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“AġIQ ƏLƏSGƏR” 

 KĠTABI TƏQDĠM OLUNDU 
 

2012-ci il sentyabrın 26-da M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan 

Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Aşıq Ələsgər” kitabının təqdi-

mat mərasimi keçirildi.  

 

 

Tədbirin aparıcısı, M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru 

Kərim Tahirov AAB-nin “Elm və təhsil” nəşriyyatında “Ustad aşıqları-

mız” seriyasından nəfis tərtibatla çap etdirdiyi “Aşıq Ələsgər” kitabı haq-

qında məlumat verib. O, eyni zamanda Aşıq Ələsgərin həyatından, yara-

dıcılığından danışaraq dedi ki, Aşıq Ələsgər özündən sonra gələn aşıqlara 

qüvvətli təsir göstərib və Azərbaycan ədəbiyyatında böyük iz buraxıb. 

AAB-nin sədri, Xalq şairi, kitabın məsləhətçisi Zəlimxan Yaqub 

“Ustad aşıqlarımız” seriyasından ilk kitabın Aşıq Ələsgərə həsr edilməsi-

nin heç də təsadüf olmadığını vurğulayaraq, onu zəmanəsinin və bütün 

dövrlərin ən böyük aşığı və şairi kimi dəyərləndirdi: “Yazılı ədəbiy-

yatımızda Füzuli kimdirsə, şifahi ədəbiyyatımızda da Ələsgər o deməkdir.  

Aşıq Ələsgər aşıq şeirinin zirvəsidir, həmişə də belə olaraq qalacaq.  

Aşıq Ələsgər haqqında çox kitablar çıxıb bu günə qədər, hələ yenə 

də çıxacaq. Aşıqlar Birliyi olaraq biz də fikirləşdik ki, “Ustad aşıq-

larımız” seriyasından ilk kitabı Aşıq Ələsgərə həsr edək. Aşıq Ələsgərlə 
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bağlı burda mənim poemam da gedib. Mən xoş-

bəxt insanam ki, Göyçədə Aşıq Ələsgərin qəb-

rinə əl sürtmüşəm, onun nəvələri, nəticələri ilə 

söhbət eləmişəm. Aşıq Ələsgərlə bağlı kim nə iş 

görüb, görəcək hamısına minnətdarlığımı bil-

dirirəm. Aşıq Ələsgərlə bağlı qoy hamı işləsin, 

hamı fəaliyyət göstərsin.  Bu kitabın tərtib edil-

məsində Musa Nəbioğlunun çox böyük zəhməti 

var. Bu kitab onun zəhmətinin bəhrəsidir”.  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə 

müdiri Fikrət Babayev Aşıq Ələsgərin xalqı-

mızın mədəniyyət xəzinəsinə qızıl incilər bəxş 

etdiyini, hər zaman aşığın ehtiramla yad edildiyini bildirdi.  

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutunun direktor müavini Məhərrəm Qasımlı ədəbiyyatımızda xüsu-

si yeri olan Aşıq Ələsgərin əsərləri əsasında hər il dissertasiyaların yazıl-

dığını diqqətə çatdırdı. 

Filologiya elmləri doktoru Qəzənfər PaĢayev Aşıq Ələsgərin əsər-

lərində yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən danışdı, onun bədii ifadə 

vasitələri ilə zəngin olan dəyərli irsinin daha ciddi tədqiq edilməsi 

istiqamətində lazımi işlər görüldüyünü bildirdi. 
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Prezident təqaüdçüsü, şair Ġlyas Tapdıq, filologiya elmləri doktoru, 

professor Ġsmayıl Məmmədli, şair Musa Ələkbərli və Hacı Loğman 

Qorqud, Əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezident təqaüdçüsü Ġsfəndiyar 

Rüstəmov, şəxsi mənzilində Aşıq Ələsgər muzeyi yaradan Hüseyn Hacı 

Qulu oğlu və başqaları çıxış edərək kitabın əhəmiyyətindən danışdılar.  

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşki-

latlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi işıq üzü görən kitabın 

tərtibçisi və nəşrə hazırlayanı Musa Nəbioğludur. Kitab Xalq yazıçısı 
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Elçinin məqaləsi ilə başlayır. Kitaba 

ayrı-ayrı alimlərin görkəmli söz ustadı 

haqqında yazdıqları məqalələr, Xalq 

Şairi Zəlimxan Yaqubun “Göyçədən 

gələn səslər” poeması və ustad aşığın 

yaradıcılığından nümunələr daxil edilib. 

 

 

 

Sonda AAB-nin 

katibi, “Ozan dünya-

sı” jurnalının baş re-

daktoru Musa Nəbi-

oğlu çıxış edərək ki-

tabın hazırlanmasın-

da ona dəstək olanla-

ra minnətdarlığını 

bildirdi və Birliyin 

gələcək planlarından 

danışdı.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böyük söz ustadının nəticəsi Nizami Ələsgər isə kitabı araya-ərsəyə 

gətirənlərə, tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına minnətdarlığını 

bildirdi.  

 

Könül 

Ülviyyə 
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AġIQ SƏNƏTĠ TARĠXĠ MĠSSĠYA 

DAġIYAN BĠR SƏNƏTDĠR 

 

Müsahibimiz AMEA-nın müxbir üzvü, Millət vəkili Nizami 

Cəfərovdur. 
 

 

 

 

Nizami Cəfərov: “Geyimindən, gör-

kəmindən başlamış danışığına, əda-

sına, sənət imkanlarına qədər aşıq 

həm tarixini saxlamalı, həm də 

müasirləşməlidir”.   
 

 

 

 

 

 

 

– Nizami müəllim, aĢıq sənətinin dünəni və bu günü, ümumiyyətlə, 

mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə rolu barədə Sizin fikirlərinizi 

bilmək istərdik.  

 

– Aşıq sənəti başqa sahələrlə müqayisədə sənətkarlıq baxımından 

xüsusi tarixi missiya daşıyan bir sənətdir. Əvvəla ona görə ki, aşıq sənəti, 

istər yazılı ədəbiyyat olsun, istər digər bədii-estetik yaradıcılıq sahələri 

olsun, onlardan daha çox öz tarixiylə bizi Türk dünyasına bağlayır. Yəni 

qaynaqları, mənbələri çox qədimdir və çox da aydındır. Heç bir mərhələ-

də biz aşıq sənətinin dayandığını, dövri səciyyə daşıdığını görməmişik. 

Həmişə mükəmməl bir tarixlə mərhələlərini verə-verə ozanlıqdan başla-

mış bu günə qədər gəlib çatmışdır.  Bu gün xüsusi mistik səciyyə daşı-

masa da, aşıq yaradıcıdı, şeirini deyir, havalarını ifa edir. Öz görkəmi ilə  

müəyyən qədər etnoqrafik məzmuna malikdir, (məsələn, bu gün  şairlər 

üçün xüsusi uniforma təsəvvür etmirik, amma aşıqlarda var) yəni 

müəyyən qədər bu etnoqrafik görüntünü saxlayıb, amma bununla yanaşı, 

o mistikasını saxlamayıb. Bununla yanaşı, deyim ki, bu sənət çox qədim 
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əcdad varisliyinə malikdir və mən hesab edirəm ki, bu, çox mühüm, 

əhəmiyyətli hadisədir. 

Bu gün biz aşıq sənətinin tarixindən danışanda, ümumiyyətlə, aşığı 

təsəvvür edəndə istər-istəməz yadımıza tarix gəlir. Bugünkü şair, yazıçı 

haqqında danışanda isə o qədər də tarix yadımıza düşmür. Bugünkü 

şairlərin, yazıçıların yaradıcılığını mən tarixi planda öyrənmişəm. Bizim 

elə şairlərimiz var ki, onun təfəkküründə nəinki qədim türk dövrü poezi-

yasının, heç orta əsrlər poeziyasının da yaddaşı yoxdur. Yəni elə bil ki, 

şeirdə, yazılı ədəbiyyatda, yazılı poeziyada biz o mərhələləri unudaraq 

arxada qoymuşuq. Amma aşıq unudub arxada qoymayıb. Ona görə də 

müasir dövrdə bizim üçün xüsusi əhəmiyyətlidir ki, aşıq sənəti ilə biz 

sözdə yox, yəni elə-belə söz demək xatirinə yox, mahiyyətcə öz 

tariximizi yaşadırıq. Burada bir sual ortaya çıxa bilər ki, aşıq əgər tari-

xidirsə, həddindən artıq etnoqrafikdirsə, onda bu gün onun müasir dəyəri 

az deyilmi? Amma hadisələr göstərdi ki, yox, aşıq sənəti öz mahiyyətini, 

məzmununu, tarixini, yaddaşını unutmadan da müasirləşə bilir. Amma bu 

sənətin çox qəribə qoruyucu bir xüsusiyyəti var: yazılı ədəbiyyatdan 

fərqli olaraq aşıq həddindən artıq müasirləşəndə, dövrün sosial-ideoloji 

tərəflərinə həddindən artıq cavab vermək istəyəndə dərhal onda korşalma 

əmələ gəlir. Bunu biz ötən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq 30-cu, 50-ci 

illərdə gördük ki, sosializm quruculuğuna, sovet həyat tərzinə münasibət 

göstərməyə məcbur olunanda aşıq tipologiyasını necə itirir. Amma yazılı 

ədəbiyyat, şeir itirmədi. O, daha çox dəyişə bildi, bir mərhələ yaratdı və 

sonra da bundan imtina olunmadı. Amma aşıq sənəti sonrakı dövrlərdə 

bundan imtina elədi. Məsələn, Mikayıl Azaflı meydana çıxdı və məlum 

oldu ki, ötən əsrin 20-ci, 30-cu, hətta 50-ci illərində yaranmış müəyyən 

“etiket” mövzular, ideyalar sən demə aşığın yaddaşından asanlıqla silinə 

bilərmiş. O şey ki, aşığa aid deyil, onun tarixi missiyasına aid deyil, o, 

asanlıqla silinib gedə bilir. Halbuki yazılı ədəbiyyatda, şeirdə bu, 

silinmir, müəyyən dərəcədə tarix kimi qalır.  

İndi müasir dövrdə bizim dövlətin mədəniyyət siyasətinin tərkib 

hissəsi kimi iki sənət sahəsinə xüsusi yer ayrılır. Onlardan biri muğam 

sənətidir, biri də aşıq sənəti. Əlbəttə, muğam sənəti kifayət qədər milli, 

bizim dərk elədiyimiz, ruhumuza uyğun olan sənətdir və Azərbaycan mu-

ğamının hər halda şərq muğamı tərkibində özünəməxsusluğu var. 

Müxtəlif tədbirlərdə də biz görürük ki, ərəb muğamı, fars muğamı tamam 

ayrı şeydi, Azərbaycan muğamı ayrı şey. Azərbaycan muğamı daha çox 

təmizdir, ərəb, fars muğamında isə bir xeyli dərəcədə sənətdən əlavə 

başqa şeylər də var. Məsələn, ruhani melodik sistem var, oxunan şeir 

mətninin məzmununda ilahilik daha çoxdur. Azərbaycan muğamında isə 
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daha çox sənət güclüdür. Bununla yanaşı, mən düşünürəm ki, hər halda 

muğamı aşıq sənəti ilə müqayisə eləmək olmaz. Aşıq sənətini bu millətin 

təbiəti və onun yaradıcılıq mahiyyətində dərk eləmək lazımdır. Əvvəla, 

muğamın tarixi o qədər qədim deyil. İkincisi, əlbəttə, muğamda bir sıra 

ümumşərq mədəniyyətindən götürdüyümüz elə xüsusiyyətlər var ki, 

onlar Türk dünyası üçün ümumi deyil. Aşıq sənəti isə musiqidən başla-

mış ta sözünə, ideyasına qədər bütün türk dünyasının ən ibtidai, ən geri 

qalmış mədəniyyətlərində belə bu gün mövcuddur. Bu musiqi, bu şeir 

texnikası min illərlə qalıb və nisbətən inkişaf eləmədiyi xalqların 

yaradıcılığında da biz aşığı görürük, yəni o mənada kökləri kifayət qədər 

dərindir. Bir məsələ də var ki, aşıq mahnısının, sazın həm peşəkarları var, 

həm də o, bütövlükdə xalqa məxsusdur. Yəni sazı qeyri-professional da 

çalır, aşıq şeirini qeyri-professional da qoşur, bu isə o deməkdir ki, bu, 

xalqın təkcə sənətkarlığı, sənəti deyil, onun yaşam tərzidir, həyat tərzidir, 

mənəviyyatıdır. Amma muğamda peşəkarlıq, professionallıq daha 

çoxdur. Yəni hər adam muğam ifa edə bilməz, amma hər adamın 

potensialı, gücü var ki, onu ifa etsin. Bir maraqlı cəhət də var və biz onu 

dəqiq bilirik ki, Azərbaycanın etnik tərkibində, etnik coğrafiyasında 

kifayət qədər zənginlik var. Burada müxtəlif etnoslar – Qafqaz, İran, 

Türk etnosları yaşayıb və aşıq sənəti, onun yaradıcılıq özünəməxsusluğu, 

mənbəsinin möhkəmliyi türklərə məxsusdur. Burada mübahisəli bir şey 

yoxdur. İkinci çox mühüm cəhət də var ki, başqa xalqlar, qeyri-türk 

mənşəli azərbaycanlılar, ümumiyyətlə, Qafqaz xalqları  muğamdan daha 

çox aşıq sənətini imitasiya ediblər. Yəni bu, onlara asan gəlib, onlar üçün 

də doğmalaşıbdır. İndi məlum məsələdir ki, 16-cı əsrdən bu günədək 

300-ə qədər erməni aşığı Azərbaycan dilində yazıb-yaradıb, hətta 

müəyyən məqamlarda dastanların yurd hissəsini erməni dilinə tərcümə 

ediblər, yazılı tərcümə öz yerində, şifahi danışanda erməni məclisində 

ermənicə danışıblar, ancaq şeirləri türkcə, Azərbaycanca oxuyublar.  

Aşıq sənəti bizim üçün birləşdirici bir missiyadır. Həm bizim yaratdı-

ğımızdır, həm də bizi birləşdirən bir hadisədir. Aşıq sənətinin musiqisini, 

şeir texnologiyasını, dastan yaradıcılığını, epos yaratmaq hissiyyatını təh-

lil eləsək görərik ki, bu, çox mükəmməl, zəngin və olduqca da mürəkkəb 

bir hadisədir. Amma olduqca da sadəliyi var. Yəni yaradılması baxımın-

dan elə bil xalqın təbiətinə yazılıb ki, sən bu mürəkkəbliyi çox rahat 

şəkildə yaşat, çox rahat şəkildə yarat. Bu da xalqın fəlsəfəsidir və bu gün 

üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu gün bizim dövlətimiz aşıq sənətinin inkişafı 

ilə bağlı böyük maraq göstərir və xüsusi qanunların qəbul olunması, onun 

dünya miqyasında təbliği üçün hüquqi prinsiplərin, sənədlərin işlənib 

hazırlanmasına çalışır və onu dünyanın böyük mədəni sərvətlərinin bir 
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hadisəsi kimi təqdim eləyir ki, bu da bizim dövlətimizin milli mövqe 

ifadə eləməsidir və aşıq sənətinə qayğı, aşıq sənətinin dünya miqyasında 

təbliğ olunması Azərbaycan dövlətinə hörmət gətirən bir məsələdir. Yəni 

onun milliliyini göstərən bir məsələdir və onu da deyim ki, bu, bizim 

dövlətimizin mədəniyyət siyasətinin tərkib hissəsidir. Və ən maraqlı cə-

hətlərdən biri də budur ki, bu gün aşıqdan, aşıq sənətindən ötən əsrin 20-

30-cu illərində olduğu kimi məqsədli istifadə olunmur. Doğrudur, o 

illərdə aşıqların qurultayları keçirilirdi, amma eyni zamanda qurultaylar 

keçirilə-keçirilə aşıq sənəti məhv olurdu. Bu gün isə artıq hər şey verilib 

aşıqların öz öhdəsinə. Yəni aşıq yaradıcılığı bugünkü dövrdə necə 

fəaliyyət göstərə və inkişaf edə bilər,  tarixi ənənələrini qorumaqla necə 

müasir ola bilər – bütün bunlar onun doğal inkişafının öhdəsinə buraxılıb. 

Artıq aşığa deyilmir ki, bu mövzuda yaz, bu istiqamətdə fəaliyyət göstər, 

bu işləri gör, hətta heç o da deyilmir ki, mütləq get xalq qarşısında, rəsmi 

məclislərdə çıxış elə. Bunlar deyilmir. Və mən düşünürəm ki, XX əsrin 

20-30-cu illərində aşıqlar kolxozdan, fermadan, təsərrüfatdan yazmağa, 

oxumağa məcbur edilsələr də, o dövrdə keçirilən qurultaylar bütövlükdə 

Azərbaycan musiqisinə, böyük sənətkarların yaradıcılığına  müəyyən 

qədər təsir də elədi. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyli aşıqların qurultaylarında 

bir təşkilatçı  kimi fəaliyyət göstərərək bu sənətlə daha yaxından tanış 

oldu və nəticə etibarilə “Koroğlu” operasını yaratdı. Onun xatirələrində 

də var ki, mən aşıq sənəti ilə o qədər əlaqəli deyildim və onun 

mahiyyətini də o qədər bilmirdim. Amma bütünlükdə düşüncəsi, yaradı-

cılıq xüsusiyyətləri muğam, Avropa texnologiyası üzərində qurulan 

Üzeyir Hacıbəyli aşıq sənətini görəndən sonra ən möhtəşəm əsərini yazdı 

və bu gün biz görürük ki, “Koroğlu” uvertürasında aşıq musiqisinin nə 

qədər təsiri var. Və onda nə qədər müasir olmaq imkanı, nə qədər 

vətənpərvərlik var.  

Aşıq sənətinin potensialı həddindən artıq güclüdür və  elə bilirəm ki, 

aşıq sənətindən bu cür, yəni onu siyasiləşdirmədən, idealojiləşdirmədən 

istifadə etmək lazımdır. Yəni demək istəyirəm ki, əgər ötən yüzilliyin 20-

30-cu illərində bizim ictimai şüurumuz aşıqlara lazımi köməyi göstərərək 

sənət meydanına çıxardıb, amma nə demək, nə etmək lazım olduğunu 

onların öz öhdəsinə buraxsaydı, onlar sosializmin yaxşı cəhətlərini, 

insanların biliklənməsini, savadlanmasını – sosializmin üstün cəhətləri də 

var axı, – dəqiq təhlillər edib daha gözəl sənət əsərləri yarada bilərdilər. 

Biz bunun təcrübəsini Şah İsmayıl Xətai dövründə görmüşük. Mən 

inanmıram ki, Şah İsmayıl Xətai xüsusi proqram verirdi ki, aşıqlar 

onunla hərəkət etsinlər, sadəcə olaraq onlara meydan açırdı. Əslində Şah 

İsmayıl Xətai aşıqlara təsir eləmirdi, aşıqlar Şah İsmayıl Xətaiyə təsir 
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edirdi ki, o da öz gözəl şeirlərini aşıq üslubunda yazırdı. Yəni bir daha 

qeyd etmək istəyirəm ki, çox güclü potensialı var aşıq sənətinin. Bizim 

görə bildiyimiz, görə bilmədiyimiz çoxlu potensial var. Sadəcə olaraq 

aşıqlara kömək etməklə, onların təşkilatı işlərini görməklə yanaşı, nəyi 

necə yaratmağı onların öz öhdəsinə buraxmaq lazımdır. Çünki biz ha-

mımız əminik ki, tarixdən gələn potensial bu gün kifayət qədər güclüdür.  

Uzun müddət aşıqlar sıxışdırılıb, xeyli dərəcədə kənarda qoyulubdur. 

Deyək ki, ümumi yaradıcılıq, sənət yaradıcılığı missiyasına görə uzun 

müddət aşıqlara elmi-professional baxımdan və eləcə də dövlət idarəçi-

liyi, mədəniyyət siyasəti baxımından folklor hadisəsi kimi yanaşılırdı. 

Bununla da razılaşmaq mümkün deyil, aşıq sənəti yaradıcılığının yarıya 

qədəri folklordur. Biz folklor, şifahi xalq ədəbiyyatı deyəndə ona bir az 

aşağılayıcı təyinat vermişik və təsadüfi deyildir ki, keçən əsrin 30-cu, 50-

ci illərində Azərbaycanın ən böyük şairi olan Səməd Vurğunu bəyənmə-

yənlər, tənqid etmək istəyənlər ona aşıqdı deyirdilər. Yəni görürsüz ki, 

nəticə etibarilə aşıq sənəti sıxışdırılanda gəlir harada təzahür edir? Səməd 

Vurğunda! O mənada bizim həm də yazılı poeziyamızın ən mühüm qay-

nağıdır bu sənət. Ən mühüm. Yəni ondan mühüm qaynağı yoxdur. Biz 

onu Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığında da görmüşük, yeni Azərbaycan 

ədəbiyyatının banisi Molla Pənah Vaqifin, Molla Vəli Vidadinin, Qasım 

bəy Zakirin yaradıcılığında da görmüşük. Yəni ən proqressiv, ən 

mükəmməl və ən milli poeziyanın əsasında aşıq poeziyası dayanır.   

