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Azər bay can ta qə dim dövr lər dən zən gin dü şün cə, fi-

kir, mü ha ki mə ənə nə si nin for ma laş dı ğı mə kan lar-
dan olub. Bu mə kan Qərb dən Şər qə, Şərq dən də 
Qər bə hə rə kət edən ti ca rət kar van la rı nın, Gün ba ta-

nı Gün do ğa na bir ləş dir mək is tə yən or du la rın, əza zil şah la rın, 
di dər gin alim lə rin, yurd suz şair-sə nət kar la rın əsas sı ğı na caq 
ümi di olub. Ta qə dim dən Azər bay can da for ma la şan mul ti kul-
tu ral dü şün cə nin ifa də for ma sı olan mu si qi nin ta ri xi də ne-
çə-ne çə əsr əv vəl lə rə ge dib çı xır. Bu sir li Şərq mu si qi si Sə-
fiəd din Ur mə vi, Əb dül qa dir Ma ra ğa yi ki mi fi lo sof-mu si qi çi lər 
tə rə fin dən sis tem ləş di ri lə rək, el mi kon tekst də də öy rə ni lib. 
Adı çə ki lən mu si qi şü nas lar mu ğam la rı sis tem ləş di rib bə zi mu-
si qi lə ri no ta al maq la ya na şı, həm də bir çox mu si qi alət lə ri nin 
ide ya müəl lif lə ri olub lar. Hət ta Sə fiəd din Ur mə vi nin özü bir 
ne çə mu si qi alə ti ha zır la yıb. Təəs süf lər ol sun ki, or ta əsr lər də 
şah sa ray la rın dan tut muş, ba zar mey dan la rı na qə dər sə si ilə 
in san la rı məf tun edən bir çox mu si qi alət lə ri miz son ra dan ta-
rix səh nə sin dən si lin di. Təq dim edə cə yi miz ya zı da da vax ti lə 
mu si qi ta ri xi miz də ifa olu nan, la kin ha zır da unu du lan mu si qi 
alət lə ri haq qın da, qı sa da, ol sa mə lu mat ve rə cə yik:

Ta ri xə qo vu şan sim li 
mu si qi alət lə ri

Rə va yə tə gö rə, qar ta lın par ça la-
dı ğı bir hey va nın ba ğır saq la rı ağa-
cın bu daq la rı na do la şır. Son ra dan 
qu ru yub ta rı ma çə ki lən ba ğır saq 
kü lək əs dik cə tit rə yə rək müx tə lif 
səs lər çı xar ma ğa baş la yır. Bu səs-
lə ri eşi dən qə dim in san lar ilk sim li 
çal ğı alə ti ni icad edir lər.

Əf sa nə də hə qi qə tə uy ğun bir 
fakt var: doğ ru dan da, ta ri xən sim-
li çal ğı alət lə ri nin göv də si, qo lu və 
kəl lə si müx tə lif ağac növ lə rin dən, 
sim lə ri və qo lu na bağ lan mış pər-
də lə ri isə müəy yən üsul lar la hey-
van ba ğır sa ğın dan ha zır la nıb.

Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nin in ki şa fın da əvəz siz 
ta ri xi əhə miy yə ti olan çox say lı 
sim li mu si qi alət lə ri nin bə zi lə ri 
za man-za man şə kil dən-şək lə dü-
şə rək, də yi şik lik lə rə mə ruz qa la-
raq in di ki döv rə qə dər gə lib çıx sa 
da, bə zi lə ri “ya rı yol da qa lıb”.

Ta rix sə hi fə lə rin də uyu yan bir 
ne çə mu si qi alə ti haq qın da da ha 
ge niş da nı şaq:

Çəng: Bir sı ra Şərq xalq la rı nın 
çən gi ol sa da, Azər bay can da kı 
alət on lar dan ən bö yük diapa zo-
na ma lik ola nı idi. Azər bay can 
çən gi nin 31-32 si mi olub. Qərb 
alim lə ri bu alə ti son ra dan bö yü-
düb, tək mil ləş di rib müasir ar fa 
for ma sı na sal dı lar. Çəng sö zü nün 
“tut maq”, “ya pış maq” mə na sı nı 
ver di yi ni gü man et mək olar. 

