muğam yaranmışdır. Muğam vasitəsilə əldə 

edilmiş novatorluq Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbini dünyada tanıtdı. Muğamın 

bəstəkar yaradıcılığında istifadəsi bu gün də özünü müxtəlif formada təzahür 

etdirir. 
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