 

– Bu gün biz istəsək də, istəməsək də ənənəvi ustad-Ģəyird müna-

sibətləri aradan çıxmaq üzrədir. Buna münasibətiniz?  
 

– Mən belə fikirləşirəm ki, buna da təbii baxmaq lazımdır. Əvvəllər 

dəmirçi dəmirçinin, dülgər dülgərin yanında yetişirdi, yəni bu sahədə 

ayrıca məktəblər yox idi. Eləcə də Türk dünyasının hər yerində manas 

manasçının, aşıq da ustad aşığın yanında yetişirdi. Çünki kitab və  başqa 

cür imkanlar yox idi. İndiki dövrdə isə təhsil var, məktəb var.  Texnolo-

giya sürətlə inkişaf edir, informasiya sahələri genişlənib və bu gün nəyisə 

öyrənmək üçün çox uzun illər tələb olunmur.  Bu gün cəmiyyət daha 

aktivdir, qloballaşma dövrüdür. İnsanlar vaxtilə on ilə öyrəndiklərini indi 

iki-üç ildə öyrənə bilirlər. Və bu gün muğamı necə öyrənirlərsə, aşıq 

sənəti də elə öyrənilməlidir. Amma mürəkkəblik nədədir? Aşıq sənəti 

təkcə musiqi, saz çalmaq, yalnız oxumaq deyil. Aşıq sənəti eyni zamanda 

yaradıcılıqdır. Burada şairlik, mütəfəkkirlik, dünyanı dərk eləmək var. 

Biz bu gün də bəzi aşıqlarda, Sarı Aşıq, Qurbani, Aşıq Ələsgər 

səviyyəsində olmasa da, hər halda o mükəmməllik iddiasını görürük. 
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Yəni aşıq məclisə gələndə, söz deyəndə özündən gələn təbiətlə onun özü 

də hiss edir ki, bu məclisdə ən müdrik adam odur və biz də o aşıqdan nə 

qədər məlumatlı, nə qədər ədəbiyyatı, sənəti, musiqini bilən olsaq da, 

bizdə də həmişə elə təsəvvür yaranır ki, aşıq bizdən yuxarıdadır, bizdən 

müdrikdir. Bunun özü bir göstəricidir və hələlik aşıq onu itirməyib. Nə 

qədər aşığa yuxarıdan aşağı münasibət ünsürləri, elementləri, təzahürləri 

olsa da, amma o biri tərəf daha güclüdür. Mən düşünürəm ki,   məktəb 

lazımdır, özü də burada tək musiqi yox, başqa sahələr də öyrədilməlidir. 

Əlbəttə, bizim dövlətimiz buna da çalışacaq və artıq müəyyən 

mülahizələr, söhbətlər var. Aşıqlar Birliyinin yaradılması artıq xüsusi 

hadisədir və bunun metodikası da Aşıqlar Birliyindən gəlməlidir. Bu gün 

bizim nə qədər istedadlı saz çalan, hətta dastan danışmaq, yaxud yarı 

dastan fəlsəfi söhbət eləmək imkanları olan  gənclərimiz var. Bu, xalqın 

yaradıcılığında var və təbiətən gedir. İstəyirsən lap bu gün aşıqlığı 

qadağan elə, bu, yenə də olacaq.  Amma bütün bunları tətbiq etmək, daha 

yaxşı öyrətmək üçün  metodika hazırlanmalıdır. Yəni peşəkar təhsil 

olmayan yerdə sadəcə təbii gedişlə sənəti  yüksək səviyyəyə qaldırmaq 

və bugünkü dünyanın mədəniyyət, incəsənət, sənət aktları sistemində 

üstünlük qazanmasına nail olmaq çox çətindir. Mütləq o, məktəb, 

universitet səviyyəsində öyrənilməlidir.  

Və burada  ustad-şəyird ənənəsinin müəyyən elementlərini mütləq 

onların öz ixtiyarına buraxmaq lazımdır ki, sənətə yeni gələnlərin 

ustadlarla əlaqələri olsun. 

 

– Sizcə, bugünkü aĢıq necə olmalıdır?  

 

– Mən düşünürəm ki, geyimindən, görkəmindən başlamış, danışığına, 

ədasına, sənət imkanlarına qədər aşıq həm tarixini saxlamalı, həm də 

müasirləşməlidir. Müasirləşməlidir deyəndə birdən-birə nə isə yeni, 

müasir bir şey yaradılmasını nəzərdə tutmuruq.  Burada söhbət dünənin, 

keçmişin, yəni mövcud olanların müasirləşdirilməsindən gedir. Baxın, 

insan yaranandan milyon illərdir özünə yuva tikir. Lap qədimlərdə yerin 

altında, sonra üstündə, indi isə göydələnlər tiksə də, mahiyyət eynidir. 

Aşıq sənətində də eynidir və tarixdə yaxşı nə varsa hamısını saxlamaqla 

bugünkü tələblərə cavab vermək lazımdır. Bu tələblərdən biri də – biz 

onu  hər sahədə: musiqidə də, rəssamlıqda da, şairlikdə də görürük – 

estradaçılığı mənimsəməkdir. Məsələn, bu gün şairlər öz şeirlərini 

səhnədən  oxuyanda adama daha xoş gəlir. Aşıqlığın içərisində bu 

estradaçılıq güclü olub, amma o dövrün səviyyəsində olub. 

Primitivləşmək, yüngül bir hadisəyə çevrilmək səviyyəsində yox, sözün 
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geniş mənasında o zəngin, müdrik peşəkarlığı saxlamaqla estrada 

təmayülü, xalqla birbaşa təmas təmayülü, xalqın sevimlisi olmaq 

təmayülü qazanmalıdır aşıq. Həqiqətən, məsələn, Aşıq Ədalət başdan-

ayağa estradadır. Aşıq neyləyə bilərsə, gücü nədirsə, o səviyyədə 

məclisdə özünü təqdim eləyir. Hamıya da xoş gəlir. Görünür, bu, onunla 

bağlıdır ki, bütün sənətlərdə olduğu kimi, aşıqlıq sənətində də aşıq gəlir 

gətirməyi, pul qazanmağı, öz mətahını bazara çıxarmağı bacarmalıdır. 

Bununla bağlı biz yeni qanun qəbul edirik və burda prodüser anlayışına 

geniş ehtiyac olacaq. Çünki aşıq özü gəlib birdən-birə nəyisə ifa edə 

bilməz, özünü göstərə bilməz. Zaman, şərait, harada, necə və s. bütün 

bunları prodüser müəyyənləşdirir.  Bu dünyada yalnız mənəvi qazancla 

yaşamaq mümkün deyil, mütləq maddi təminat olmalıdır. 

 

– Bu gün aĢıqlarımıza dövlət qayğısı var. Onlara fəxri adlar veri-

lir, prezident təqaüdü alan aĢıqlarımız da var. Ancaq bilirsiniz ki, bu 

sənətlə məĢğul olanların əksəriyyəti baĢqa heç bir yerdə iĢləmirlər. 

Sizcə, onların sosial müdafiəsi üçün nə kimi tədbirlər görülməlidir?  
 

– Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hələ sovet dövründə haki-

miyyətə gələndən xüsusi mədəniyyət siyasəti olub. Sovet hakimiyyətində 

yaşamış xalqların təcrübəsində  yoxdur ki, sənət adamına bu qədər qayğı 

göstərilsin. Hətta o dövrdə sənət adamına Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı 

da verirdilər. Hər halda bunun o dövrlə əlaqədar müəyyən bir 

diplomatiyası da var idi. Bu, azərbaycanlı bir şairə, söz adamına, ziyalıya 

ittifaq miqyasında nüfuz qazandırırdı.  Heydər Əliyev bunu bilirdi və 

ziyalıya nüfuz qazandırırdı. Bu, sonra da davam etdirildi. Bunlar bizim 

dövlətimizin mədəniyyət siyasətinə çevrildi və təbiidir ki, keçid dövründə 

mürəkkəblik əmələ gəldi. Hər bir dövlət, xüsusilə yeni qurulan dövlət 

sənət adamına – o, dövlətin mənəviyyatıdır, ideolo-giyasıdır, –  xüsusi 

qayğı göstərməlidir, ancaq bununla yanaşı, imkan məhdudiyyəti də var. 

Odur ki, həm o tərəf nəzərə alınmalıdır, həm bu tərəf. İndi biz 

Mədəniyyət haqqında qanunda təbiidir ki, bu ənənəni saxlayırıq, çünki 

bu, ümummilli liderin böyük dövlət quruculuğu prinsipləridir. Odur ki, 

dövlət qayğısı bütün sənət adamlarına, o cümlədən aşıqlara həmişə olub, 

bundan sonra da get-gedə güclənəcək. Dövlətin maddi imkanı artıqca, 

beynəlxalq əlaqələri gücləndikcə, istər-istəməz onun nəzarəti altında olan 

hər şeydə güclənmə, möhkəmlənmə prosesi gedəcək, o cümlədən də aşıq 

sənətində. İkinci bir tərəfdən, təbiidir ki, xüsusilə keçid dövründə 

Azərbaycan dövləti kimi milli dövlətlər həmişə çalışırlar ki, gələcək 

üçün, onların müstəqilliyi üçün  bir baza yaransın ki, müstəqil fəaliyyət 
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göstərə bilsinlər. Bunun üçün də müxtəlif yollar var: Dövlət sifarişləri, 

dövlət konsertləri ola bilər, gənc aşıqlara xüsusi qayğı göstərilə bilər, 

məktəb-təhsil səviyyəsinə qayğı ola bilər. Burada fərdi təşəbbüslər də ola 

bilər. Və bunlar olacaq. O ki qaldı, bu birliklərin fəaliyyəti səviyyəsində 

nələr etmək olar? Əgər Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bəstəkarlar İttifaqı, 

Rəssamlar İttifaqı varsa, Aşıqlar Birliyi də bu səviyyədə qurumdursa, bu 

qurumun funksiyaları gücləndirilməlidir. Bunun üçün maddi imkanlar 

yaradılmalı, xüsusilə də idarə aparatı gücləndirilməlidir ki, bu, işləsin, 

problemlər barədə ardıcıl məlumat verilsin.  İndi bu birliklər həm maddi, 

həm də mənəvi baxımdan daha çox Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 

bağlıdır və  çalışmaq lazımdır ki, qaldırılan məsələlər nazirliyin gücü, 

imkanı daxilində həll olunsun. Qaldı, aşıqların təqaüd məsələsinə, bu, 

mənim üçün də maraqlıdır və əgər hər hansı bir aşıq Aşıqlar Birliyinin 

üzvüdürsə, yaşlaşdıqdan sonra onlara təqaüd verilməlidir. Bizdə bu ənənə 

olub. Məsələn, Yazıçılar İttifaqının üzvü heç yerdə işləməyibsə, o, 

yaşlaşanda təqaüd alırdı, indi bilmirəm orda vəziyyət necədir (doğrudur, 

onların çox hissəsi işləyir və  belə bir problemləri də yoxdur), eləcə də 

Bəstəkarlar İttifaqı, Rəssamlar İttifaqının. Ancaq aşıqlar işləmir axı. 

Onların cüzi bir hissəsi işləyir. Bunlar nəzərə alınmalı, onlara təqaüd 

verilməlidir. Nə qədər dövlət qayğısı imkanı varsa, o, dövlətdən gözlənil-

məlidir. Amma bununla yanaşı, fərdi yaradıcılığı da həvəsləndirmək la-

zımdır. 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təbiidir ki, 

çoxlu sayda aşıqlar olub, amma yaddaşımızda daha çox Aşıq Ələsgər 

qalıb. Niyə? Çünki burada yaradıcılıq, istedad fərdi hadisədir. Biz nə qə-

dər onları ümumiləşdirsək də, birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, 

sənəti, mədəniyyəti, incəsənəti fərd yaradır. Çoxlu bəstəkarlar ola bilər, 

amma hər dəfə Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov olmaya-

caq. Bu ümumini, əlbəttə, maraqlandırmaq lazımdır, amma bu da Heydər 

Əliyevin mədəniyyət siyasətində çox mühüm hadisədir: xüsusi istedada 

xüsusi qayğı lazımdır. Aşıqların hamısına qayğı lazımdır, amma bu da 

Aşıqlar Birliyinin funksiyasına daxildir ki, kim xüsusi istedaddırsa, ona 

xüsusi qayğı göstərilməlidir. Hamı Ədalət Nəsibov, Kamandar 

Əfəndiyev, Dərya Məhəmməd ola bilməz. Bu da ola bilər ki, aşıq olsun, 

böyük istedadı olsun, amma üzə çıxmasın. Ona görə də yeri gələndə 

onların nazlarıyla da oynamaq lazımdır. Əlbəttə ki,  o informasiyanı, 

təklifi də həmişə Aşıqlar Birliyi verməlidir. Yeri gəlmişkən, bir hadisəni 

xatırlatmaq istəyirəm. Respublika günü münasibətiylə “Buta” sarayında 

keçirilən tədbirdə Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla birlikdə cənab prezidenti 

təbrik edərkən onun ilk sözü bu oldu ki,  Zəlimxan müəllim, Gədəbəydə 

Aşıqlar evinin əsasını qoyduq. Yəni dövlət başçısı səviyyəsində bu sənətə 
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maraq, diqqət var, davamlı, ardıcıl işlər görülür. Mehriban xanım 

Əliyevanın YUNESKO-da kifayət qədər böyük mübarizəsi sayəsində 

aşıq sənəti qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyahıya salınaraq dünya 

mədəniyyəti inciləri sırasında öz yerini tutdu. Bunlar balaca işlər deyil, 

böyük işlərdir. Xalqın mədəniyyətini taleyin ümidinə buraxmaq olmaz.   

Bir şey də var ki, sənətkarlar çox zaman münaqişəyə, qruplaşmalara 

meyilli olur. Bu, həmişə var. Sənətkar iddialı olur, və o iddiadan gələn 

məsələlər də var. Ötən əsrin 90-cı illərində Aşıqlar Birliyinə rəhbərlik 

etmək üçün münaqişələr olurdu. Hüseyn Arif kimi nüfuzlu adam bu 

quruma rəhbərlik etdiyi zaman nə qədər münaqişənin qarşısını alırdısa, 

amma yenə görürdün ki,  nə isə ortaya çıxır. İndi Birliyə  Zəlimxan 

Yaqub rəhbərlik edir, o, xüsusi nüfuzlu insandır, xüsusi istedaddır. Hər 

sahədə hamı onunla hesablaşır, aşıqlar da o cümlədən.  

 

– Nizami müəllim, bəzi özəl televiziya kanallarının aĢıq sənətinə 

“özəl” münasibəti barədə nə deyə bilərdiniz? 

 

– Bu, qaçılmaz bir vəziyyətdir. Mən fikirləşirəm ki, gərək Aşıqlar 

Birliyi aşıq sənətinin təbliği ilə bağlı formaları özü müəyyənləşdirsin. 

Aşıqların yarışını keçirmək olar, amma elə etmək lazımdır orada 

yüngüllük olmasın. Əgər hansısa kanalda razılaşmadığınız bir şey olarsa, 

yaxud yaxşı ifaçı kənarda qalıb, əvəzinə pisi ekrana çıxarırlarsa, onda siz 

etiraz etməlisiniz və bu da sizin mövqeyiniz kimi qarşılanacaq.  Bu məsə-

lədə siz tək deyilsiniz. Bununla bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

televiziya kanalları ilə görüşlər keçirir və çalışırlar ki, ümumi proqramlar 

olsun. 

  

– AĢıqların geyimi barədə nə deyə bilərsiniz?  

 

– Mən belə fikirləşirəm ki, burada bir az sərbəstlik olmalıdır. Yaşlı 

nəsil elə geyinirdi, özü də həvəslə geyinirdilər. Geyim forması haqqında 

fikirlər var ki, bu, Şah İsmayıl Xətainin dövründən gələn geyimdir. Bizim 

muğam ifaçılarımızın da geyim formaları var, amma bir də görürsünüz 

ki, biri geyinmir, biri geyinir. Mənə belə gəlir ki, aşığın o forması təhlil 

olunmalıdır, tədqiq olunmalıdır, bir az modernləşdirilməlidir. Həm 

modern, həm də qoy geyimlərdə müxtəliflik olsun. Mən bir fərqlilik 

görmürəm. Əsas odur ki, oxumağı yaxşı olsun. Eyni zamanda geyimə 

elə-belə baxmaq olmaz.  

– AĢıqların V Qurultayından sonra AĢıqlar Birliyinin fəaliyyətini 

necə dəyərləndirirsiniz?  
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– Mənə elə gəlir ki, Birlik artıq yaranıb. Sizin artıq oturmağa yeriniz 

var, jurnalınız çıxır, qurultay keçirildi. Bu qısa müddət ərzində xeyli 

kitablar nəşr olundu. Elə sizin dünyasını dəyişmiş aşıqlar və sazbəndlərlə 

bağlı kitablarınız və s. Saytınız fəaliyyət göstərir. Bunlar hamısı işin 

görüldüyünə sübutdur və görünür ki, Aşıqlar Birliyi mövcuddur. 

Hesab edirəm ki, Aşıqlar Birliyində həm mənəvi tərəfindən texniki 

tərəfinə qədər aşıq sənətini bilənlər var, həm elm adamları var, həm də 

Azərbaycanda yaxşı potensial var. Tələbkarlıq potensialı da var, elmi-

tədqiqat potensialı da, dövlət qayğısı da var  və təçkilatçılıq işi də gedir. 

Bu gün artıq o dedi-qodu yoxdur. Və dedi-qodu yoxdursa, bu, o 

deməkdir ki, artıq stabilləşmiş, müəyyənləşmiş bir qurum var və bu 

qurumla da təbii ki, aşıqlar hesablaşacaq. Görəcəklər ki, iş gedir, bu 

zaman dedi-qodu da olmayacaq.  

Yəni artıq görünür ki, Aşıqlar Birliyi işləyir. Yeni dövr üçün yeni bir 

sistem, yeni model yaranır və bu, elə də asan gedən proses deyil. Bəzən 

biz düşünürük ki, bu gün bir inqilab olsun. Buna ehtiyac da yoxdur. 

Gərək onun bazası, strukturu tədricən müəyyənləşsin və o, süni yox, təbii 

bir qurum kimi işləsin.   

 

– Maraqlı müsahibəyə görə təĢəkkür edirəm. 

 

Müsahibəni apardı:  

Musa NƏBĠOĞLU 
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AŞIQ KAMANDAR ƏFƏNDİYEV – 80 

 

 

 

 

 

Zəlimxan YAQUB 

Xalq Ģairi 

 

 

 

 

  

 

 

AġIQ KAMANDAR  

HƏMĠġƏ XALQIN ÜRƏYĠNDƏDĠR 
 

Sazın, sözün müqəddəs beşiyi qədim Borçalı mahalında bir kənd var – 

Kürüstü Kəpənəkçi. O kənddə bir ev var – Aşıq Kamandar evi. O kənddə 

bir muzey var – Aşıq Kamandar muzeyi. O kənddə bir məzar var – Aşıq 

Kamandar məzarı. O məzarın önündə diz çöküb ağladığım, Aşıq Kaman-

dar evinin ikinci qatında ustadla üz-üzə durub çay kimi çağladığım, o 

muzeyə baxıb kövrək, dərin xəyallara daldığım bu dünyanın içində ayrıca 

bir dünya yaşayırdı orda. On bir telli, uzun qollu, gen sinəli, durna boğaz-

lı, bülbül avazlı, yaddaşlarda möhürlənən, könüllərdə sehrlənən Aşıq 

Kamandar sənətinin və Aşıq Kamandar şəxsiyyətinin yaratdığı Allah ver-

gisi, Tanrı töhfəsi olan bir dünya var idi. Və o dünyada bir Aşıq 

Kamandar var idi. 

 

Nələr çəkdi başım, axdı göz yaşım, 

O gənclik illərim soldu, ay hayıf! 

Aşıq deyir, ay hayıf,  

Açan soldu, ay hayıf! 

Haqdan gələn pozulmaz, 

Olan oldu, ay hayıf! 

Yazan yazdı, tərsə çəkdi qələmi, 

Çoxları bu dərdə daldı, ay hayıf! 
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Mərd igiddən yersiz xata görmədim,  

Namərd düz oxunu ata, görmədim. 

Aşıq ata görmədim, 

Vaxtsız ata, görmədim. 

Həyatından gileyli, 

Haqsız ata görmədim. 

Mən ömrümdə ana, ata görmədim, 

Yadlar könlüm alan oldu, ay hayıf! 

 

Suyu dəhnəsindən arxa bağladım, 

Səmti-guşəsindən arxa bağladım. 