Çağ daş ar fa mu si qi alə ti nin ib-
ti daisi sa yı lan çən gin ya ran ma 
ta ri xi çox qə dim lə rə ge dib çı xır. 
Əsa sən sa ray məc lis lə rin də is ti fa-
də olu nan zə rif və in cə səs li çəng 
Me so po ta mi ya və Mi sir si vi li za-
si ya la rı na aid edi lir. XVI-cı əs rin 
II ya rı sı na ki mi Azər bay can da 
da çəng dən is ti fa də edi lib. Şərq 
əf sa nə lə rin də bu alə tin ila hi qüv-
və lər tə rə fi n dən ya ra dıl dı ğı de yi-
lir. Hətt  a onu “Mü qəd dəs mə lək” 
də ad lan dı rır dı lar. Or ta əsr lər də 
Azər bay can da ge niş ya yı lan çəng 
haq qın da ya zı lı mən bə lər də və 
mi niatür sə nət əsər lə rin də mə-
lu mat ol duq ca çox dur. Ni za mi 
Gən cə vi “Yed di gö zəl” və di gər 
poema la rın da, elə cə də klas sik 
şair lə ri mi zin bir ne çə si öz əsər lə-
rin də çəng dən bəhs edib lər. 

XIV əsr gör kəm li Azər bay can 
mu si qi şü na sı Ə.Ma ra ğa yi mu si qi 
alət lə ri nə aid əsə rin də çəng haq-
qın da ya zır dı: “Bu, məş hur alət-
dir. Onun üzü nə də ri çə ki lir və 
sim əvə zi nə sap bağ la nır. Saz dan 
is ti fa də edən lər hə min sap la rı 
pər də lər ad lan dı rır lar. Bə zən ona 
24 sim bağ la yır lar”.

Era mız dan çox-çox əv vəl lə rə aid 
edi lən çəng mu si qi alə ti XVIII əs-
rin II ya rı sı na ki mi Azər bay can da 
is ti fa də edi lib. Alə tin müx tə lif növ-
lə ri olub. Xro ma tik sı ra sı 24 səs dən 
iba rət olan çən gin üzü nə ba lıq və 
ya cey ran də ri si çə ki lir di. Sim lə-
ri hər za man ipək və ba ğır saq dan 
ha zır la nıb. İfa sı ar fa da ol du ğu ki-
mi sağ və sol əl lə rin bar maq la rı ilə 
ic ra olu nub. Ni za mi Gən cə vi nin 
“Yed di gö zəl” poema sın da çəng-
dən bu cür bəhs olu nur: 

“Sa zın ipək tel li xoş avaz al mış,
Çən gin qu la ğı na hal qa lar sal mış 
Zil pər də dən qal xan nəğ mə lər gö zəl 
Çən gin ətə yin də naz la nır qə zəl”.

İk ri: Ən qə dim Azər bay can 
alə ti sa yı lır. Çəng dən da ha sa də 
və da ha qə dim dir. Bö yük mu si-
qi şü nas və fi lo sof Əb dül qə dir 
Ma ra ğa yi “Mu si qi alət lə ri və 
onun növ lə ri” əsə rin də bu alə-
tin özəl lik lə ri ba rə sin də ge niş 
bil gi lər ve rib. Onun yaz dıq la rı-
na əsa sən, ik ri də pər də lər ağac-
dan, çəng də isə sap dan dır. Bu 
fakt ik ri nin ar fa nın ən qə dim 
növ lə rin dən ol ma sı na sü but-
dur. 

Nüz hə: Azər bay ca nın ən qə-
dim mu si qi alət lə rin dən olan 
nüz hə or ta əsr lə rin bö yük mu-
si qi şü nas ali mi və fi lo so fu Sə-
fiəd din Ur mə vi tə rə fin dən icad 
edi lib. Çağ daş ar fa dan o qə dər 
də fərq lən mə yən nüz hə nin 81 
si mi olub. Sim lər dən hər üçü-
nün ey ni uca lıq da kök lən miş 
ol du ğu nu nə zə rə al saq, nüz hə 
mu si qi alə tin də 27 müx tə lif sə-
sin möv cud ol du ğu nu de yə bi-
lə rik.