Aşıq, arxa bağladım, 

Arxı arxa bağladım. 

Nə namərdə sirr verdim, 

Nə də arxa bağladım. 

Öz atam oğluna arxa bağladım, 

Kölgəsi gözündə qaldı, ay hayıf! 

 

Kamandaram, mənimlə varalı könlüm, 

Çox dedim, tutmadı qaralı könlüm. 

Aşıq, qaralı könlüm, 

Qəmdən qaralı könlüm. 

Çalış  eldən-obadan, 

Düşmə aralı, könlüm. 

Qeyrətsiz qohumdan yaralı könlüm, 

İllər boyu talan oldu, ay hayıf!  

 

Aşıq Kamandarı Allah saçından-dırnağına qədər qəm üstə 

kökləmişdir, göz yaşı üstə kökləmişdir. “Aşıq Qərib” dastanını danış-

maqla bütün qəribləri qürbətdən vətənə gətirdi. Bütün Şahsənəmlərin 

ürəyində sevgi və məhəbbət çırağı yandırdı. “Gülabı” havası üstündə: 

 

Qızlar, mənə bir təsəlli eyləyin, 

Güllərim solmadan Qərib gəleydi. 

Şirin canımı yara qurban eyləyin, 

Əlim üzülmədən Qərib gəleydi. 

 

Çağırın yanıma dərdli anamı, 

Qərib yoxdu, o  bağlasın yaramı. 
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Qadir mövlam özü versin aramı, 

Peymanım dolmadan Qərib gəleydi. 

 

– deməklə neçə yüz illərdir oxunan Aşıq Qəribi Aşıq Kamandar yenidən 

diriltdi. “Ana mən Qəribəm” – Qərib deyəndə bütün analar ağladı qərib-

lərin halına, bütün qürbətdə olanlar ağladı vətən həsrəti ilə yaşayanlara. 

 

 

Kamandarı Allah sazından, sözündən, avazından, şeirindən, şeiriyya-

tından bir layla yaratmışdı, bir nəfəs yaratmışdı. Sehr idi, ovsun idi, 

möcüzə idi. Onun Səhabəsindən kənara düşmək olmurdu. 

 

Halaldandı mayam, bulunmaz haram, 

Qırxlar məclisində mən orda varam. 

Seyraqub adamla heç olmaz aram, 

Şeytandır, felindən, ay bu yanda dur. 

 

– deyəndə artıq Kamandar qırxlar məclisində, ərənlər pirində idi, sıravi 

yerdə dayanmamışdır. Aşıq şeirinin peyğəmbəri Aşıq Ələsgərin  

 

Aşıq, diyar-diyar gəzənin, 

Əzəl başdan pürkamalı gərəkdir. 

Oturub-duranda ədəbin bilə, 

Mərifət elmində dolu gərəkdir. 
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şeiri elə bil ki, Kamandarın boyuna-buxununa, şəxsiyyətinə, yaraşığına, 

sazına-sözünə biçilmişdir. Yəni ədəb-ərkan, mərifət, əhli-ürfan, hansı 

sözün harda deyilməyi. O, yedəhləmə havalarında elə bayatılar işlədirdi 

ki, adamın ciyərini çəkib eşiyə çıxardırdı. O, yedəhləmələri necə verirdi 

qoşmaların arasında: 

 

Neyçün ağlar, 

Gözlərin neyçün ağlar. 

Batan karvan mənimdir, 

Kiradər neyçün ağlar. 

 

Yasa bax, 

Qaralar geymiş yasa bax. 

Təbiətə borclu canım, 

Ya bu gündü, ya sabah. 

 

Yasınnan, 

Qara bağlar yasınnan. 

Çox-çox  mənəm deyənin, 

Dünən gəldim yasınnan. 

 

Yer-yemiş, 

Bağda bitər yer-yemiş. 

Çox mənəm deyənləri, 

Torpaq  udub, yer yemiş. 

 

El yeridi, 

El yurdu, el yeridi. 

Mərdin karvanı köçdü, 

Arxasınca el yeridi. 

 

Bir dəfə götürdü sazı, bir “Mansırı” (rəhmətlik Təhlə Novruzun 

sözlərini) oxudu:  

 

Əgər ki  baxmasan, bağçam pozular, 

Becərsən açılar güllər, əfəndim. 

Haq deyən dillərə rəvac verilər, 

Kəsilməz Haqq deyən dillər, əfəndim. 
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Əgər seçən olsa, mərdi, namərdi, 

Bekar qohumların çəkilməz dərdi. 

Görüm boş qalmasın mərdlərin yurdu, 

Gülüşər müxənnət ellər, əfəndim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah, bunu elə oxudu ki, ikimiz də ağladıq, göz yaşı içində qərq ol-

duq. Birdən mən bir cavanlıq elədim. Aşıq Kamandarın o biri sazını gö-

türdüm, dedim: Ustad, məni havalandırdın, məndə günah yoxdur. Üz-üzə 

dayanmışıq, ata-oğul kimi, müəllimlə tələbə kimi, şagirdlə ustad kimi, 

dəryayla damla kimi, amma faktdır ki, üz-üzə dayanmışıq. Bəli, başladıq 

bu gün artıq dillər əzbəri olan, həm Kamandarın, həm də mənim 

kitablarımda olan bir deyişmə onda bədahətən belə yarandı. Yadımdadı 

ki, “Şahsevəni” üstündə oxuduq. İkimiz də çalırdıq, amma elə bil ki, bir 

sazdı. Bu, o demək deyildi ki, mən də sazı Kamandar kimi çalıram. Xeyr, 

o, ustad idi, o, məni izləyirdi, mən onu gözləyirdim. 

 

Zəlimxan Yaqub: 

 

Dünya bülbüllü bir bağdır, 

Sən ötməsən, mən ötmərəm. 

Bu sehrdən, bu sevdadan, 

Sən getməsən, mən getmərəm. 
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AĢıq Kamandar: 

 

Bu dünya bir güllü bağdır, 

Sən açmasan, mən açmaram. 

Söz ətrini bənövşətək, 
Sən saçmasan, mən saçmaram. 

 
Zəlimxan Yaqub: 

 
Biz bir eşqin butasıyıq, 

Gülü gülə tutasıyıq. 

Bir çəməndə bitəsiyik, 
Sən bitməsən, mən bitmərəm. 
 

 AĢıq Kamandar: 
 
Od törəyər od canından, 
Mərd törəyər mərd qanından. 

Həqiqətin meydanından, 

Sən qaçmasan, mən qaçmaram. 

 

Zəlimxan Yaqub: 

 

Qayalar var, qanan mənəm, 

Qalalar var, yanan mənəm, 

Səni məndə tapan mənəm, 

Sən itməsən, mən itmərəm. 

 

AĢıq Kamandar: 

 

Hikmət var, hikmət doludur, 

Ulusdan, eldən uludur. 

Getdiyimiz Haqq yoludur, 

Sən çaşmasan, mən çaşmaram. 

 

Zəlimxan Yaqub: 

 

Tər çiçək ollam yazına, 

Gümüş tel ollam sazına. 

Zəlimxanam, murazına, 

Sən yetməsən, mən yetmərəm. 
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AĢıq Kamandar: 

 

Kamandaram, həvəsində, 

Yurd-yuvam var nəfəsində. 

Ariflərin məclisində, 

Sən qoşmasan, mən qoşmaram. 

 

Bəli, bizi muradımıza çatdıran, arzularımıza qovuşduran, qürbətdən 

vətənə gətirən, oğul evləndirən, qız köçürən, qız nişanlayan, bu gözəl 

dünyanı sevgi ilə, məhəbbət ilə daha da gözəlləşdirən aşıqlara tarix boyu, 

zaman-zaman minnətdar olmalıyıq. Aşıq Kamandar ona görə böyük idi 

ki, böyüklərdən dərsini almışdı. Aşıq Sadıq kimi aşıqların sultanı sayılan 

pürkamal, divani yükü, dastan yükü əfsanəvi səviyyədə zəngin olan Aşıq 

Sadıq Sultanovdan dərs almışdır. Telli sazı Tanrı dərgahına qaldıran ulu 

sazın böyük ustadı Aşıq Əmrah Gülməmmədovdan dərs almışdır. Və o 

dədələrdən aldığı mayanı, sərvəti bu gün görəcəksiniz.  Təbrizdə də, 

Dərbənddə də, Naxçıvanda da, Borçalıda da, Qarsda da, Göyçədə də, 

Kəlbəcərdə də, Urmiyada da – hər yerdə də, əgər bu gün saysız dərəcədə 

aşıqlar ordusu Kamandar yolu ilə gedirsə, onun boğazından oxumağa can 

atırsa, onun barmaqlarını barmağına köçürmək istəyirsə, bu, o deməkdir 

ki, Aşıq Kamandar Adəmdən gəlib, Aşıq Kamandar Xatəmə gedir. Aşıq 

Kamandar kandan gəlib, Aşıq Kamandar məkana gedir. Aşıq Əmrahın 

məzarı başında sözümün sonu bundan ibarət idi: 

 

Deməyin ki, vaxtı başa yetirdik, 

Tar kamansız, kaman tarsız qalmasın. 

Aman, ellər, xan Əmrahı itirdik, 

Sənət mülkü Kamandarsız qalmasın. 

 

Bəli, həyat təsdiq elədi ki, böyük sənətkarı Allah böyüdür, xalq 

böyüdür. Millət də bizi böyüdüb, vətən eşqi böyüdüb. O, həmişə xalqın 

ürəyində olur. Necə ki, Aşıq Kamandar həmişə xalqın ürəyindədir.  

Bəli, bu gün biz öz böyük sənətiylə, şəxsiyyətiylə Azərbaycanın aşıq 

sənətinə böyük şöhrət və nüfuz gətirən, bütün aşıq məktəblərinin böyük 

sənətkarlarının hamısını ehtiramla yad eləyib, onların müqəddəs ruhu 

qarşısında baş endiririk. Dədə Qorquddan dədə Şəmşirə, dədə Ələsgərə, 

Aşıq Hüseyn Saraclıya, İmrana, Əkbərə, Mikayıl Azaflıya, Şakirə, 

Pənaha, Xanlara, adını çəkmədiyim böyük ustadlar var onların hamısının 

müqəddəs ruhuna eşq olsun ki, bu xalqın ruhunu sazında, sözündə, 

ləngərli məclislərində həmişə diri və duru saxlayıblar.   
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AġIQ  KAMANDARA  MƏKTUB 

 

Ağrını, azarı qoyma yaxına, 

Durma, usta tərpən, usta Kamandar. 

Tutular gözlərim, yanar ciyərim, 

Görsəm o telləri pasda, Kamandar. 

 

Bəzəsin məclisi söhbətin xası. 

Qoyma göz açmağa nisgili, yası. 

Amandı, quyudan qurtar Abbası, 

Saxlama Gülgəzi yasda, Kamandar. 

 

Sazdı, havacatdı könlümün yarı, 

Odur Zəlimxanın dövləti, varı. 

Beş gün ömrüm olsa, bölərəm yarı, 

Verrəm sənin kimi dosta, Kamandar. 

 

 

 

KAMANDARIN ÖLÜMÜNƏ 

 

Qəfil bir xəbərdən dondum yerimdə, 

Səni nə tez çəkdi gor, ay Kamandar. 

Elə bil üstümə dağlar yeridi, 

Calandı yerimə qor, ay Kamandar. 

 

Ağladım mən səni xəstə görəndə, 

Qəlbini dumanda, sisdə görəndə. 

Səni çiyinlərin üstə görəndə, 

Gözüm kor olaydı, kor, ay Kamandar. 

 

Dədələr zinətdi təbiət üçün, 

Həm xalq üçündür, həm sənət üçün. 

Nə qədər ağlayaq bu millət üçün, 

Çoxdu dizlərimə zor, ay Kamandar. 

 

Şaxtaya, bürküyə, ayaza baxmır, 

Baş vurub dərinə, dayaza baxmır. 
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Səsə, zənguləyə, avaza baxmır, 

Əcəl toxuyanda tor, ay Kamandar. 

 

Saraclı qurduğu o dərgah hanı? 

Hanı Xındı Məmməd, xan Əmrah hanı? 

Aşıq Sadıq kimi məğrurlar hanı? 

Nələr itirmişik gör, ay Kamandar. 

 

Niyə dərdə düşüb, qəmə batırsan, 

Yenə Zəlimxana nazmı satırsan. 

Yatmaq vaxtıdımı, hara yatırsan, 

Yanına el gəlib, dur, ay Kamandar. 

 

3.12.2000 
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Aşıq Kamandarın aşıqlığı və ilhamı saz poezi-

yasının çox dərin qaynaqlarından süzülüb gəlir. Onu 

dinləyəndə hələ bu vaxtacan tam azərbaycanlı ola bil-

mədiyimi daha aydın dərk edirəm, vaysınıram. Məgər 

saz çala bilməyəni, bu boyda mədəniyyəti yalnız seyrçi 

kimi dinləyəni də azərbaycanlı adlandırmaq olar? 

 

Xəlil Rza ULUTÜRK 

Xalq Ģairi 

 

* * * 

 
Unudulmaz, böyük  ozanımız, məşhur Aşıq Ka-

mandarın xatirəsi qarşısında ehtiramla baş əyirəm. 

Sənət dünyasına gələn istər şair olsun, istər bəstəkar 

olsun, istərsə də aşıq olsun, ilk növbədə Allahın 

verdiyi istedadla gəlir, Tanrı payı ilə gəlir. Allah 

Kamandara o qədər böyük istedad, o qədər böyük 

sənət səadəti vermişdi ki, onu təqlid etmək qeyri-

mümkündür. Qədimlərdə deyirdilər ki, Allah sevdiyi 

bəndəsinə ahəng duyğusu verir, ahəng hissi verir, 

musiqi duyğusu verir. Bu mənada Aşıq Kamandar Allahın seçilmiş sevimli 

bəndəsi olub. Kamandar təkcə ozan-aşıq deyildi, eyni zamanda yaxşı şair 

idi. Kamandarın, doğrudan da, səsi, sazı, sözü bir-birini gözəl tamamlayırdı. 

Kamandarın birinci kitabı çıxdı, sonra isə ikinci kitabını hazırladılar. Amma 

çox hayıf Kamandar ikinci kitabını – “Bənövşə” kitabını görmədi. İndi isə 

üçüncü kitabı –  “Mən ellər aşığı Xan Kamandaram” kitabı çıxıb.  

Kamandar, doğrudan da,  əvəzolunmaz  sənətkardır. Sənət qədər insanları 

birləşdirən qüvvə yoxdur. Çünki sənət məhəbbət dünyasıdır. Sənət həyatı 

təsdiqləyir, sənət gözəlliyi təsdiqləyir. Bu millət də gözəllik duyğusuna 

alışmış millətdir. Gözəlliyi sevən, həyatı sevən, yaşamağı, yaratmağı sevən 

bir millətdir. Ona görə birlik naminə aşıqlarımızı, şairlərimizi, sənətkar-

larımızı təbliğ edirik.  

Belə sənətkarları yad eləmək o deməkdir ki, biz xalq başlanğıcını yaşa-

dırıq. Bu, o deməkdir ki, biz özümüzə qayıdırıq. Ustadın ruhu şad olsun. 

 

 

Camal MUSTAFAYEV 

professor 
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Aşıq Kamandar o aşıqlardandır ki, sə-

nətin, düşüncənin, mədəniyyətin daşıyı-

cılarından olub. Onda fitri istedadla yanaşı 

aşıq sənətinin, aşıqlığın böyüklüyünü mü-

hafizə, müdafiə etmək gücü olub. O, 

ustad-şəyird ənənəsinə riayət edən aşıq-

lardan idi. Sovet dövründə aşıqlığın ru-

hunu, mahiyyətini, özünəməxsusluğunu 

gendən, kökdən gələn enerji ilə qoruya 

bilib. Bu cəhətdən onun ruhu çox qədim dövrlərdən gələn ruhdur. Eyni 

zamanda yaxşı müəllim, yaxşı ustad olub. Və onun müəllimliyi, onun 

təsiri yalnız şagirdlərinə keçməyib. Onunla heç bir kontaktda olmayanlar 

da ondan öyrənib. Onun yaradıcılıq imkanı, yaradıcı şəxsiyyəti, 

istedadı... Elə istedad var ki, o, istedad öyrətmir. Amma Aşıq Kamandar 

öyrənilmiş, təqlid olunmuş və bu gün təqlid olunmaqda olan 

aşıqlardandır. Onun rahat, bir az da nazlı ritmləri var, sözündə də elədir. 

Bəlkə də Aşıq Kamandarı ona görə çox sevirlər ki, əsasən, bizim nəsil 

ona görə sevir ki, bizim bu aşıq sənətinin gözəlliyi ilə bağlı sözündən 

musiqisinə qədər, ciddiyyətindən zarafatına qədər onun şəxsində biz 

tərbiyə almışıq. Bax buna görə Aşıq Kamandar bizim üçün doğmadır, 

həm peşəkarlıq baxımından, həm də sənətdən zövq almaq baxımından. 

Ona görə həmişə kimsə oxuyanda onda Aşıq Kamandarın ruhunu tapa 

bilirik. Ustadın mükəmməl rolu var, öz obrazını yaratmış adamdı. Belə 

aşıqlar çox az oldu. Məsələn, Aşıq Ədalət, Mikayıl Azaflı, Aşıq 

Kamandar, onlardan əvvəlki nəsildə Aşıq Şakir, Aşıq İmran. Yəni bu 

aşıqların içərisində Aşıq Kamandar həm şairdir, həm aşıqdır, həm 

mütəfəkkirdir, həm də onun şəxsiyyətində bir doğmalıq, bir mistika var 

idi.   

Nizami CƏFƏROV 

AMEA-nın müxbir üzvü, 

Millət vəkili. 
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Əgər Əmrah Gülməmmədov sehrli barmaqları 

ilə, Hüseyn Saraclı şirin dastan deyimləri ilə 

qəlbləri fəth edirdisə, Aşıq Kamandar təkrarsız 

məlahətli səsi ilə könülləri məst edirdi. O, in-

sanların qəlbini ələ almağı bacarırdı. Onda olan 

məlahətli səs, təkrarsız səs fərdi xüsusiyyətdir. 

Hələ ki,  mən bunu başqalarında görmürəm.  

Aşıqlar dastan danışanda sazın səsini yavaşca 

dınqıldadırdı ki, səsi qarışmasın. Amma 

Kamandar qədər bu məsələdə irəli gedən ikinci bir aşığımız yoxdur, 

kim nə deyir desin. O, havanı çalır, hava da öz yerində olur dəyişmir, 

bir simdə səhvə yol vermir. Hava da öz yerində gedirdi, onun danışığı 

da. Onun şagirdləri də burada çıxış elədilər. Onlardan biri də 

Cahangirdir. Onlarda da bu xüsusiyyət var, amma Kamandar deyil.  

 

Həsən MĠRZƏ 

professor 
* * * 

 
USTAD AġIQ 

KAMANDARIN XATĠRƏSĠNƏ 
 

Hökm edib dağlara, hökm edib Günəş,  

Uca zirvələrdən bəyaz qar gedib.  

Qüssədən ağaclar töküb yarpağın, 

Meyvəli bağlardan şirin bar gedib.  

 

Dəyişib mahalın abı-havası, 

Ötmür bülbülləri, üzmür sonası.  

Ölübdür ellərin erkək anası, 

Arzusu gözündə  ahu-zar gedib.  

 

Qəlb iman beşiyi, gözüsə Allah, 

Verib nur yatağı üzüsə Allah, 

Sazı Kəbə bilib, sözüsə Allah, 

Ellər qayğıkeşi bir zəvvar gedib.  

 

Təbrizəm, dərsimi Mövlandan aldım, 

Sözlə kainatı lərzəyə saldım.  

Bir günün içində yüz il qocaldım,  

Nə vaxt ki, eşitdim Kamandar gedib.  

 Təbriz Ġman DARVAZLI 
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Böyük Şəhriyar “Heydər babaya  salam” 

poemasında deyir: 

 

Heydər baba, dünya yaman dünyadı, 

Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadı. 

Oğul doğub dərdə salan dünyadı, 

Hər kimsəyə hər nə verib alıbdı, 

Əflatundan bir quru ad qalıbdı. 

 

 

Dünya hər kimə hər nə verir, onu alır. Xoşbəxt o adamlardır ki, 

ondan ad qalıb. Çünki çox az adamdan ad qala bilər. Adamlar var, 

sağdır, həyatda yaşayır, amma ölüdən fərqi yoxdur. İnsanlar var, 

ölümündən iyirmi il keçir, otuz il keçir, amma onun haqqında 

danışılanda hamı sanki sağ adam haqqında danışır və boğazdan 

yuxarı danışmır, ürəkdən danışır. O insanlar xoşbəxt insanlardır. 

Mən hesab edirəm ki, böyük Kamandar, xan Kamandar xoşbəxt 

insanlardan olub ki, bu gün həyatda olmasa da,  nə qədər insanlar 

onun sənətindən, onun sözündən, onun şəxsiyyətindən danışırlar. 

Və danışanların hamısı da ürəkdən danışır, elə danışır ki, elə bil xan 

Kamandar, böyük Kamandar özü bizim aramızdadır. Bu, hər 

sənətkara, hər ustada qismət olmur.  
 

Qənirə   PAġAYEVA 

Millət vəkili 
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Aşıq Kamandar Azərbaycan aşıq sənətində heç 

kəslə müqayisə olunmayan bir ustaddır. Yəni Aşıq 

Kamandarın şagirdlərinin sayı nə üçdür, nə beşdir, 

nə də on beşdir. Bugünkü Azərbaycan aşıqlarının 

tam tən yarısı Kamandarın şagirdləri statusundadır. 

Mən bunu bütün məsuliyyətimlə söyləyirəm. 

Kamandar Əfəndiyevin ləmisi, boğazı, çalğı tərzi 

bütövlükdə öncə Borçalını, sonra Azərbaycanı – 

Şimali Azərbaycanı, Cənubi Azərbaycanı, 

Anadolunu öz təsiri altına saldı. Bir sözlə, Təbrizə gedirik bir istedadlı 

aşıq oxuyur –  Kamandar ləmisi ilə, Kamandar boğazı ilə. Urmiyada, 

Zəncanda, Qarsda – hər yanda bunu görürük. Soruşursan, sənin ustadın 

kimdir, deyir: “Ustadım Aşıq Kamandardır”. Aşıq Kamandarı 

görmüsənmi, – görməmişəm. Hardan ustadın olubdur? “Bütün lent 

yazıları, televiziyadan gördüyüm ən müxtəlif Kamandar ifaları” – deyir. 

Yəni Kamandarın sənətinin o qədər böyük ecazı var ki, birbaşa özü 

olmadan sənəti ilə müəllimlik edir, çalğısı ilə müəllimlik edir. Mən 

dəfələrlə demişdim, o, Qəribi danışanda, doğurdan da, Qəribin özü 

olurdu. Qurbanini danışanda Qurbani olurdu, Abbası danışanda dönüb 

Abbas olurdu, Xəstə Qasımdan danışanda Xəstə Qasım böyüklüyü, 

ucalığı, əzəməti gəlirdi. Bu mənada Kamandarın sənət möcüzəsi əsrlərin, 

qərinələrin, yüz illərin o tayından –  düz Dədə Qorqudun məkanından, 

Dədə Qorqudun məqamından başlayır. Və bu günlərə o gücü, o qüdrəti 

böyük şərəflə, ləyaqətlə daşıyıb gətirir. Kamandar sənətinin ecazının o 

qədər böyük qüdrəti var ki, mən tam əminliklə deyə bilirəm ki, Dədə 

Qorquddan gələn o böyük sehrli gücü yüz illər, qərinələr sonrasında eyni 

məlahətlə, güclə daşıyacaqdır. Bu gün burada təkcə ustad Kamandarın 

yox, üzü Dədə Qorquddan bəri Qurbaninin, Abbas Tufarqanlının, Xəstə 

Qasımın, onun özünün yanında olan nəhəng Borçalı dağları Əmrah 

Gülməmmədovun da, Hüseyn Saraclının da ruhu şaddır. Bu baxımdan  

Azərbaycanımızın bugünkü Kamandar saz bayramı mübarək olsun. 

Ustadın ruhu şad olsun. 

 

Məhərrəm QASIMLI 

professor 
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KAMANDAR CAN DEYĠR 

ANA TƏBRĠZƏ 
 

Türk dünyasının böyük ozanı ustad aşıq Ka-

mandardan söz düşəndə mənim xəyalımda saz-söz 

və musiqi qanadlı xatirələrim, duyğularım can-

lanır. “Xəstə Qasım kimə qılsın dadını, canı çıxsın 

özü çəksin odunu” misralarının söz sanbalıyla 

yanaşı, qırımlı bir səs sanbalı, səs həzinliyi ürəyi-

min, canımın, nə bilim, bəlkə də beynimin dərin-

liklərində nələrisə oyadır! Türkün ozan Kaman-

darının səsində, avazında səslənən bu Xəstə Qasım kimdir? Görəsən, har-

dadı bu Tikmədaş deyə, vaxtilə özüm bilirəm nə qədər xəyallara cummu-

şam! Mən onda elə başa düşürdüm ki, Borçalı Bakının beş addımlığında 

yerləşən bir mahaldır və Tikmədaş da Borçalının kəndlərindən biridir! Və 

öz-özümlə belə bir arxayınlığa çatmışdım ki, əgər belə olmasaydı, bu 

ozanın sinəsinə neçə-neçə dastanlarla yanaşı, şair Nəbilər, Ağacanlar, 

Səməd Vurğunlarla yanaşı, bu qədər ərköyünlüklə baş qoyub yatmazdı 

qatar-qatar Xəstə Qasım Tikmədaşlı, Abbas Tufarqanlı sözləri! İllərcə 

Aşıq Kamandar səsinin sehrli laylalarında belə düşünməyə başladım. Və 

o ustadlardan, Kamandar avazında hər eşitmədiyim bir başqa söz səs-

lənəndə: “Xəstə Qasım qalıb naçar, sirr sözünü kimə açar”, “Xəstə Qasım 

can üstədir” – mənim arxayınlığımın arxayınlığı daha güclənirdi və 

güclənməkdən başqa çarəsi yox idi! Mən hardan bilərdim bildiklərim düz 

deyil? Tikmədaşdan Borçalıya gedən yolların uzaqlığı çox da az deyil-

miş, sən demə!... Yerlə getsən, qarşına Arazlar çıxarmış, göylə getsən, 

göylərində nələrdənsə qaralmış, dolmuş buludlara toxunarmış başın!.. 

Mən hardan bilərdim bildiklərim düzdür? “Aşıq dili yüyrək olar”, səni 

yerdən-göydən, ayrı bir yerlə-göylə aparıb, gətirər, görüşdürər, ayırar! 

Mən hardan biləydim? Hansı məktəblərdən, hansı dərsliklərdən, hansı 

öyrətmənlərdən öyrənəydim? Axı “mən” ki, axı “biz” ki  sonu almasız 

qurtaran nağıl oğulları kimiydik dünyanın quzeysiz güneylərində!...  

Mən sonralar bildim ki, türk ellərinin genişliyi, axar-baxarı çox da 

belə asanlıqla əlçatan, ünyetən deyil. Və sonralar bildim ki, Borçalı 

Bakının qulağının dibində deyil, beş addımlığında deyil və bildim ki, 

“Tikmədaş” Borçalının kəndlərindən biri deyil. Və sonralar bildim ki, hər 

yetən, hər saz götürüb söz deyən aşıq olmaz və sonralar bildim ki, hər 

aşıq da “Kamandar” olmaz...  
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Tehrandan üzü Təbrizə, Qaradağa və İskanlıya doğru gəldiyim səfər-

lərin, günlərin birində Xəstə Qasımın mahalı “Bostanava” və kəndi 

“Tikmədaş”ın yanından, elə-beləsinə keçə bilmədim. Ustad Kamandar 

yadıma düşdü. Xəstə Qasımı yadıma saldı. “Ustadnamə”lər, “Dübey-

ti”lər, “Koroğlu dübeytisi”, “Paşa köçdü”lər məni döndərdi Tikmədaşa, 

Xəstə Qasımın məzarına baş vurmağa. Könlümdəki abad şəhəri gözümlə 

nə talan gördüm, İlahi! O soyuq məzarlıq da, Xəstə Qasımın torpaqdan 

seçilməyən  başdaşı da sanki deyirdi  “Xəstə Qasım kimə qılsın dadını”. 

Qəribə suallar doğdu beynimdə: Bu daşdan-torpaqdan seçilməmək nə, 

türkün böyük ozanı Kamandarın səsində, avazında şahlanma nə! Nədir 

bu sehr, bu sirr?  

O hisslər hələ beynimdə qıvrılıb yatmışdı ki, bir gün kəndimiz İskan-

lıdan Kəleybərə gedən yolun yarılığında, “Soyuqbulaq” deyilən bir bu-

laqdan düşüb su içmək istəyərkən, bulaqdan bir az yuxarıda qoyun 

sürüsünü meşə ətəyi yaşıllıqlara səpələyən bir uşaq çobanın zümzüməsi 

məni ondan bu sualı sormağa məcbur etdi: Yaxşı oxuya bilirsənmi, qağa? 

Aşıq oxumalarından xoşun gəlirmi? Durmadan cavab verdi  “Xoşun gəlir 

nədi? Aşıq Kamandarın ölüsüyəm”.  Onun belə gözlənilməz cavabı məni 

heyrətləndirdi! İranda, Güney Azərbaycanın Qaradağ mahalının ucqar bir 

kəndində balaca bir uşaq deyəndə ki, mən aşıq Kamandarın xəstəsiyəm, 

Gürcüstanda Borçalı mahalının Kürüstü Kəpənəkçi kəndində Xəstə 

Qasımdan oxuyan türkün böyük ozanı Aşıq Kamandar böyüklüyünün 

sirrini tapmış kimi hisslər yaşadım. Bu, necə sirlərdir! Bu, nə ölməzlik-

dir, bu, nə körpülərdir, hansı qandan, candan, ürəkdən, birlikdən, haralar-

dan keçir bu yol, bu yollar? Duya bilsən də, deyə bilməzsən, qardaşım!... 

“Mən burda nələr gördüm” – deyə, bir lent yazısında Aşıq Kaman-

darın sevimli oğlu Əflatunun və onun davamçısı Raminin güneyə gəlib, 

Aşıq Kamandarın ağlagəlməz dərəcədə sevilməyindən heyrət-lənməyini 

gördüm. Mən Əflatunun heyrətini görəndə öz-özümə deyirdim: Ay 

Əflatun qağa, sən gördüyündən çox görmədiklərin var. Sən hələ nələr 

görmüsən Aşıq Kamandar sevgisindən. Yağış kimi səpələnib Kamandar 

sevgisi güneydə – Qaradağda. Bunu Azərbaycanın quzeyindən güneyinə 

gələn hər aşıq toy məclislərində gözüylə görür və canıyla hiss edirdi. Və 

bəzən bu sevgi selinin qabağında kötüklənmək istəyənləri bu sel özüylə 

götürüb aparırdı, neçəsini gözümlə gördüm! Baxmayaraq ki, çoxları da 

“günəşi danmaq olmaz” – deyə, Kamandar sənətinin böyüklüyünü  etiraf 

edirdilər.  

Mənim Kamandar adında yaşıdım var, ustad Kamandar sevgisiylə 

qoyulan adlardan biridir. Adam tanıyıram ki, bir maşında oturarkən, 

“Aşıq Kamandardan bir lent qoy oxusun, qulaq asaq” – deyə, sürücüyə 
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üz tutur. Sürücü: –  “Kamandardan yoxumdur, ayrı bir musiqi açaram 

sənin üçün qulaq asarsan” – deyəndə: “Yox qardaşım, bağla, yadımdan 

çıxmışdı, mən yaslıyam qulaq asammaram”, – deyir. Kamandar sənətinin 

sehri bu qədər qorxulu sevgilərə gətirib çıxarıb çoxlarını! Qoy qulağı 

eşitməsin bu sözləri dünyada yalandan fanat tükanı qoyanların...  

Mən vaxtilə çox düşünürdüm ki, keşkə Aşıq Kamandar gələ biləydi bu 

ellərə, “Aşıq Kamandarın qürbət diyarda xan Təbrizi qaldı, Arazı qaldı” 

– dediyi ellərə. İndi hərdən düşünürəm ki, bəlkə də, nə yaxşı ki gəlmədi, 

gələ bilmədi. Arzulardan arzulara, əlçatmazlıqlara köçdü, getdi o ustad. 

Axı bizim taleyimizin həsrət dadı görüş dadından dadlı olub çox 

zamanlar, qoy bu da qoşulsun o yüzlərin birinə. Səsi, avazı, sözü gəldi, 

on bir telli sazı gəldi, elə bil özü də gəlib. Kamandar sənəti dünyanın 

bütün ölməz sənət əsərləri kimi bizim ruhumuzun əbədi qonşusudur. 

Sənətkar əgər sənət ölməzliyi ilə hopmasaydı ürəklərə, yəqin dünyanın 

Məmməd Arazları deməzdi  “Məni şeirimdə gəz bir insan kimi!”  

Onun vaxtilə ölüm xəbəri də Güneyi silkələdi! Qaradağın və Azər-

baycanın sevimli aşığı Məhbub Xəlili “məni dostlarım ovutmasaydılar, 

bağrım çatlardı. Aşıq Kamandarı görmək böyük arzularımın biri və 

görməməyim böyük həsrətlərimdən biri oldu”,  – deyirdi.  

Hər ustad aşıq Aşıq Kamandar qədər yeni havalar yaradıb qoşsaydı, 

havalarımıza, bəlkə də, yetmiş iki sərhədləri çoxdan aşıb getmişdik neçə 

yüzlərə doğru. Görünür, bu da hər ustad istedadına qismət olmamış. 

Bəstəkarlıq istedadı hər aşığa üz tutub “o dəftərə məni də yaz” 

deməmişdir. Camal Mustafayev çox düzgün qeyd edir: “Kamandarın 

zəngin sənətində saz, səs, söz vəhtəddədir”. Məncə, sazdan, səsdən və 

sözdən ayrı deyilməsi çox da asan olmayan yönlər var ki, Kamandar 

sənətini günü-gündən sevdirir. Kamandarı təkcə sevmək və onu 

təkrarlamağa çalışmaq və təqlid etmək kifayət deyil. Onun sənətinin 

sehrini, sirrini və bütün görünməyən yönlərini axtarıb, arayıb tapmaq 

lazımdır, çünki aşıqlığa gərək olan, bütün şərtləri özündə birləşdirən, 

ustad aşıq Kamandar olan yerdə, “Kamil aşıq necə olar?” – sualı, heç 

vaxt cavabsız deyil.   

Mən sözümü, türkün ozan Kamandarını anarkən, onun Güney 

Azərbaycanda birinci dönə “Borçalı laylası” kitabını işıq üzünə çıxarıb 

geniş oxucu kütləsinə və Kamandarsevənlərə təqdim edən dostum, 

qardaşım Məmməd Məhmudiyana üz tutaraq dörd il bundan öncə 

yazdığım “Payız yağışı” adlı şeirimlə bitirirəm və düşünürəm ki, dədə 

Kamandarın “Kamandar can deyir ana Təbrizə” misrasındakı “CAN” 

sözü indi qoca Təbrizin silsilə Qaradağlarına dəyir, min cana dönür, qayı-

dır  Borçalıya, dünyaya və türkün sazlı-sözlü ozan ruhlarına. 
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Bir bulud qıvrılır göy üzlərində, 

Hardasa bir yarpaq sozalır, bəlkə. 

Yuxusu pozulur dənizlərin də, 

Hardasa bir meşə azalır, bəlkə.  

  

Payız nağılların sarı gəlini,  

Göylər qurşağıyla bağlar belini. 

Tökür durnaları yarpaq telini, 

Əlləri əllərdən üzülür, bəlkə! 

Yağ payız yağışı, yağ narın-narın, 

Yaşıl istəyisən bu son baharın. 

Ruhunda yaşıllıq yaşadanların, 

Taleyi yağışla yazılır, bəlkə. 

Qaytar bu çayların perikmiş gücün, 

Daşı bu ellərdən  payızlıq köçün. 

Güllər  güllüyünə qayıtmaq üçün, 

Dənizlər göylərdən süzülür, bəlkə. 

Sən ol yağışların daha göyçəyi, 

Bitir Borçalıda  Təbriz çiçəyi. 

Kamandar sazının gümüş ləçəyi,  

Bütün sinələrə düzülür, bəlkə.  

Başımda  dəlisov bir arzu gəzər, 

Arzum arzusuna tamarzı gəzər. 

Göylərdən tökülür, deyəsən,  Xəzər,  

Dünyamız paklanır, düzəlir, bəlkə!...  

 

 

Əli Cavadpur ĠSKANLI 
Xudafərin 
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Sabir ƏLĠYEV 

 

AġIQ KAMANDARA 

 

Sazını çalsana, şövqə dolsana, 

Könlümü alsana, dilinə qurban! 

Qeydimə qalsana, haray salsana, 
Qalxıb ucalsana, zilinə qurban! 
 
Heyranam hayına, həm harayına, 
Alqış söz tayına, söz humayına. 

Toy düşüb payına, haqqı-sayına, 

Sevdalı ayına, ilinə qurban! 

 

Sazında “Sultanı” tutar dünyanı, 

Səsində “Hicrani” yıxar insanı. 

Sağaldar “Ürfani” xəstə vicdanı, 

Ay elin loğmanı, əlinə qurban! 

 

Ey haqda Nəsimi, ruhun həkimi, 

Çal, oxu səmimi səhərə kimi. 

“Fəxri”yə çək simi, qaynat eşqimi, 

Kəsmə “İbrahimi”, gülünə qurban! 

 

Sözdə Kamandarsan, bəstədə varsan, 

Sənətdə meyarsan, sazda əyarsan. 

Sabirə vüqarsan, ellərə yarsan, 

Özgə sənətkarsan, telinə qurban! 

 

KAMANDARA 
 

Ay mənim halımdan hali sənətkar, 

Demə saçlarına niyə qar düşüb. 

Ay sənət mülkünə vali sənətkar, 

Könlümə əyyamdan qəm-qübar düşüb. 

 

Ovubdur könlümü zalım tişəsi, 

Dərindir sinəmdə qəmin rişəsi. 

Özgənin baxtına var əndişəsi, 

Mənim də payıma ahu-zar düşüb. 

 

Vaxtında düşübdür vaxtına Şərqi, 

Çıxıbdır möhnətin taxtına Şərqi. 

Aşıq Kamandarın baxtına Şərqi, 

Şərqinin baxtına Kamandar düşüb. 
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 Ustad aşığın yaradıcılığından nümunələr 
 

AĢıq Kamandar ƏFƏNDĠYEV 

 

TELLĠ SAZDADI  

 

Sözlə bəhrələnən qoca dünyanın, 

Eşqinin havası telli sazdadı.  

Səfalı bağların, uca dağların, 

Təsviri, boyası telli sazdadı. 

 

Dədə Qorqudumun göynəyən səsi, 

Ulu babaların qəm şikəstəsi.  

Telli durnaların həzin nəğməsi, 

Bülbülün nəvası telli sazdadı. 

 

Qüdrəti güclüdür insan ağlının, 

Həyata bağlının, zata bağlının. 

Misri qılınc çəkən qoç Koroğlunun,  

Nərəsi, qovğası telli sazdadı. 

 

Yanan Kərəmlərin, sönən şamların, 

Ölümlə çarpışan qəhrəmanların.  

Kitablar bağlanan min dastanların, 

Aləmi, dünyası telli sazdadı. 

 

Vətən məhəbbəti, el məhəbbəti, 

Dostluq məhəbbəti, könül həsrəti. 

Ustad nəsihəti, sözün qüdrəti, 

Hər dərdin davası telli sazdadı. 

 

Zirvəli dağları aşıb sədası, 

Üzeyir, Fikrətin sənət dünyası.  

Könüllər fəth edir hər simfoniyası, 

Onun da mayası telli sazdadı.  

 

Aşıq Kamandaram, dedim hər zaman, 

Sazın hikmətini nadandı danan. 

Gecələr yuxusu gözündə yanan, 

Analar laylası telli sazdadı. 
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OXU 
 

Aşıq, ilhama gəl, məclis oyansın, 

Divani, təcnis de, həzindən oxu.  

Ustad Ələsgərdən, Xəstə Qasımdan, 

Dastanlarda olan dözümdən oxu.  

 

De şair Nəbidən, Təhlə Novruzdan, 

Şair Ağacandan, şair Knyazdan.  

Şair Zəlimxantək coşqun avazdan, 

Dədəmiz Əmrahın sazından oxu.  

 

De Alyar müəllimin şirin dilindən, 

Həsən Məcruh necə küsdü gülündən.  

Bir xəbər ver Lejbəddinni elindən,  

Şair İbrahimin sözündən oxu.  

 

Vurğunu ellərdən sor, an, unutma, 

Osman Sarıvəllini bir an unutma.  

Dilində əzbərdi Quran, unutma, 

Keşəli Osmanın özündən oxu.  

 

Başı ağ çalmalı uca dağların, 

Lilparlı, yarpızlı tər bulaqların.  

Bizim Qaraxaçın, göy yaylaqların, 

Şehli çəmənindən, düzündən oxu.  

 

Zirvədə qartalın məğrur səsindən, 

Yerdə köhlən atın kişnəməsindən. 

Türfə gözəllərin gülüşməsindən, 

Oğrun-oğrun baxan gözündən oxu.  

 

Səyyad əl çəkərmi belə peşədən, 

Lalədən, nərgizdən, tər bənövşədən.  

Səkib qayalardan, keçib meşədən, 

Xınalı kəkliyin izindən oxu.  