Tən bur: Türk dil li xalq lar ara-
sın da ən ge niş ya yı lan sim li mu-
si qi alət lə rin dən bi ri də tən bur-
dur. İki sim li alət Şir van böl gə si nə 
məx sus dur. Am ma Təb riz sa kin-
lə ri tən bu ru çox sev dik lə ri üçün 
ona Şir van-Təb riz tən bu ru adı nı 
ve rib lər. Tən bu run di gər sim li 
alət lər dən baş lı ca fər qi miz rab-
la de yil, bar maq la - baş və şə ha-
dət bar maq la rı ilə ça lın ma sı dır.

Onun özü nə məx sus səs ahən-
gi var. XIX əs rin ikin ci ya rı sı na-
dək Azər bay can da ge niş is ti fa-
də olu nub. Ni za mi Gən cə vi nin, 
Mə həm məd Fü zu li nin, Qət ran 
Təb ri zi nin və bir çox or ta əsr klas-
sik lə ri mi zin əsər lə rin də tən bur 
haq qın da ma raq lı mə lu mat lar 
yer alıb. 1530-cu il də us tad Sol tan 
Mə həm mə din çək di yi Zöh ha kın 
eda mı rəs min də yer də otu rub iki 
tel li, qı sa qol lu Şir van tən bu ru ça-
lan mu si qi çi nin təs vi ri ve ri lib.

Rud: qə dim sim li çal ğı alət lə-
ri miz dən bi ri də rud dur. Bu gün 
ha mı mı za çox yax şı ta nış olan 
udun sə lə fi  dir. Əsa sən sa ray mə-
də niy yə ti nə məx sus olan mu si qi 
alə ti sa yı lan rud XVI əs rə qə dər 
gə lib ça tıb, son ra isə ye ri ni uda 
ve rib. Or ta əsr Azər bay can klas-
sik lə ri ru da da bi ga nə qal ma yıb-
lar. 

Fars ca “ba ğır saq” mə na sı nı 
ve rən rud, Ni za mi Gən cə vi nin 
de di yi nə gö rə, qə dim yu nan fi -
lo so fu Pla ton tə rə fi n dən icad edi-
lib. Son ra dan Şər qə ke çə rək, xü-
su sən də, Azər bay can da özü nün 
ən tək mil for ma sı na sa hib lə nib. 
Dörd si mi olan alə ti, hətt  a çağ daş 
gi ta ra la rın aza cıq qa lın for ma sı 
da he sab et mək olar. 

Bər bət: Miz rab la ça lı nan sim li 
mu si qi alə ti olub. Ud tip li alət lər 
sı ra sı na aid edi lən bər bə tin göv-
də si bö yük, qo lu isə uzun olub.

Adı, tə bii ki, ma raq la qar şı la nır. 
Qeyd edək ki, Bər bət or ta əsr-
lər də ya şa yan ün lü bir mü ğən-
ni, mu si qi çi olub və bu alə ti çox 
gö zəl ifa et di yi üçün ona ifa çı nın 
adı nı ve rib lər. Bər bə tin Azər bay-
ca na ərəb lə rin iş ğa lın dan son ra 
gəl di yi ni də qeyd edir lər. Ni za mi 
bu iki alə tin bir gə səs lən mə si ni 
be lə təs vir edib:

“O məc lis də işa rət baş la yan za man
Çal dı lar çəng ilə bər bə ti ha man.
Bər bət lə çəng sə si axıb müx tə sər
Tük ilə rəng ki mi bir ləş miş di lər”. 
Bər bə tə ba ğır saq dan ha zır la-

nan 6 qo şa sim bağ la nır, üzü isə 
şam ağa cın dan ha zır la nır və ona 
bir ne çə yer dən səs re zo na tor la-
rı qo yu lur. Ud dan fərq li ola raq, 
bər bə tin qo lu na 10-12 pər də bağ-
la nır. Onun diapa zo nu bö yük 
ok ta va nın “mi” sə sin dən I ok ta-
va nın “si” sə si nə ki mi dir.