 

Nədir özün bizə belə istədən, 

Havadırmı, kababdırmı məst edən.  
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Çoban qardaş karıxıbdı tüstüdən, 

Yanar ocağından, közündən oxu.  

 

Dumanda at minən dağlar qızından, 

Pörtmüş uşaqların şəhla gözündən.  

Xanım nənələrin körəməzindən, 

Norundan, şorundan, üzündən oxu.  

 

Aramsız yağışlar yağanda narın, 

Şənlənər qonağı alaçıqların.  

Sağda yuxa salan gül yanaqların, 

İsti çörəyindən, duzundan oxu.  

 

Xəyalən nəzər sal bəndə-bərəyə, 

İnsafdırmı gözəl canlar çürüyə.  

Keçən günlər bir də gəlməz geriyə, 

Bəzini yada sal, bəzindən oxu.  

 

Bir nəsihət desin Aşıq Kamandar: 

Hər üzə gülənə aldanma zinhar. 

Ürəkdən sifətə incə bir yol var, 

Qəlbin paklığını üzündən oxu.  

 

 

ATALAR 
 

Yeri cənnət olsun, nur ilə dolsun, 

Sözüylə dağları əyib atalar.  

Nə bir müxənnətə meydan veribdi, 

Nə namərd çörəyin yeyib atalar. 

 

Əli yüz də çatsa zərə, daş-qaşa, 

Qızıldan saraylar yapdırsa qoşa.  

Gədadan bəy olmaz, poşadan paşa, 

Nə gözəl yerində deyib atalar.  

 

Əsl bəylər el çırağı yandırıb,  

Mahal dolandırıb, el dolandırıb.  

Hər xeyirdə, şərdə mərdana durub, 

Onu alqışlayıb, öyüb atalar.  
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Birlik olub yaylaqlara köçəndə, 

Ağsaqqallar yurd yerini seçəndə.  

Elin adətindən kənar keçəndə,  

Qəzəb libasını geyib atalar.  

 

Kamandar, gördüyün sənələr keçdi, 

Sənətin boranlı dövrana düşdü.  

Gördülər katdalıq çox müşkül işdi,  

O gündən oldular qeyb atalar. 

 

 

OĞUL 
(Nəsihətnamə) 

 

Layiq görüb səni başa çəksələr, 

Meydanında cəsarətlə dur, oğul.  

Vətəninə qartal kimi sinə gər, 

Xalqın olar sənə kömək, yar, oğul. 

 

İstərəm olasan misli İsgəndər, 

Vətən torpağına dəyməsin xətər.  

Bilsinlər güneydən quzeyə qədər, 

Adın olsun ölkələrə car, oğul. 

 

Sən də Koroğlu ol, dosta gərəkli,  

Ocağı qonaqlı, duzlu, çörəkli.  

Ancaq heç vaxt olma yumşaq ürəkli, 

Yağıları kəlləsindən vur, oğul. 

 

Dözümlü ol, dözümsüzə ar olsun,  

Təmiz ürək sinələrdə var olsun.  

Hər işiniz, əməliniz bir olsun,  

Yenilikdə bir yenilik qur, oğul. 

 

Kamandaram, tanı ozan dədəni,  

Haqq saxlayar düz yoluyla gedəni.  

Qeyrət ilə qoru, saxla vətəni, 

Düşmən olsun qabağında xar, oğul. 
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GÖZƏL 
 

Əzəli Allah yaradıb, 

Beyi-binadan gözəl.  

Salavatın sahibidi, 

Nur üzü nurdan gözəl.  

Kəlmə-kəlmə ayə endi, 

Bax Rəsulun şaynına. 

Tər İslamın tərbiyəsi, 

Otuz cüz Quran gözəl.  

  

Oxuduqca nur çiləyir,  

Ayələrin danəsi.  

Hesabatda dörd altıdı, 

Yüz on dördün xanəsi.  

Böylə bir elmi dəryanın, 

Nurdandı pərvanəsi. 

Onu münəvvər yaradıb, 

Böyük Yaradan, gözəl.  

 

Ay Kamandar, tər İslamın, 

Tər dünyası kimdə var.  

Tur Sinanın möcüzatı, 

Öz hikməti kimdə var.  

Mehrac evinin səfəri, 

Şah mirzəsi kimdə var.  

Övliyalar, əmbiyalar, 

Qadir- sübhan gözəl.  
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GEDİR 
 

Gələn günə çox tələsmə, 

Gedən gün sənnən gedir.  

Qışı, yazı, yay, payızı 

Ömürdən, gündən gedir.  

Cavanlığı fövtə vermə, 

Qoy bilsin ellər səni.  

Gözüaçıq, aqil olan, 

Həyatda önnən gedir.  

 

Dünya özü sehirkardı, 

Nəticəsi bilinməz.  

Döngəliynə fikir versən, 

Qətrə qanın ilinməz.  

Ömür var ki, tarixlərin 

Yaddaşından silinməz.  

Ömür də var mehə dönər, 

Dumannan, çənnən gedər.  

 

Kamandarın arzusudu, 

Qönçə xara düşməsin.  

Eşqidə məcnun olanlar, 

Bəxti qarə düşməsin.  

Dövranında usta tərpən, 

İşin dara düşməsin.  

Gen günündə can deyənlər,  

Dar gündə gendən gedər.  
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YOLUM VAR MƏNİM 

(“Aşıq, deyirlər siz varlı 

 adamsızınız” deyənə cavab)  

 

Bəli, varım çoxdu, min il də bəsdi, 

İnci, mərcan, yaqut, ləlim var mənim.  

Divani-təcnisdi dilim, cinasdı, 

Hər fəsildə açan gülüm var mənim.  

 

Oylağı talalı, oymağı bəlli, 

Laləli, nərgizli, yasəmən telli.  

Qaynar şəlaləli, çəmənli, çöllü, 

Yaşılbaş sonalı gölüm var mənim.  

 

Atam Dəli Kürdü, anam Arazdı, 

Tarix ünvanımı daşlara yazdı.  

Çoxum ayrı düşüb, azım çox azdı, 

Könüldən-könülə yolum var mənim.  

 

Göy inildər, tufan qopar, dağ uçar, 

Hicran bitər, iki həsrət qovuşar.  

Mətin xalqım bu bəladan sovuşar, 

Dağları titrədən selim var mənim.  

 

Kamandaram, dedim gün gələcəkdi, 

Haqsızlıq həyatdan silinəcəkdi,  

Böhtan dağılacaq, şər öləcəkdi, 

Zülfüqar endirən əlim var mənim.  
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QALACAQ 
 

Həyat özü bir məktəbdi qanana, 

Aqillərin yadigarı qalacaq.  

Kim uysa böhtana, şərə, yalana, 

Ömrü boyu əlil varı qalacaq. 

 

Təbiət asacaq qəlbi xaini, 

Oxun atıb, gizlətsə də yayını.  

Hər kəs də alacaq əcr payını, 

Nəticədə ahu-zarı qalacaq.  

 

Vəzifə “kamillik” sevir dünyada, 

Bu cütlük bir yerdə vəhdət yarada.  

Şəxsiyyət, mərifət olsa arada,  

Hörmətdən yapdığı barı qalacaq.  

 

Nadanı görəndə soruş, çərçi, sən:  

Firudinsən, ya Cəmşidsən, nəçisən? 

Onlar aparmadı bircə zərrədən, 

Dünyanın sənəmi varı qalacaq?  

 

Xəzinə, dəfinə doludur ancaq, 

Torpaq verib, torpağın da olacaq.  

Fani dünya boşalacaq, dolacaq,  

Dəyişməyən öz qərarı qalacaq.  

 

Bəxtiyar o kəsdir, deyir Kamandar, 

Onun hər mahalda ürək dostu var.  

Pis olmaz bir qədər olsa dövlət-var, 

İnsanlara xoş güzarı qalacaq. 
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Təbrik edirik! 

PROFESSOR QƏZƏNFƏR PAġAYEV - 75 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hörmətli Qəzənfər müəllim! 

Sizi anadan olmağınızın 75 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edirik.  

Azərbaycan elmi ictimaiyyəti Sizi tanınmış folklorşünas və ədəbiy-

yatşünas alim, dilçi, publisist və tərcüməçi olmaqla yanaşı, həm də aşıq 

sənətinin bilicisi və yorulmaz təbliğatçısı kimi tanıyır. Siz həm də 

Azərbaycan aşıqlarının 2008-ci ildə keçirilmiş V Qurultayından sonra 

AAB-nin İdarə Heyətinin və “Ozan dünyası” jurnalının redaksiya he-

yətinin üzvü kimi də səmərəli və məhsuldar fəaliyyət göstərirsiniz. 

Birliyin İdarə Heyətinin ən fəal üzvlərindən birisiniz və elə bir tədbiri-

miz olmayıb ki,  orada fəal iştirak etməyəsiniz.  

Elmi fəaliyyətinizdə aşıq sənətinə dair tədqiqatlar mühüm yer tutur 

və böyük iftixarla qeyd etmək istəyirik ki, bu sahədə bir sıra sanballı 

əsərlər sizin adınızla bağlıdır. Son illərdə bir çox tanınmış ustad aşıqla-

rımızın irsinin toplanaraq kitab halında nəşr olunmasındakı gərgin 

zəhmətiniz isə xüsusilə qeyd olunmalıdır. 

Hörmətli Qəzənfər müəllim! Sizi 75 illik yubileyiniz münasibəti ilə 

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi və şəxsən öz adımdan bir daha təbrik edir, 

Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı və yorulmaz elmi və ictimai fəaliy-

yətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram! 

Zəlimxan YAQUB, 

Xalq Ģairi, 

Azərbaycan AĢıqlar Birliyinin sədri. 
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Щюрмятли Гязянфяр мцяллим! 
Сизи – танынмыш фолклоршцнас вя ядябиййатшцнас алим, дилчи, публисист 

вя тяръцмячини 75 йашынызын тамам олмасы мцнасибятиля тябрик едирик. 

Сиз 1962-ъи илдя Азярбайъан Дилляр Институтунун инэилис-Азярбайъан 
дилляри факцлтясини битирмисиниз. Ямяк фяалиййятиня Яли Байрамлы (индики 
Ширван) районунун Владимировка кяндиндя инэилис дили мцяллими кими баш-
ламыш, сонра ися Ирагда инэилис вя рус дилляри цзря тяръцмячи ишлямисиниз. 

1964–1989-ъу иллярдя Азярбайъан Педагожи Дилляр Институтунда (1973-
ъц илдян М.Ф.Ахундов адына АПИ) фяалиййят эюстярмиш, институтун инэилис 
дили факцлтясиндя досент, декан мцавини (1970–1971), хариъи дилляр 
кафедрасынын мцдири (1972–1989) олмусунуз. 1989–1999-ъу иллярдя 
АДУ-нун Гярби Авропа дилляри кафедрасында чалышмысыныз. 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Низами адына Азярбайъан 
Ядябиййаты Музейиндя Бейнялхалг ялагяляр шюбясинин мцдири олмуш 
(2001–2005), ейни заманда 2003-ъц илдян Низами адына Ядябиййат Инс-
титутунда баш елми ишчисиниз. 

«Русъа-ярябъя данышыг китабы», «Инэилтяря щаггында» (инэилисъя юлкя-
шцнаслыг фянни цзря дярс вясаити), «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя», 
«Ираг–тцркмaн фолклору» (монографийа), «Кяркцк диалектинин фонетикасы» 
(монографийа), «Ираг–тцркман фолклорунун жанрлар системи» (русъа моно-
графийа), «Кяркцк фолклорунун жанрлары» (монографийа), «Ираг–тцркман 
лящъяси» (монографийа, ортаг), «Нострадамусун мюъцзяли алями», 
«Нясими щаггында арашдырмалар» (монографийа), «Нясими щаггында 
арашдырмалар», «Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы», «Боръумуздур 
бу ещтирам», «Дилимиз – варлыьымыз» китабларынын мцяллифисиниз. 

Сизин тяртибатынызда «Кяркцк байатылары», «Арзу-Гямбяр дастаны», 
«Кяркцк мащнылары», «Ираг–Кяркцк аталар сюзляри», «Ираг–Кяркцк байа-
тылары», «Кяркцк тапмаъалары», «Нясиминин Ираг Диваны», «Кяркцк фолк-
лору антолоэийасы», «Эюйляр унутмушду йаьаъаьыны» (Я.Бяндяроьлунун 
шеирляри вя поемалары), «Азярбайъан фолклору антолоэийасы», «Ираг-тцрк-
ман ъилди» (Я.Бяндяроьлу иля бирэя), «Чаьдаш Ираг шеириндян сечмяляр» 
(ортаглы), «Йолун сонунадяк» (Я.Бяндяроьлунун шеирляр топлусу), 
«Щцсейн Ариф – 80», «Иси Мяликзадя – 70», «Тофиг Байрам – 70», 
«Ялибала Щаъызадя – 70», «Фикрят Гоъа – 70», «Бякир Нябийев – 75», 
«Аьлайан чох, эцлян щаны?» (2007, Кяркцк. Рясул Рзанын шеирляр 
топлусу), «Мащмуд вя Мярйям» (2007, Кяркцк), «Гоъа Азафлыйам» 
(Азафлы Микайылын шеирляр топлусу) кими няшрляр ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Рясми нцмайяндя щейяти тяркибиндя Фцзулинин анадан олмасынын 500 
иллик йубилейи мцнасибятиля Ирагда вя Тцркийядя, Азярбайъан мядяний-
йяти эцнляриндя Сяудиййя Ярябистанда вя И.Нясими иля баьлы Бейнялхалг 
конфрансда Сурийада олмусунуз. 
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Иътимаи ишлярдя фяал иштирак етмисиниз: Али Тящсил Назирлийинин няздиндя 
Гярби Авропа дилляри цзря Елми-Методик шуранын елми катиби (1976–
1982), Азярбайъан–Ираг Достлуг ъямиййятинин сядр мцавини олмуш 
(1990–2003), 1995-ъи илдян Низами адына Ядябиййат Институту няздиндя 
фяалиййят эюстярян Мцдафия Шурасынын цзвцсцнцз. 1997–2006-ъы илляр 
арасы вя 2011-ъи илдян йенидян щямин шуранын щəмсядрисиниз. Гафгаз 
Мцсялманлары Идарясинин няздиндя фяалиййят эюстярян Елми-Дини Шуранын 

йарандыьы 1997-ъи илдян бу эцня кими oranın цзвцсцнцз. 2004-ъц илдян 
Йазычылар Бирлийинин Тяфтиш Комиссийасынын сядрисиниз. Фолклор цзря 
Республика Ялагяляндирмя Шурасынын сядрисиниз. 

Бир чох хариъи юлкялярдя: АБШ (ийун–август, 1983) вя Инэилтярядя 
(ийун–ийул, 1988) ихтисасартырма курсларында олмусунуз. Ираг Республи-
кaсында тяръцмячи ишлямиш (1962–1966; 1972–1975), Тцркийя, Сяудиййя 
Ярябистаны, Сурийа вя кечмиш Советляр Бирлийи юлкяляриндян Русийа Феде-
расийасында, Юзбякистан вя Газахыстанда елми конфрансларда мярузя 
етмисиниз. 

ССРИ Назирляр Советинин, ССРИ Тящсил Назирлийинин, Азярбайъан Тящ-
сил Назирлийинин Фяхри фярманлары иля тялтиф олунмусунуз. Еляъя дя Кяр-
кцк Вягфинин (1999) вя Ираг–тцркман ъябщясинин (2003), Ираг Йазычылар 
Бирлийинин (2012) йцксяк диплом вя юдцлляриня лайиг эюрцлмцсцнцз. 

Бир чох докторлуг вя намизядлик диссертасийалары цзря оппонент, еляъя 
дя китабларын редактору олмусунуз. Аспирантлара рящбярлик етмисиниз. 
АБШ, Тцркийя вя Ирагда инэилис, тцрк вя яряб дилляриндя мягаляляриниз 
дяръ едилиб. «Ядябиййат гязети» вя «Кредо» гязетляринин, «Фолклор вя 
етнографийа», «Филолоэийа мясяляляри», “Ozan dünyası” вя «Кялам» 
дярэиляринин редаксийа щейятинин цзвцсцнцз. 

Йарадыъылыьыныза хариъдя вя Азярбайъанда бир чох эюркямли алимляр, 
йазычы, шаир вя публисистляр мягаляляр щяср едибляр. Сиз ися эюркямли 
Азярбайъан, тцрк, ираг, франсыз, инэилис вя американ йазычы вя шаирляриня, 
елм адамларына чохсайлы мягаляляр щяср етмисиниз. Мараг доьуран ъящят 
бир дя ондан ибарятдир ки, бу мягаляляр Азярбайъан, тцрк, инэилис, яряб, 
рус дилляриндя Азярбайъан, Тцркийя, Ираг вя АБШ-да чап олунмушдур. 

Тяръцмячи кими дя фяалиййятиниз диггятялайигдир. А.Дцманын «Гаф-
газ сяфяри», С.Бенетин «Неъя йашайасан – йцзц щаглайасан», А.Кристинин 
«Мави гатарын сирри», pроф. Иряъ Парсинеъадын «М.Ф.Ахунзадянин ядяби 
тянгиди» китаблары сизин тяръцмяниздя Азярбайъан охуъусуна чатдырылмышдыр. 

Щюрмятли Гязянфяр мцяллим! 
Сизи бир даща йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир, сизя узун юмцр, 

ъансаьлыьы, йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг. 
 

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BĠRLĠYĠ 
(«Ядябиййат гязети», 1 сентйабр 2012-ъи ил.) 
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75 illik yubileyi ərəfəsində Professor Qəzənfər Paşayevin yara-

dıcılığına həsr olunan “Ömrün əbədiləşən illəri” adlı kitab nəşrə 

hazırlanıb. Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi Xalq şairi, Mil-

lət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Görkəmli elm və sənət adam-

larının Qəzənfər müəllimlə bağlı həmin kitabda yer almış fikir-

lərindən seçmələri “Ozan dünyası”nın oxucularına təqdim edirik. 
 

“Ozan dünyası” 

 

Hörmətli Qəzənfər, “Kərkük folkloru antologiyası” kitabını oxudum. 

Ağır zəhmət bahasına topladığın və ön sözdə izahını verdiyin bu incilərlə 

sən ədəbiyyatşünaslığımıza böyük xidmət göstərmisən. Bu inciləri 

oxuduqca xalqımla kərküklülər arasında çox incə bağlar və tellər gör-

düm, xalqımın mənəvi böyüklüyünün şahidi oldum. 

Qəzənfər müəllim, sən İraqda 6 il rəsmi bir vəzifədə işləyərkən, bu 

sahədə öz vəzifə borcunu yerinə yetirməklə də kifayətlənə bilərdin. Lakin 

içində qımıldanan vətəndaşlıq hissi səni daha başqa bir borca səslədi. Bu 

səs damarlarından axan qan yaddaşının səsi idi. Sənin damarlarında dillə-

nən səs, kərküklü qardaşlarının əsrlərdən bəri qanlarında qoruyub saxla-

dıqları əcdadın – kökün səsi ilə həmahəng səsləndi və səni mənəvi bor-

cunu ödəməyə çağırdı. Sən bu mənəvi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdin. 

Rəsmi vəzifə borcun sənin İraqda olduğun müddətin çərçivəsində qaldı. 

İçində qımıldanan səsin əmri ilə yerinə yetirdiyin mənəvi vəzifə isə heç 

bir müddətə sığmır, müddətin çərçivəsini dağıdıb tarixə qovuşur. Çünki 

sən bu vəzifəni yerinə yetirməklə özünə deyil, bir-birindən ayrılmış bö-

yük bir xalqa xidmət etdin. Şəxsi borc və ictimai borc burada haçalanır. 

Şəxsi borcu ödəməklə insan özünə, ictimai borcu ödəməklə isə xalqa 

xidmət etmiş olur. 

 

Bəxtiyar Vahabzadə 

Xalq şairi, akademik. 

 

Bizim üçün İraq Füzulidən, Füzuli Kərbaladan başladığı kimi, Kərkük 

də Qəzənfər Paşayevdən başlayır. 

YaĢar Qarayev 

AMEA-nın müxbir üzvü. 

 

Altı illik səmərəli zəhmətin əbədiləşən səhifələrini nəzərdən keçir-

dikcə Q.Paşayevin şəxsində istedadlı dilçi, ədəbiyyatşünas, tarixçi, etno-
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qraf alimlə, sosioloq və jurnalistlə, ən ümdəsi də bütün bunları özündə 

cəmləşdirən, görüb-götürmüş şərqşünas bir mühasiblə üz-üzə dayanırıq. 

 

Qasım Qasımzadə 

professor, şair-alim. 

 

İraq türkmanlarını, onların çox zəngin mənəviyyat xəzinəsini öz əsər-

ləri ilə Azərbaycan üçün, müəyyən mənada, bəlkə də bütün türk elləri 

üçün, məhz Qəzənfər müəllim kəşf etmişdir... O, böyük vətənpərvər ziya-

lıdır. 

Tarixən Azərbaycanda üç ziyalı tipi olub: ənənəvi şərq ziyalı tipi, rus-

qərb ziyalı tipi və hər ikisinin uğurlu sintezindən ibarət olan yeni Azər-

baycan ziyalı tipi. Professor Qəzənfər Paşayev Şərq və Qərb ziyalı tipinin 

ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə birləşdirən dəyərli ziyalılarımızdandır. 

 

Bəkir Nəbiyev 

Akademik 

 

İstedadı və gərgin əməyi sayəsində Qəzənfər Paşayev bu gün Azər-

baycanda İraq türkman dili və ədəbiyyatının, türkman folklorunun ən gö-

zəl bilicisi, beynəlxalq aləmdə isə bu sahənin ən görkəmli mütəxəssis-

lərindən biri hesab edilir. Qəzənfər Paşayev İraq türkman dili, ədəbiyyatı 

və folkloruna dair bir sıra fundamental əsərlərin müəllifi və tərtibçisidir... 

Cəsarətlə deyə bilərik ki, Qəzənfər Paşayev “Altı il Dəclə-Fərat sahil-

lərində” kitabından başqa bir şey yazmasaydı belə, təkcə bu əsər onun bir 

ədib kimi şöhrət qazanması üçün kifayət idi. Kitabı Azərbaycan dilində 

olduğu kimi, ərəb dilində də ürəksiz, həyəcansız oxumaq mümkün deyil-

dir. 

 

Vasim Məmmədəliyev 

Akademik 

 

Həqiqətən, bu gün azərbaycanşünaslıqda kərkükşünaslıq adlı müstəqil 

bir elm sahəsi var. Bu elm sahəsi Kərkük-türkman elinin, dilinin, 

folklorunun, tarixinin bir sintez şəklində təqdimidir. Onun qurucusu prof. 

Qəzənfər Paşayevdir... Prof. Q.Paşayevin monoqrafiyaları və tərtib etdiyi 

kitabların sayı 40-dan artıqdır. Düşünmək olardı ki, o, folklorşünas, 

ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, publisist kimi xalq arasında yaxşı tanındığına, 

bu sahədə nüfuz sahibi olduğuna görə bir daha dilçilik aləminə qayıtmaz. 
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Lakin belə deyilmiş. “Dilimiz – varlığımız” kitabını (Bakı, 2011) 

oxuduqca gözlərimiz önündə qədirşünas bir dilçi alim canlanır. 

 

Tofiq Hacıyev 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

 

Tanınmış elm və maarif xadimi, f.e.d., professor Qəzənfər Paşayev 

İraqlı soydaşlarımız olan kərküklülərin folkloru, dili və ədəbiyyatı haq-

qında yazdığı dəyərli əsərləri ilə Turan elində böyük ad-san qazanmışdır. 

 

Ağamusa Axundov 

Akademik 

 

İraq türkmanları ilə bağlı dərin və sanballı tədqiqatları Qəzənfər 

Paşayev aparmışdır. Paşayev bizim o ziyalılarımızdan, o böyük alimləri-

mizdəndir ki, yalnız bir sahə üzrə işləməyib. Biz onu gözəl dilçi, folklor-

şünas, etnoqraf, tərcüməçi və s. kimi tanıyırıq. Q.Paşayev bizim alimləri-

miz içərisində, bəlkə də ən çox iş görən və ən təvazökar tədqiqatçı-

lardandır. O, böyük bir institutun görə bilməyəcəyi işi görmüşdür. Bu da 

onun bizim bugünkü ədəbi-ictimai həyatımızda mövqeyini xüsusilə 

möhkəmləndirir. Bu qədər böyük işləri başqa birisi görmüş olsaydı, yəqin 

onun ədası yerə-göyə sığmazdı.  

 

Nizami Cəfərov 

AMEA-nın müxbir üzvü,  

Millət vəkili. 

 

Professor Sula Benetin çox maraqlı “Necə yaşayasan – yüzü 

haqlayasan” əsərini ingilis dilindən Azərbaycan dilinə Qəzənfər Paşayev 

yüksək peşəkarlıqla tərcümə etmişdir. Əsər azərbaycanlı oxuculara 

layiqli töhfədir. Əlçatmaz, ünyetməz uzaq Amerikanın bu töhfəsini bizə 

yaxın edən, doğma edən Qəzənfər Paşayevə minnətdarıq. 

 

Teymur Bünyadov 

Akademik 
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Bir zamanlar tək, vahid torpaq halında olan Kərkük və Azərbaycan 

indi iki ayrı ada halına gəlmişdir. Bu gün bu iki adanı bir-birinə bağlayan 

körpünün memarı məhz Qəzənfər Paşayevdir... İftixarla söyləyə bilərik 

ki, artıq o, Əta Tərzibaşı qədər dəyərli bir araşdırıcımızdır. 

 

Prof. D.Mahir Naqib 

 

Qəzənfər Paşayevin “İraq türkman folkloru” kitabına bənzər bir kitab 

indiyə qədər nə İraq türkmanları, nə də İraq türkmanlarının folkloru ilə 

məşğul olan xarici alim və tədqiqatçılar tərəfindən yazılmışdır... Ağlasığ-

mayan yorğunluqların məhsulu olan bu misilsiz əsəri İraq türkmanları 

arasında folklor çərçivəsində bir şah əsər kimi qiymətləndirmək daha 

doğrudur. Bu günə qədər bizdə – İraq türkmanlarında, Türkiyədə və 

Azərbaycanda folklorumuzun bu biçimdə tədqiqi, incələnməsi və 

araşdırılması olmamışdır.  

 

Dr. Əbdüllətif Bəndəroğlu 

 

Qəzənfər Paşayevin “İraq türkman folkloru” kitabı bilimsəl və orijinal 

bir şəkildə Kərkük və Azərbaycan folklorunun müştərəkliyini ortaya 

qoyan müstəsna və nadir bir çalışmadır. 

Ġzzəttin Kərkük 

Kərkük vəqfinin təsisçisi və başqanı. 

 

Qəzənfər Paşayevin yaratdığı “İraq türkman ocağı”nı ilk ziyarət edən 

adamlardan olduğumdan çox məmnun oldum. Əminəm ki, bu ocağın 

istisinə və işığına türk xalqlarının mədəniyyətinin bir çox nümayəndələri 

yığışacaqlar. Uğurlar olsun. Ən xoş arzularla. 

Fatma Abdullayeva 

professor. 

04.04.1995 

 

Professor Qəzənfər Paşayev “İraq türkman ocağı”nın həm maddi, həm 

də mənəvi memarıdır. Hər şey onun əsəri sayılır. Tabloların, rəsmlərin, 

bəzənmiş salonların təmir işlərinin xərcini özü çəkmişdir. Muzeyi əhatə 

edən kitabları alim İraq və Türkiyədən gətirmişdir... Türkman folkloru 

mütəxəssisi professor Q.Paşayevin hazırladığı proqram son dərəcə 

dinamik və təsiredici idi. İhsan Doğramacı söz və nəğmələrlə bəzənmiş 

səhnələr qarşısında dərin bir səssizliyə dalmışdı və xatirələrin həzin 

səsləri altında ruhunu dinləyirdi... Bu hisslər Doğramacını illərin, ayların 
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dolaylarına götürmüşdü... Müğənnilərin oxuduğu Kərkük mahnılarının 

qucağında yer-göy Kərkük, Ərbil olmuşdu. 

 

Prof. Dr. Cəlal Ərtuq 

 

Professor Qəzənfər Paşayev, əslində, azərbaycanlılara Kərkük dünyası 

üçün bir pəncərə açdı və Bakıda İraq türkmanlarının bir elçisi oldu. 

 

Prof. Dr. Suphi Saatçı 

 

Gözəl niyyətlə yazılan və gerçəyi olduğu kimi ortaya qoyan çox 

qiymətli “Altı il Dəclə-Fərat sahillərində” kitabı İraq-Azərbaycan 

dostluğunun tarixinə, çağlar boyuna işıq tutacaq və bu iki ölkə arasındakı 

ədəbi əlaqələrin də sürətli bir biçimdə inkişafına kömək göstərəcəkdir. 

Kitabı ərəb dilinə tərcümə edərək Bağdadda çap etdirməyimiz, hər 

şeydən əvvəl bununla bağlıdır. 

 

Dr. Əbdüllətif Bəndəroğlu 

 

İraq türkmanlarının  folklorunu azərbaycanlı qardaşlarımıza tanıtmaq 

üçün bir çox araşdırmalar yapan Q.Paşayevin əsərləri Oğuz kökündən və  

soyundan olan Azərbaycan türkləriylə İraq türklərinin dil və folklor ba-

xımından nə qədər bir-birlərinə bağlı olduqlarını açıqca göstərməkdədir. 

 

Prof. Dr. Mustafa ArqunĢah 

Kayseri Universiteti, Türkiyə. 

 

Elə bu yerdə mən bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Qəzənfər 

Paşayevin böyük və şübhəsiz ki, gərgin zəhmətinin bəhrəsi kimi 

azərbaycanlı oxuculara təqdim etdiyi fundamental yaradıcılıq işini – 

Mişel Nostradamusun bütün Senturiyalarının dilimizə tərcüməsini və 

geniş izahını xüsusi qeyd etmək istəyirəm və bunu yalnız tərcümə 

ədəbiyyatımızın deyil, ümumiyyətlə, ictimai fikrimizin inkişafında hadisə 

hesab edirəm. 

Elçin  

Xalq yazıçısı  

 

Qəzənfər Paşayevi ilk dəfə «Kərkük bayatıları» ilə tanıdım. Onu 

tanımağım həm də böyük bir millətin ayrı düşmüş parçasını  tanımağım 

idi. «Kərkük bayatıları» ilə İraq türkmanları kəşf  olunmuşdur. Bəlkə də 
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bu kitab olmasaydı mən 1969-cu ildə radioda «Bulaq» verilişini  

yaratmazdım. O zaman məndən bir addım qabaqda olan bir neçə sağlam 

düşüncəli adama sığınmışdım. Qəzənfər Paşayev də bu düşüncəni 

yaşadan  ziyalılardandır. 

 

Mövlud Süleymanlı 

Xalq yazıçısı 

 

«Bilmirəm haralıyam, torpağım, daşım qərib», – deyən kərküklülərin 

bayatılarından, xalq  mahnılarından, atalar sözlərindən, tapmacalarından 

ibarət nəfis nəşrlər (biz hələ «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» adlı 

məşhur kitabı demirik) son illərdə oxucularımızın kitab rəflərini 

bəzəməkdədir. Bütün bunlar uzun illərdən bəri kərküklülər içərisində 

işləyən Qəzənfər Paşayevin Kərkük folklorunu toplamaq sahəsində 

gördüyü gərgin işinin, fədakar yaradıcı əməyinin nəticəsidir. 

 

Azad Nəbiyev 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

 «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» azərbaycanlı alim, professor 

Qəzənfər Paşayevin nəinki ölkəmizə məhəbbətini, hətta müəllifin İraqın 

mədəni, tarixi və siyasi əhəmiyyətini dərk etdiyini nümayiş etdirir. Bu 

kitabın vətənimizin tarixi ilə ilk dəfə tanış olan əcnəbi oxucular üçün 

yazılmasına baxmayaraq, müəllifin İraqın ictimai-ədəbi həyatına  

ekskursiyalarının  təfsilatları kitabı iraqlı oxucular üçün xüsusi bir  rayihə 

ilə süsləndirir… Kitab bizi oba-oba gəzdirir, İraqın  elm və mədəniyyət 

mərkəzləri ilə tanış edir. Əsər iraqlı oxucuda bu ölkəyə mənsub olması 

fəxr hissi və kitabın hörmətli müəllifinə  və mütərcim dostumuz şair 

Əbdüllətif  Bəndəroğluna dərin minnətdarlıq hissləri oyadır. 

 

Əbdülhəmid Həmudi 

«Əs-Janra» (İnqilab)qəzeti, Bağdad 

07.06.1996 

  

Azərbaycanda humanitar fikir aləmində Q.Paşayevi tanımayan, hətta 

deyərdim, sevməyən adam  tapılmaz. Çünki o qədər işıqlı adamdır ki, 

inanmıram, bu işığın  nuruna kimsə paxıllıq eləyə… O, görkəmli alimdir.  

 

Hansını deyim? O, dilçidi, folklorşünasdı, ədəbiyyatşünasdı, tərcümə-

çidi, publisistdi… 
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Vaqif Yusifli 

filologiya elmləri doktoru 

 

Professor Q.Paşayevin elmi-ədəbi fəaliyyəti ən müxtəlif istiqamətlər-

də ayrıca tədqiqat mövzusu, araşdırma obyekti olmağa layiqdir. Gör-

kəmli alimin folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, tərcüməçilik fəaliyyə-

tinin hər biri geniş bir tədqiqat mövzusudur. Lap elə İraq türkmanlarının 

dili, folkloru və ədəbiyyat sahəsindəki çalışmalarının  özündən ayrıca bir 

dissertasiya işinin yazılması ancaq  və ancaq qədirşünaslıq kimi dəyər-

ləndirilə bilər. 

 

 Məhərrəm Qasımlı 

professor 

 

Q.Paşayev İraq türkmanlarının həyat və məişətini ağız ədəbiyyatı ilə 

birlikdə araşdıra-araşdıra, bu yöndə kitablar yaza-yaza bizi də Kərkük 

sevdasına  mübtəla etdi. Böyük sevda  şairi M.Füzulini yetirən el-oba  

Q.Paşayevin Kərküknaməsindən sonra bizim üçün Şəki, Şirvan, Qarabağ, 

Naxçıvan kimi əlçatan, ünyetən el-oba oldu. 

 

Muxtar Ġmanov 

filologiya elmləri doktoru 

 

Xatirəni yaratmaq da, yaşatmaq da çətindir. Dəqiq desək, xatirəni 

yaratmaq üçün də, yaşatmaq üçün də şəxsiyyət olmaq lazımdır. Professor 

Qəzənfər Paşayev ədəbi-ictimai mühitdə sayılıb-seçilən, nüfuzu və yeri 

olan, həm  müasirlərinə, həm də dünyasını dəyişmiş unudulmazlara 

yüksək  qədirşünaslıq bildirən belə şəxsiyyətlərdən biridir… Onun 

«Borcumuzdur bu ehtiram» kitabına başda  Ulu Öndər Heydər Əliyev 

olmaqla iyirmi beş ziyalı – dövlət xadimi, alim, müəllim, yazıçı və şair 

haqqında portret oçerklər toplanıb. Kitaba daxil olan bütün oçerklər 

böyük  səmimiyyətlə yazılıb, hər biri şirin layla kimi, nurlu elegiya kimi 

oxunur… Müxtəlif illərdə qələmə alınan bu yazıların hamısını qəmli bir 

«…ölümündən  sonra» fəryadı birləşdirir. 

 

Nizaməddin ġəmsizadə 

professor 
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Xalq şairinin arxivindən 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xəlil Rza ULUTÜRK 

Xalq Ģairi 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKIDA SAZ BAYRAMI
1
 

 

 

Bakıda saz bayramı, Filarmoniyada Borçalı aşıqlarının çıxışı. 

Gözlərdə sevinc işığı. Səhnədə boz kostyumlu, ağ köynəkli, qəhrəman 

ruhlu, şair Zəlimxan və onun ürəklərə hakim kəsilən coşqun, mərd səsi. 

Zəlimxan özünə yaraşan natiq səsilə aşıqları bizə təqdim edir. “Mənim” 

rədifli gözəl bir şeirini deyir. Yalnız bəzi misraları yadda saxlaya bilirəm: 

 

Əl açıb göylərə çox yalvarmışam, 

Qoy bu gün saz olsun Allahım mənim. 

 

...Əzrayıl dayana qəsdimə bir gün, 

“Cəngi”dir, “Misri”dir pənahım mənim. 

                                                 
1
 Xəlil Rza Ulutürkün arxivində qorunub saxlanılan bu yazı Borçalı aşıqlarının 1982-ci 

il sentyabrın 28-də Bakıda Filarmoniyada keçirilmiş konserti barədə Xalq şairinin 

təəssüratlarıdır. İlk dəfə çap olunur. 
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Qoşmanın sonu “Hüseynim, Kamandarım, Əmrahım mənim” misrası 

ilə bitir. Qafiyə tələbi Əmrahı sonuncu yerə gətirib. Əslində onun yeri ən 

azı Hüseyn Saraclı ilə Kamandarın arasında olmalıdır. Üç aşıq, üç böyük 

sənətkar bu axşam diqqət mərkəzindədir. Zəlimxan Çıldırlı Aşıq 

Şenlikdən, zəhərli quyuya salınmış Aşıq Abbasdan tutmuş bu gün səsi 

qurultaylardan gələn sənətkarlaradək aşıq poeziyasının həyat yolunu 

işıqlandırır. Borçalı Aşıq məktəbinin Nəbi, Ağacan, Hüseyn Saraclı, 

Əmrah və Kamandar kimi ulu sənətkarlara borclu olduğunu yada salır. 

 – Bu diyarda Aşıq Əmrah məktəbi yaranıb, – deyir, – Bu məktəb 

müqəddəsdir. 

 

Xallar, güllər bir-birindən öyməli, 

Telli sazı çalana bax, çalana! 

Dirsək  dizdə, əl çənədə qalıbdı, 

Məni məndən alana bax, alana! 

 

Heyif ki, Zəlimxanın ağzından saçdığı mirvariləri yığıb-yığışdırmaq 

olmur: 

 

Ay Zəlimxan, külə dönsəm odunda, 

Deməsinlər yalana bax, yalana. 

 

Natiq şairimizin sonrakı şeirindən yalnız bircə misranı yadda saxlaya 

bilirəm: “Sənə Haqdan gəlib saz, Əmrah dayı!” 
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Zəlimxanın nəsr şəklində dediklərini 

də şeirə döndərib yadda saxlamağa çalı-

şıram: 

 

Hüseyn Saraclının gümüş sazından, 

“Şərili”, “Ovşarı” ölməzlik aldı. 

  

Natiq şairimiz Koroğlunu xatırlayır. 

“Usta, qulun ollam, al, düzəlt sazı” 

misrası ilə süslənmiş Koroğlu şeirinə 

ayrıca məna verir. Sonra Osman Sarıvəlli 

misralarını salona güldəstə kimi paylayır: 

 

 

 

 

Saz oyun deyildir düşündüyüntək, 

Onda “Kərəmi” var, onda “Cəngi” var, 

Hər teldə bir əsrin öz ahəngi var. 

Hər fikir mülkündə zərrin tac yatır, 

Hər meyvə tumunda bir ağac yatır, 

Hər kiçik bayatı xalqın səsidir, 

Kamal dünyasının xəzinəsidir. 

 

Hiss olunur ki, Zəlimxan bu məclisdə söz deməyə gözəl hazırlaşıb. 

Yanımda əyləşmiş elmlər doktoru, filosof qardaşımız Camal Mustafa 

deyir ki, bu şairi göydən zənbillə salıblar Borçalıya. Zəlimxan 

anadangəlmə şairdir.  

Dürüst sözə nə deyəsən? 

 

Yenə, a Saraçlı, nə yandırırsan, 

Üzünə gülməyən zamanınmı var? 

 

Zəlimxanın təsvirində tünd qara bığlı, mavi geyimli qocaman aşıq 

Hüseyn Saraclı gözümüzdə bir az da yüksəlir. Yetim dürrə bənzər bir 

misranı unutmamağa çalışıram: “Ölünü dirildən aşığa alqış!”. 

Zəlimxam: 

– Müqəddəs Kamandarımız bu məclisdədir! – deyir. 
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Zalda alqış tufanı. Natiq onu ağır oturub batman gələn, ürəklərdə yer 

tutan, qeyri-adi, ülvi sənətkar adlandırır, ona həsr etdiyi qoşmanı böyük 

ilhamla əzbər deyir: 

 

Ağrını, azarı qoyma yaxına, 

Durma, usta tərpən, usta, Kamandar! 

Beş gün ömrüm olsa, bölərəm yarı, 

Verrəm sənin kimi dosta, Kamandar! 

 

Ağ köynəkli, boz kostyumlu Zəlimxan təvazökarlıq, mərdlik və 

gənclik timsalıdır. 

Müsamirə 83 yaşlı, sallama qayışlı, qolu saatlı, mixəyi papaqlı Aşıq 

Əmrahın möcüzə çıxışı ilə başlanır. “Qaraçı” el havasını sazda elə incə, o 

qədər ustalıqla çalır ki, tellər bülbül kimi oxuyur. Yanımda əyləşmiş 

elmlər doktoru, filosof qardaşımız Camal Mustafa deyir ki, bu, əslində el 

havası deyil, Qaraca oğlanın yaratdığı musiqidir. 

Aşıq Məhəmməd və Aşıq Aslan unudulmaz Səməd Vurğun ilə Aşıq 

Şəmşirin deyişməsini “Şərili” havası üstə məclisə yetirirlər. 