Bu alət lər - çəng, bər bət və on la-
rın müx tə lif növ lə ri Azər bay can-
dan baş qa, İran da, İraq da, Tür-
ki yə də və həm çi nin Or ta Asi ya 
öl kə lə rin də ge niş is ti fa də edi lib.

Çə qa nə: İn di ki ka man ça nın 
sə lə fi  olan və for ma ca ona çox 
bən zə yən çə qa nə dörd sim li çal-
ğı alə ti olub. Alət ar mud şə kil li 
ça naq dan, qol və kəl lə dən iba-
rət idi. Çə qa nə nin doq quz his sə li 
uzun sov ça na ğı yığ ma üsu lu ilə 
qoz, sən dəl və ya fıs tıq ağa cın-
dan ha zır la nıb. Da yaq ro lu nu oy-
na yan uzun də mir şiş ça na ğın alt 
his sə sin dən ke çə rək qol ilə ça na-
ğı bir ləş di rir. Ça na ğın üzü 5 mm. 
qa lın lı ğın da şam ağa cın dan ha-
zır la nan tax ta üz lük lə ör tü lür və 
onun üzə rin də səs re zo na tor la rı 
üçün oyuq lar açı lır. İfa çı şi şi ye rə 
da ya ya raq, alə ti şa qu li və ziy yət-
də sax la yır və sağ əlin də tut du ğu 
ka man la səs lən di rir.

Ço ğur: Miz rab la səs lən di ri lən 
sim li mu si qi alə ti olan ço ğu run 
yax şı ta nı dı ğı mız ka no na (əs lin-
də onun adı qa nun dur) çox bən-
zə ri var. Ta ri xi fakt lar dan be lə 
qə naətə gəl mək olar ki, XII-XIII 
yü zil lik lər də ozan qo pu zu nun 
ço ğur la, XV-XVI yü zil lik lər də isə 
ço ğu run saz la əvəz lən mə si mər-
hə lə lə ri olub. Ta ri xi qay naq lar dan 
ay dın olur ki, XII-XVI yü zil lik lər-
də qo pu zun saz la əvəz lən mə si 
ara sın da kı dövr də, Qaf qaz, İran 
və Ana do lu da kı su fi  mə ra sim lə-
rin də, dər viş- aşıq məc lis lə rin də 
“ça ğır”, “ça qur”, “çu qur”, “ço-
ğur” ad lı mu si qi alə tin dən ge niş 
is ti fa də edi lib. Bö yük Şah İs ma yıl 
Xə tai öz “Dəh na mə” sin də bir ne-
çə də fə ço ğu run adı nı çə kir. 

 Rü bab: Rü ba bın və tə ni ərəb 
öl kə lə ri he sab edil sə də, o, qə dim 
Azər bay can mi niatür-rəs sam la-
rı nın sa yə sin də şöh rət qa za nıb. X 
əsr də ya şa mış gör kəm li alim Əl-
Fə ra bi yə gö rə, rü bab qə dim mən-
şə li Şərq mu si qi alə ti dir. Baş da 
Ni za mi Gən cə vi ol maq la bir çox 
da hi lər – Qət ran Təb ri zi, Məh sə ti 
Gən cə vi, Şah İs ma yıl Xə tai rü bab 
vur ğun la rı olub lar. Məh sə ti Gən-
cə vi həm də çox ma hir rü bab ça-
lar mış. 

Sən tur: Tox maq la ça lı nan alət 
olub. Tox maq la ça lın dı ğı na gö-
rə, həm sim li, həm də zərb mu-
si qi alə ti sa yı lır. Azər bay can da 
isə XIX əs rə qə dər is ti fa də edi lib. 
Sən tu run ən qə dim nö vü Şu mer-
lə rə qə dər ge dib çı xır. 
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