Aslan Səməd Vurğun rolunda: 

 

Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə, 

Kəklikli daşlardan xəbər al məni. 

Ceyran bulağından qızlar içəndə, 

Saz tutub, söz qoşub yada sal məni. 
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Aşıq Şəmşir rolunda çıxış edən Aşıq Məhəmmədin kəlamından bir 

misranı unutmamağa çalışıram: “Bilirik şeirdə bir mayak səni”. 

“Dastanı” havası üstə çalıb-çağıran Aşıq Əhməd və Aşıq Nadir Molla 

oğlu gənc və qüdrətlidirlər: “Ayna bulaqları içdi, doymadı. Qaldı 

ceyranlarda gözü Vurğunun”. 

Aşıq Sadıq və Aşıq Ziyəddin “Qəhrəmanı” havası üstə çalıb-çağırırlar. 

Osman Sarıvəllinin sözləri nəfəslərə od gətirir: 

 

Əziz sirdaş kimi, yaxın dost kimi, 

Qolunu boynuma saldı bu yerlər. 

Qoymadı qəlbimdə bir nisgilimi, 

Oxşayıb qəlbimi aldı bu yerlər. 

 

Gödərək boylu gənc Ziyəddin gözdə yüksəlir, gur alqış qazanır. 

– Afərin! 

– İndi sözü Aşıq Hüseyn Saraclıya veririk. 

Alqış tufanı. Qara bığlı, tünd mavi geyimli ustad qocalıb. 

– Bağışlayın! – deyir, – soyuqlamışam, boğazım pozulub. 

Ancaq elə çalıb-çağırır, elə məzəli danışır ki, dərhal ürəkləri ələ alır. 

Heyif, maqnitafon qaytanı deyiləm ki, onu sizə bütünlüklə çatdırım. 

Diləkləri müqəddəsdir: 

 

80 min oğlum, 80 min qızım, 

80 min incəbel yarım olaydı. 

80 min toyuğum yumurta üstə,  

80 min ördəyim, qazım olaydı. 

 

Qafiyəni pozan mənim yaddaşımmı, yaxud sənətkar sərbəstliyi? Şeirin 

sonu gur alqış dalğası gətirir: “Gedəndə beş arşın bezim olaydı”. 

Aşıq Hüseyn Saraçlı son dərəcə duzlu-məzəli sənətkardır. Arvadının 

təhriki ilə təknəni götürüb evdən çıxan və qalaylatmaq üçün qalayçıya üz 

tutan kişi haqqında söhbəti qırır salonu gülməkdən. 

– Məgər təknəni də qalaylarlar? 

– Başın qoltuq görsə, qalaylarsan! 

“Mansırı” havası üstə Qəmkeşin sözlərini çalıb-çağırır: 

 

Şaha baş əyməyən nazlı afətin, 

Məzarda qoynunda ilan yatıbdır. 
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Heyif, bu gözəl şeiri tam yadda saxlaya bilmirəm. Ayrı-ayrı misralar 

qaranlıqda çaxan ildırım kimidir: “Ağadan yuxarı çoban yatıbdır”. Sonu 

didaktika saçır: 

 

Əgər varlı olsan, səxavətli ol, 

Şöhrət yuvasında şeytan yatıbdır. 

 

Sürmeyi papaqlı, sallama kəmərli, uzunboğaz çəkməli, altun dişli, 

pəhləvan gövdəli, təmkinli, mətin sənətkar Aşıq Kamandar səhnəyə Aşıq 

Nurəddin ilə qoşa gəlir. Xəstə Qasımın sözlərini “Təcnis” havası üstə 

çalıb-çağırırlar: 

 

Ləli tapşırdılar nadana, gördüm, 

Qədrini bilmədi, ay hayıf, hayıf! 

 

Musiqi o qədər gözəldir ki, mətni tam qavramağa macal tapmıram. 

 

Bağladım, 

Arxı arxa bağladım. 

Nə namərdə sirr verdim, 

Nə də arxa bağladım. 

 

Dərhal hiss olunur ki, Aşıq Kamandarın aşıqlığı və ilhamı saz 

poeziyasının çox dərin qaynaqlarından süzülüb gəlir. Onu dinləyəndə 

hələ bu vaxtacan tam azərbaycanlı ola bilmədiyimi daha aydın dərk 

edirəm, vaysınıram. Məgər saz çala bilməyəni, bu boyda mədəniyyəti 

yalnız seyrçi kimi dinləyəni də azərbaycanlı adlandırmaq olar? 

 

Oxuyub dərsimi yetdim Yasinə, 

İgid olan ümid bağlar ya sinə. 

Xəstə Qasım ölüb gedər ya sinə, 

Eşidənlər deyər: ay hayıf, hayıf! 

 

Melodi dəyişir və ürəyimizi, köksümüzü dağların havası, ətri ilə 

doldurur: 

 

Üstündən karvan yeriməz, 

Sıxdı dumanların, dağlar. 

Yayda, yazda heç əriməz, 

Quzeylərdə qarın, dağlar! 
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– Barmağa baxın, e! 

Səhnə gülüstana dönür. Yanımda əyləşmiş elmlər doktoru, filosof 

qardaşımız Camal Mustafa deyir ki, “Dübeyti” havası bəzən Səməd 

Vurğunun şərəfinə “Dağlar” adlanır. 

 

Qayaların baxar, dinməz, 

Laçınların göydən enməz. 

Yaman gündə üzün dönməz, 

Pozulmaz ilqarın, dağlar! 

 

Alqış tufanı Kamandarı səhnəyə qayıtmağa vadar edir. Nurəddin də 

onun ardınca gəlir. “Məhəmmədbağırı” havası çalınır. Sazının uzun qolu 

gümüşə tutulmuş Kamandar aşıb-daşan güllərə, el sevgisinə layiqliyini 

yenidən göstərir. 

Fasilədən sonra Koroğlunun sözləri üstə “Misri” havasını çalan göy 

mahud kostyumlu, zil səsli Aşıq Nadiri dinləyirik. Sonra “Naxçıvanı” 

havası üstə Aşıq Aslan çalıb-çağırır. 

Yanımda əyləşmiş çal saçlı, tunc sifətli, gülər üzlü filosof qardaşımız 

Camal Mustafa deyir ki, bu  qızılgül bənizli aşıq mənim kəndçimdir.  

Onun hansı kənddən, Borçalıdan hansı oymaqdan çıxdığını sormağa 

macalım yoxdur. Aşıq Əmrah Gülməmmədov həzrətlərini yenidən 

dinləyirik. Muğam çalır. Keçir Qarabağ şikəstəsinə. Çox incə çalır. Gur 

alqış dalğaları altında tunc sifətli, çal saçlı filosof qardaşımız Camal 

Mustafa deyir ki, fikir ver, tar sazın balasıdır. Əmrahı dinləyəndə bunu 

aydın başa düşmək olur.  

Səhnəyə yenidən qayıdan aşıq: “İnsan əli boz tikanı istəsə, gülə 

döndərər” misraları ilə boy göstərir. Sözlər kimindir? Zəlimxanınmı? 

Yanımda əyləşmiş filosof dostumuza demək istəyirəm ki, bu əziz gecə 

yaddan çıxmayacaq. Nə gənc Aşıq Sayad unudulacaq, nə onun “Orta 

Sarıtel” havası üstə oxuduğu Ələsgər sözləri. Nə Kamandar unudulacaq, 

nə onun oğlu gənc Aşıq Cavanşirin sədəfi yaşıla çalan, ağ şöləli sazı, nə 

tələbə dostlarının gətirdiyi saysız çiçək qomları. Göy mahud kostyumlu, 

qızıl dişli Aşıq Məhəmməd Sadaxlının məharətlə çaldığı “Məhəmməd-

bağırı” havası daim qulağımıza pıçıldayacaq: 

 

Vəfalı dost unutmaz, 

Görməsə yüz il məni. 
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Kərəmin sözləri üstə “Kərəmköçdü” havası çalan Aşıq Ziyəddin də bu 

gününü yadda saxlayacaq, əyninə ağlı-qırmızılı güllər ilə bəzənmiş 

köynək geyib səhnəyə çıxan, saza gücü çatmayan, körpə barmaqları ilə 

tellərə can verən çocuq Vüqar Bəxtiyarov da. 

Kamandarımız səhnəyə yenidən qayıdır. 

– Heç kəsin yuxusu gəlməsin, – deyir, – çıxışlarımız təzədən başlanır. 

Gülüş dalğası. Son söz yenə Zəlimxanındır. Söylədiyi şeirin yalnız 

ayrı-ayrı beytlərini yadda saxlamağa macal tapıram: 

 

Ya Qoşqar olasan, ya da Şahdağı, 

Belə ucalasan ucalanda da. 

Borandan, tufandan, qardan, yağışdan, 

Belə bac alasan, bac alanda da. 

 

Şöhrət gözlərini qamaşdırmaya, 

Başında günəşdən tac olanda da. 

Başa qar yağsa da, bel bükülməyə, 

Belə qocalasan qocalanda da. 

 

Yox, bu sözlər Zəlimxanın olsa da, çalıb-çağıranı Kamandarımızdır. 

Qızıl dişlər arasından qızıl sözlər qanadlanır. Səsi gur, avazı vüsətli, 

yaxası qoşa qızıl medallı sənətkara “Sağ ol!” deməkdən özünü saxlaya 

bilmirsən. Son zəngulələri, Məmməd Arazın məşhur bir şeirini salona 

güldəstə kimi tullayır: 

 

Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim, 

Duman, salamat qal, dağ, salamat qal. 

... Arxamca boylanan, ay mələk, sən də 

Boylan, salamat qal, bax, salamat qal! 

 

Səhnə arxasına keçir, alnı, üzü tərli aşıqları təbrik edir, öpüb qucuruq. 

Filarmoniyadan filosof qardaşımız, tunc sifətli, gülərüzlü Camal 

Mustafa ilə birlikdə çıxır və Araz kinoteatrının tuşunadək qonuşuruq. 

– Ən böyük poeziya daim şəffafdır, sadədir, – deyir, – şəffaflıq, 

sadəlik olmayan yerdə poeziya yoxdur. Buna görə mən qərbi yamsılayan, 

anlaşılmazlıq, hərc-mərclik törədən şeirbazlara inanmıram. 

 

Öyrənmək istəsən aşıq sirrini, 

Axtar dayazları, dolaş dərini. 
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Göygöl nə qədər durudur! Çünki dərindir. Bizim klassik aşıq 

poeziyası həm dərindir, həm duru. Eyni fikri Ələsgər də deyir, Puşkin də. 

Birinci ikincidən heç də geri qalmır: 

 

Ələsgərəm, hər elmdən halıyam, 

Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam. 

Dedi: nişanlıyam, özgə malıyam, 

Sındı qol-qanadım, yanıma düşdü. 

 

Puşkin bu fikri Tatyananın dilindən daha yığcam deyir: 

 

Raz ya druqomu otdana, 

Vek budu yemu verna. 

 

Əslində burada Tatyana rus qızından daha çox şərq qızı təsiri bağış-

layır. Rus qızının təbiətində sərbəstlik daha güclüdür. O, sevmədiyinə 

sədaqətli ola bilməz. “Ələsgərəm, hər elmdən halıyam”. Burada söhbət 

mərifət elmindən gedir. Mərifət elmi insanşünaslıq deməkdir. 

Çal saçlı, tunc sifətli filosof qardaşımız Camal Mustafa idrak nuru 

saçır, söhbəti dolandırıb böyük filosof Sokratın üstünə gətirir. Onun 

haqqında Nizami Gəncəvinin bir misrasını yada salır: “Ölümün üstünə 

dördnala çapdı”. Bu misra Sokrat cəsurluğuna işarədir. Sokrata edam 

kəsilir. Ancaq gəmilər dənizdə olduğu üçün edam bir ay yubandırılır. Bu 

fürsətdən istifadə etməyə çalışan dostları pul yığıb Sokratı satın almaq, 

ölümdən xilas etmək fikrinə düşürlər. Bundan xəbər tutan Sokrat 

qəhqəhə çəkib gülür: 

– Məni pul gücünə satın almaq fikrinə düşübsünüz? Ha, ha, ha! Təqsir 

mənimdir. Görünür, sizə yaşamaq yolunu öyrətmişəm, ölməyi yox. 

Hələ də gec deyil. Yığışın, gəlin, sizə yenidən dərs deyəcəm. Bu dəfə 

ölməyi bacarmağı öyrədəcəm. 

Ona iman gətirənlərə Sokrat yenidən dərs deməyə başlayır. Edam 

günü gəlib çatır. Cəllad ona gec öldürən zəhər piyaləsi uzadır. Sokrat 

piyaləni alıb birnəfəsə içir. Öncə qıçları tutulur. Sonra bənizi ağarır, 

göyərir. Onun bu halına cəllad belə ağlayır. Özü isə təmkinini itirmir. 

– Sizin gördüyünüz cismimdir, – deyir, – ruhum uzaqlarda qanad 

çalmaqda. 

Camal müəllim – çal saçlı, tunc sifətli filosof qardaşımız məsləhət 

görür ki, bu iki kitabı mütləq oxuyum: 1. Platon, “Apoloqiya Sokrata”, I 

cild.   2. “Fedon”/dialoq/. 
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Мящяррям ГАСЫМЛЫ 

pрофессор, Азярбайъан Республикасынын 
Дювлят Мцкафаты lауреаты 

 
 

 

 
ДЯДЯ  ГОРГУДДАН ЦЗЦ БЯРИ 

 
Сазын-сюзцн язяли вя ябяди миссийасы халгын дилини, рущуну йашат-

маг, арыдыб дурултмаг, онун тарихи-мяняви кимлийини, етнографик йа-
шам тярзини, фолклор дяйярлярини, фикир-дцшцнъя юзцнямяхсуслуьуну, кю-
нцл эюзялликлярини сирли-сещрли бир еъазкарлыгла сабащлара дашымагдыр. 

Йцзиллярин узаг дяринликляриндя мющтяшям оьузнамяляри дцзцб-гошан 
алп озанларын кюнцл йадиэарлары бу эцн бизим цчцн она эюря язиздян 

язиздир ки, онларын щяр кялмясиндя дилимизин, рущумузун, мяняви варлы-
ьымызын айдынлыьыны, дурулуьуну, йенилмязлийини эюря билирик. Бu ба-
хымдан Ата Гамларын (шаманларын), Дядя Озанларын яски чаьлардан 
башладыглары мцбаряк йолу – дил вя рущ мцъадилясини сонракы дюням-
лярдя устад ашыгларымызын йцксяк поетик овгатла давам етдирмяси, 
мянсуб олдуьу халгын мяняви эцъцнц гцрурла дашымасы, йени нясилляря 
тялгин едиб мянимсятмяси милли варлыьымызын, о ъцмлядян дя истиглал вя 
дювлятчилик дцшцнъямизин горунуб мющкямляндирилмясиндя мцщцм 
рол ойнамагдадыр. 

Оьуз епохасынын озаны оьузнамя сюйлядийи заман мящз дювлятчи-
лик дцшцнъясиня (вя щям дя гцруруна!) сюйкяндийи цчцн ашаьыдакы 
поетик  нидалары сясляндирирди: 

Алар-сабащ сапа йердя дикиляндя аь бан евли! 
Атласла йапыланда эюэ сайванлы! 
Тавла-тавла чякиляндя шащбаз атлу! 
Чаьырыбан дад веряндя йол чавушлу! 
Йайгандыьында  йаь дюкцлян бол немятлц! 
Галмыш йиэит архасы! 
Бизя мискин умуду! 

Байıндыр ханын эюйэцсц! 
Тцлц гушун йаврусу! 
Тцркцстанын диряэи! 
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Оьуз-тцрк рущундакы ъянэавярлик йаньысы, бащадырлыг ешги, йенил-

мяз дюйцшчц ещтирасы бир ялиндя гылынъ, бир ялиндя саз олан Гоч Короь-
лунун дяли нярясиндян дя бой эюстярир: 

 
    … Титряшир аьзым ичиндя 

Дил бир йана, диш бир йана! 
…Чякяндя Мисри гылынъы 
Баш бир йана, леш бир йана! 

 

Юз тарихи-мядяни мащиййятиня эюря, ясасян, бащадырлыг рущунун 
тяблиь вя тялгининя йюнялмиш олан озан сянятинин бирбаша олмаса да, 
долайы давамчысы статусунда чыхыш едян ашыг сяняти озанлара мяхсус 
олан сюз вя мусиги репертуарыны, еляcə дя ифачылыг цслубуну юз сцзэя-
ъиндян кечиряряк мцяййян шяртляр дахилиндя мянимсямишдир. Беля ки, 
исламагядярки дцшцнъя вя инанc системинин дашыйыъысы олан озанларын 
гам-шаман мядяниййяти иля баьлы сюйлядикляри фолклор  мятнляри – по-
етик мцраъият-нидалар, алгыш-дуалар, рявайятляр, дастанлар вя с. йени ди-
ни дцнйаэюрцш – ислам тямяли цзяриндя ортайа чыхан дярвиш-ашигляр 
(ХЫЫЫ-ХВ) тяряфиндян йа тамамиля гябул едилмир, йа да дяйишдириляряк 
йени мязмуна – суфи-дярвиш дюнйаэюрцшцня уйьунлашдырылырды. Щагг-
илащи ешг ашигляри олан дярвиш-ашигляр озан гопузуну ашыг сазы иля явяз-
ляйяряк тясяввцф дцнйаэюрцшцнц – «Вящдятц-Вцъуд» (Вцъудла-
Аллащла вящдятя эирмяк) фялсяфясини тяблиь-тяряннцм йолуну тутмуш-
дулар. Дюрд мярщялядян (шярият, тяригят, мярифят вя щягигят) кечяряк 
Щагга – Аллаща говушмаьын мцмкцнлцйцня инанан Щагг ашыглары 
юзляринин мусиги вя сюз репертуарында да ясас йери бу мювзуйа верирдиляр: 

 
Ламякан шящриндян эялдим ъащана, 
Ъанлар ящли бир ъанана йетишдим. 
Ялдян-яля, габдан-габа сцзцлдцм, 
Гятря идим, бир цммана йетишдим.                                           

 
Эюстярилян нцмунядяки бцтцн ифадяляр суфи-дярвиш символикасыны якс 

етдирир. Сонунъу мисрада («Гятря идим, бир цммана йетишдим») ися 
зяррянин бцтювя, бяндянин Аллаща говушмасы (Вящдяти-Вцъуд) рямзи-
мяъази дилля ифадя олунмушдур. Бу поетик кейфиййят  Сяфяви-гызылбаш 
идеолоэийасына хидмят едян бцтцн орта чаь ашыглары цчцн сяъиййявидир. 
Онун бир чох узантыларыны щятта он доггузунъу йцзилликдя вя ийир-
минъи йцзиллийин яввялляриндя (Щцсейн Шямкирли, Ашыг Ялясэяр, Щцсейн 
Бозалганлы, Молла Ъума, Ашыг Шенлик) дя сезмяк мцмкцндцр. 
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Суфи-дярвиш фялсяфяси, тясяввцф символикасы орта чаь Азярбайъан мя-
щяббят дастанларынын поетикасында вя тарихи семантикасында да юз дол-
ьун яксини тапмышдыр. «Ашыг Гяриб», «Йетим Айдын», «Гурбани», 
«Аббас вя Эцлэяз», «Новруз вя Гяндаб», «Сейди вя Пяри», «Абдулла 
вя Ъащан», «Мясум вя Диляфруз» сырасындан олан  рямзи-мяъази дас-
танларын сцжет  хяттиндян буну ачыг шякилдя эюрмяк мцмкцндцр: илащи 
ешг бадяси ичирилян Ашыг (щагг ашыьы Гяриб, Айдын, Гурбани, Аббас, 
Новруз, Сейди, Абдулла, Мясум вя с.) йухудан ойаныр вя она верэи 
верилдийини сюйляйир: 

 

Йатмышдым, йухума эялди  ярянляр, 
Гафил, ня йатмысан, ойан, дедиляр. 
…Диндиряндя щагг сюйлядим сюзцмц, 
Дохсан мин кялмяни бяйан дедиляр. 

 

Дохсан мин кялмянин бяйан олунмасы Щагг ашыьына шяриятин, ислам 
дини иля баьлы билэи вя тясяввцрлярин мянимсядилмяси анламындадыр. 
Шярият мярщяляси ися тясяввцф системиндя Щагга – Аллаща говушма 
йолунун илкин тямялидир.  

Илащи ешг бадяси ичирилмиш Щагг ашыьы ата-анасындан иъазя алыб бута-
сынын архасынъа сяфяря чыхыр. Бу, тяригят – йол мярщялясидир. О, сяфярин-
йолун-тяригятин бцтцн язиййятляриня (зящяр гуйусуна салыныб саь чыхыр, 

гулдурлара раст эялиб онлардан гуртулур, эюзцнц баьладыгlары щалда 
гаршысындан кечян адамлары адбаад сайыр, диварын вя йа пярдянин ар-
хасындакы адамын овъунда эизлятдийи яшйаны (алманы, нары, цзцмц вя 
с.) тясвир едир вя адыны сюйляйир) гатлашыр. Щагг дярэащы, илащи алям тя-
ряфиндян щимайя олундуьу цчцн щагг ашыьы гаршысына чыхан чятинлик-
лярдян гуртулуб юзцнцн ариф-мяруф олдуьуну бцтцн сявиййялярдя сцбут 
едяряк мярифят  мярщялясиндя дя юз мяняви-црфани камиллийини эюстярмиш 
олур. Мараглыдыр ки, бу мярщялядя щагг ашыьы гаршысына чыхан мяшщур 
ашыглары мящз суфи-дярвиш символикасындан истифадя едяряк чаш-баш салыб 

мяьлуб едир. Бцтцн сынаг вя имтащанлардан галиб, цзцаь чыхан ашыг 
сон олараг юз бутасына йетишмяк щцгугу газаныр вя бунунла да щяги-
гят (Щагга говушма) мярщяляси иля узун вя мяшяггятли  мцъадиля та-
мамланыб баша йетир. Сюзцэедян мянзяря ону эюстярир ки, ашыглыг юз 
тарихи сяъиййясиня эюря тякъя чалыб-чаьырмаг, мусиги-яйлянъя сяняти 
дейил, юзцнямяхсус поетикасы вя идеоложи истигамяти олан мющтяшям 
фялсяфи системдир. 

  «Ашыг щагг ашыьыдыр», «Ашыг ел анасыдыр», «Ашыьа завал йохдур», 
«Ашыьын дилиня йасаг йохдур», «Ашыьын сюзц щагг сюзцдцр», «Ашыг 
эюрдцйцнц чаьырар» кими дашлашмыш ел кяламларындан ашыьын ъямий-
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йятдя, ел-оба арасында ня гядяр бюйцк тарихи статус, мютябяр мювге 
дашыдыьы айдын эюрцнмякдядир. Ялбяття, беля йцксяк ещтирамын чешидли 
сябябляри вардыр. Бурада  халгын тарихи-мядяни йаддашыны горуйуб  да-
шымагдан тутмуш, зянэин щяйат тяърцбясиндян эялян мцдрик кялам-
ларла, щикмятамиз устаднамялярля чеврядякилярин мяняви тялябатыны 
юдямяк, лирик-ашиганя гошма-эярайлыларла эюзяллик вя мящяббят зювгц 
ашыламаг кими чохсайлы амилляр ясас рол ойнамышдыр.  

Ашыг халгын рущуну, мяняви варлыьыны дяриндян билдийи вя мящз хал-
гын цряйиндян  кечянляри диля эятирдийи цчцн халг ону ел анасы  адлан-

дырмышдыр. Ел анасы олан ашыг елин, халгын психолоэийасыны, яхлаг га-
нунларыны, йцзиллярин сынаьындан кечмиш мяняви дяйярлярини, щяйат тяъ-

рцбясиндян доьан мцдрик дцшцнъялярини юзцнцн дцзцб-гошдуьу шеир-
лярдя еля бир юлчц-бичийля, поетик  мизан ичярисиндя тягдим етмишдир ки, 
халг щямин сюзляри устад кяламы, устад сюзц – устаднамя сайараг 
дилинин язбяриня чевирмишдир. Гядим оьуз ъямиййятиндя Дядя Гор-
гудун сюйлядийи: 

 
Ясэи панбуг без олмаз, 
Гары дцшмян дост олмаз… 
 

*** 
Оьул атанын йетиридир, 
Ики эюзцнцн биридир… 
 

*** 
Гыз анадан эюрмяйинъя юэцт  алмаз, 
Оьул атадан эюрмяйинъя сцфря ачмаз… 

 
– кими кяламларла, ата сюзляримизля тямяли, юзцлц гойулан устад-

намялярин Гурбани, Туфарганлы Аббас, Хястя Гасым, Дядя Ялясэяр 
поезийасында бири-бириня тян дуран чох сайда тутарлы  юрнякляринин 
олмасы щям ашыьын, щям дя ону динляйян елин-елатын бу мясяляйя  тарих 
бойунъа олдугъа щяссас йанашмасындан хябяр верир: 

 
Сюз бир олса, даь ойнадар йериндян, 
Ел бир олса, зярби эярян сындырар.  

(Аббас Туфарганлы) 
*** 

Йахшы иэид йаман етмяз адыны, 
Чцнки йаман аддан юлцм йахшыды… 
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       ***   
Сярв аьаъы щяр аьаъдан уъады, 
Ясли гытды, будаьында бар олмаз… 

 
*** 

Цз веrмя надана, сирр вермя пися, 
Ахыр гялбин йа инъийя, йа кцся. 
От битяр кюк цстя, ясли ня ися, 
Йовшан бяслямякля чямянзар олмаз 

(Хястя Гасым) 
*** 

Ъан демякля ъандан ъан яскик олмаз, 
Мящяббят артырар, мещрибан ейляр. 
Чор  демяйин няфи няди дцнйада, 
Абад кюнлц йыхар, пяришан ейляр. 

(Ашыг Ялясэяр) 
 

*** 
Гурбан, гям  ейлямя, кярям каны вар, 
Ядалят мейданы, щагг  диваны вар. 

Галдыран, ендирян нярдиваны вар, 
Енян аьлайармыш, галхан эцлярмиш. 

(Аьдабанлы Гурбан) 
 
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, Озан-ашыг мядяниййятинин ортайа 

гойдуьу поетик сярвят сюзцн щягиги мянасында милли-мяняви варлыьы-
мызын башуъалыьыдыр: бурада ана дилимизин инъяликляри, сюз-сяс дцзцмц-
нцн щармоник ахары, бядии мяналандырма вя фялсяфи цмумиляшдирмя 
мящарятинин аьылапаран поетик манералары бцтцн заманларын – дцня-
нин, бу эцнцн вя сабащын естетик зювгцнц щейрятдя гоймаг эцъцндядир: 

 
Бяри эялэил, башым бахты, евим тахты, 
Евдян  чыгуб йцрцйяндя сялви бойлум! 
Топуьунда сармашанда  гара сачлум! 
Гурулу йайа бянзяр  чатма гашлум! 
Гоша бадам сыьмайан дар аьызлум! 
Эцз алмасына бянзяр ал  йанаглум! 
…Гар цзяриня ган даммыш кими ал йанаглум! 

 
Озанлар  пири Дядя Горгудун йухарыдакы портрет тягдиматынын щяр 

бир елементи (бой, сач, гаш, аьыз, йанаг) юзцнцн бядии бойа мцкям-
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мяллийиня эюря уникал бир поетик юрнякдир. Оьуз эюзялинин бу щейря-

тамиз портрети, илащи бир таблону озан няфясиндян, гопуз сядаларындан 

гопан сещрли бир ильыма бцрцйяряк тарих ичиндян бизя доьру дашыйыр. Бу 
сябябдян дя орта чаь Азярбайъан ашыг поезийасындакы щцсн-эюзяллик 
таблолары да Дядя Горгуд поетик янянясини йени бир тяравятля 
ъанландырыр. Дирили Гурбанинин: 

 
Саллана-саллана эялян Салатын, 

Эял беля  салланма, сюз дяйяр сяня 
 
– дейя озанлара мяхсус аллитерасион-речитатив сюйлямя тярзи ( мисал 

эятирилян мисраларда поетик ахарын «с» сяси цзяриндя гурулмасы) иля 
тясвир вя тяряннцмя башладыьы мяшщур гошмасында Дядя Горгуд 
няфясини давам етдирдийи ачыг шякилдя дуйулур: 

 
Кюлэядя бяслянмиш  гузей  гарысан, 
Сящярин йелляри тез дяйяр сяня. 

 

Гурбани пейzаж лирикасында да поетик истедадынын портрет йаратма 
усталыьыны юзцнямяхсус сяняткарлыгла нцмайиш етдирир. Дурушу, рянэ 
чаларлары вя гохусуна эюря сазы-сюзц ябяди олараг юз сещриндя, ъази-
бясиндя сахлайан бянювшя образы иля баьлы бюйцк сюз устадынын диля эя-
тирдийи мисралар щеч дя тясадцфян йцзилляр бойу ана сазымызын синясиндя 
йуваланмайыб: 

Танрым сяни хош ъамала йетирмиш, 

Сяни эюрян ашiг аьлын итирмиш. 
Мяляклярми дярмиш, эюйдян эятирмиш?! 
Щайыф ки, дярибляр аз бянювшяни. 
 

Бурадакы эюзлянилмяз поетик мяналандырма (бянювшянин илащи 
алям-мялякляр тяряфиндян  эятирилмяси) о гядяр айдын, дуру вя шяффаф 
бир дилля тягдим олунмушдур ки, сюзлярин, мисраларын, бцтювлцкдя ися  

шеирин Hагг дярэащындан ашыг-шаирин кюнлцня пычылданмасына, ярмяьан 
олунмасына  инанмайа билмирсян. Эюзял щцснцнцн естетик дяйяр-
ляндирилмясиндя эюзяллик символу олан  бянювшядян аьласыьмаз бир 
поетик  мейар кими  истифадя олунмасы да еля бу заман баш вериб: 

 
Дястя-дястя дяриб тахар  бухаьа, 
Бянювшя  гыз ийляр, гыз бянювшяни. 
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Юзц гоху-ятир еталону олан образ (бянювшя) цзбяцз галдыьы ейни 
естетик кейфиййятя (гыз ятриня) мейл эюстярир. Ашыг демяк истяйир ки, 
гызын бойну-бухаьы о гядяр эюзялдир, о гядяр ятирлидир ки, онун ийлядийи 
бянювшя бу сещр-ъaзибя гаршысында юзцнц сахлайа билмяйиб гызы гох-
лайыр. Мящз беля бир сянят  еъазы «Бянювшя» гошмасына  саз синясиндя 
йцзилляр бойу язизлянмяк ихтийары таныйыб. Бу илащи гошма  юз бядии-
естетик тутумуна эюря диван ядябиййатынын  истянилян  мцкяммял нц-
муняси иля цзбяцз дайанмаг имканындадыр. Бурада  мясялянин бир 
башга тарихи-мядяни ящямиййяти дя ондадыр ки, орта чаь диван ядябий-
йаты нцмайяндяляри яряб-фарс ибаря вя тяркибляриня сыьынараг эцъяня-
эцъяня  «нязми-назик» гошмаьа чалышдыглары бир заманда Гурбани 
думдуру, апайдын ел дилиндя йаратдыьы «Бянювшя» гошмасынын сима-

сында Азярбайъан тцркъясинин щансы сявиййядя поетик  имканлара мa-
лик олдуьуну еля онларын эюзляринин юнцндя вя гулагларынын дибиндя 
сясляндириб. «Бянювшя» шеири чаьдаш поезийамызын юзцнц беля щейрятдя 
гойа биляъяк дяряъядя мцкяммял бир сянят абидясидир. 

Тясвир-тяряннцм обйектиня юзцнямяхсус саз-сюз сыьалы чякмяк  

Аббас Тuфарганлы, Хястя Гасым, Сары Ашыг, Абдалэцлаблы Валещ,  
Йящйа бяй Дилгям, Щцсейн Шямкирли, Ашыг Ялясэяр, Щцсейн 
Бозалганлы, Молла Ъüмə, Нювряс Иман, Дядя Шямшир, Микайыл Азафлы 
вя даща нечя беля устадын кюнцл дцнйасында овсунлайыъы поетик няфя-
син ортайа чыхмасы иля нятиъяляниб. Онларын синясиндян пярвазланан 
гошма-эярайлылар, чохсайлы чешидляря малик тяънисляр, диваниляр, 
мцхяммясляр бунун яйани сцбутудур. Аббас Туфарганлы кюнлцнцн 
эюзялин  гашлары гаршысындакы щейрятиня бир бах: 

 
Дярс алмамыш ачдым  китаб охудум, 
Мющтаъ дейил щеч устайа  гашларын. 
Тязя чыхыб  камандарын ялиндян, 
Бянзяр цч эеъялик Aйа гашларын. 

 
Ашыг ящвалынын эюзяллик гаршысындакы думанлы, чашгын, щавалы щалы-

нын ашаьыдакы поетик етирафы да дилдян-диля, кюнцлдян-кюнцля йайыл-
маьа лайигдир: 

 

Дил дейир, юпмяйя синя йахшыдыr, 
Кюнцл ща йалварыр, бухаьындан юп! 

 
Хястя Гасымын кюнцл дяфтяриндя эюрцшя эялян севэилинин еля бир уну-

дулмаз образы йарадылыб ки, шеири охудугъа бу наз-гямзяли гызын щцсн-
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ъамал тяравяти иля бярабяр щярякят-давраныш ядалары да бядии-естетик 
дуйумун тяркиб щиссясиня чеврилир: 

 
Эцмцш кямяр баьлайыбды белиня, 
Данышдыгъа майыл олдум дилиня. 
Эцл узатдым назлы йарын ялиня, 
Ъаным алды, эцлц мяндян алынъа. 

 
Эеъяси эцндцзцня гарышан Абдалэцлаблы Валещин пяришан щалыны 

севдийиня ярз елямяйи дя бянзярсизди: 
 

Эцндцз сябрц-гярарымы, 
Эеъя йухум кясян дилбяр. 

 
Щясрят, айрылыг изтирабынын Дилгям эюйняртиси – кцсцб эедян йарын 

гайыдышына инамсызлыгла, цмидсизликля овудуъу, тяскинликвериъи тясялли 
арасында чырпынан ашиг йаньысы сазын баьрыны тел-тел еляйян сющбятляр-

дяндиr. «Дилгями» саз щавасынын нисэилли мелодийалары гядяр тясирли 
олан кювряк мисралар нялярдян хябяр вермир: 

 
Ахды ейним йашы, дюндц селляря, 
Йар ичян сулара гарышармола?! 

…Йары бу дцнйада эюрмяйян Дилгям, 
Йаряб, о дцнйада эюрцшярмола?! 

Yахуд: 

 
Язялдян Дилгямя йар олан сянсян, 
Эюзялляр ичиндя вар олан сянсян. 
Язрайыл донунда ъан алан сянсян, 
Мян неъя ъан верим бир юзэясиня. 

 
Уму-кцсцсцнц долайы дилля  сюйляйиб, гям-гцбарыны яритмякдя она 

йардым  елямяйян даьлардан шикайятлянян Щцсейн Шямкирлинин эилей-

эцзары поезийамыза: 
 

Йери, даьлар,  сяннян щямдям олмарам, 
Даьлар, ясирэядин гары да мяндян  

 
– кими бцтцн сыныг кюнцлляря щяйан ола биляъяк щязин мисралар бяхш  

едибдир. 

Севэисиня, севдийиня  ъан гuрбан елямяйин Ашыг Ялясэяр юрняйи: 
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Бир ъаным вар, йара гурбан ейлярям, 
Ел десин: «Ашыг да гурбан  юлдцрцр». 

Yахуд: 
… Газдыр мязарымы чешмя башында, 
Сал синям цстцндян йол, инъимярям 

 
– сырасындан олан тякрарсыз  мисраларда дальаланыр. 
 Бу да Щцсейн Бозалганлы кюнлцнцн тябият вя инсан эюзяллийинин 

вящдятиндян доьан щармонийайа вердийи ашыг дяйяри: 
 

Йар бязяниб чыхды йола, 
Йоллар гырмызы эейинди… 

 
Дядя Шямширин естетик зювгцндяки орижиналлыгдан да доймаг олмур: 

 
Шямшири бир кямяр кими, 
Дола, инъя беля сары.  

 
Сюз сяррафы олан дядя ашыгларымыз щяр заман дцзцб гошдуглары сю-

зцн чякисиня, дцзцмüня, рянэ чаларларына чох бюйцк щяссаслыгла йа-
нашмыш, сюйлядикляри мятлябин дяринлийи иля йанашы, дейим бичиминин ори-
жиналлыьына вя щейранлыг доьурмаг имканларына хцсуси диггят йетирмя-
йя чалышмышлар. Сюзцн мяна вя рянэ чаларларынын чешид  зянэинлийини ор-
тайа гойан ъинас байатылар, ъинас эярайлылар, додагдяймязляр, дилтяр-
пянмязляр, няфясчякмязляр, ъыьалы тяънисляр, зянъирлямяляр, гошайар-
паглар, эцллц гафийяляр, мцяммалар, вцъуднамяляр, гыфылбяндляр, мц-
хяммясляр вя нечя беля шеир шякилляри мящз бюйцк истедад эцъцня арха-
ланан сянят  ахтарышларындан сонра арайа-ярсяйя эялиб. Мянсуб олдуьу 
халгын дилини сюзцн ясл мянасында сярраф эюзц иля инъяляйян Сары Ашыьын 
бир байаты устады кими  сюз сечимини вя ону поетик  йцксяклийя галдыр-
ма мящарятини хатырлайаг: 

Зцлфцн суда мар кими, 
Ойнар су дамар кими. 

Ъызылдатдын Ашыьы, 
Йаьа су дамар кими. 

Yахуд: 
Ашыьын бахты йарым, 
Нейлясин, бахты йарым. 
Цзцндя эюз изи вар, 
Сяня ким бахды, йарым?! 
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Щяр ики байаты щям сюз, ъинас, щям фикир тутуму, щям дя поетик 

мяналандырма усталыьы бахымындан орижинал вя тякрарсыздыр. 
Аббас Туфарганлынын «Эцлэязинди» рядифли мяшщур ъинас эярайлысы 

тякъя гафийялярин дейил, бцтювлцкдя бянд бойундакы мисраларын ъинас 
олмасы иля  динляйяни щейрятдя гойур: 

 

Йары аь  либаsда эюрдцм, 
Йары аьлы бада эюрдцм, 
Йары аьлы бада эюрдцм, 
Эцлэяз, инди, Эцлэяз, инди. 

 

Ашыг биринъи мисрада  йарыны – севэилисини аь либаsда – аь палтарда 
эюрдцйцнц дейир. Икинъи мисрада ися  йарынын аьлы бада эетмиш – аьлыны 
итирмиш вязиййятдя олдуьуну сюйляйир. Бунун сябябини ися цчцнъц ъинас  
мисрада ачыглайыр: Ашыг Аббасын севэилиси ялиндя йарыйа гядяр аьы-
зящяр долдурулмуш бадя иля она йахынлашыр. Дцшмянлярин бу мякрли 

фянди Щагг ашыьы Аббаса яйан олдуьу цчцн о, аь либаsда – аь 
палтарда аьылы-зящярли бадя эятирян садялювщ севэилиси Эцлэязя бу 
барядя хябярдарлыг едир. Эюрцндцйц кими, бойабой ъинас цзяриндя 
гурулмуш бу эярайлы  бяндиндя бир дяня дя артыг, йерсиз, мятлябя дяхли 
олмайан сюз йохдур. Эярайлынын диэяр бяндляриндя дя вязиййят 
белядир. Бу, ана дилимизин, Азярбайъан тцркъясинин байрамыдыр, сазын-
сюзцн ашыг поезийасындакы мющтяшям поетик  тянтянясидир! 

Ъинас усталыьы, тяънис сяняткарлыьы ашыглыг елминин ян дярин вя щик-
мятамиз мягамларындан  биридир. Мящз юзцнямяхсус саз щавасы иля 
(«Тяънис» щавасы) чалыныб охуна билян, башга  щяр щансы бир щавайа 
йатмайан бу сирли поетик мятнлярин ашыг сянятиндяки йерини вя дяйярини 
бюйцк сюз устады Хястя Гасым чох дягиг  мцяййянляшдирмишдир: 

 
Хястя Гасым, сюзцн йетир  тамама, 
Эцндоьан, Эцнбатан эялсин  салама. 
Ня алим ишидир, ня дя цляма, 
Тяънис мянасынын чох щцняри вар! 

 
Доьрудан да, тяънисин отуза йахын нювцндя юзляринин сюз мяща-

рятини исбатлайан Дирили Гурбанинин, Аббас Туфарганлынын, Хястя Гасы-
мын юзцнцн, Щцсейн Шямкирлинин, Ашыг Ялясэярин, Щцсейн Бозалган-

лынын, Чылдырлы Ашыг Шенлийин, Молла Ъüмəнiн, Аьдабанлы Гурбанын, 
Ашыг Шямширин, Микайыл Азафлынын, Исмайыл Садыхлынын тяънис сянят-
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карлыьына диггят йетирдикдя эюрцрцк ки, «Тяънис» мянасынын чох щцняри 
вар» – мисрасы бошуна дейилмяйиб. 

Хястя Гасымын  «Ай щайыф-щайыф» рядифли мяшщур ъыьалы тяънисинин 
ашыгларын дилиндян  дцшмямясиндя, ялбяття ки, ашыг-шаирин сюз щцняри – 
ъинас сечими, дярин фикир ифадяетмя вя йцксяк сявиййяли бядии дон эейин-
дирмя габилиййяти щялледиъи рол ойнамышдыр: 

 
Сяррафын дястиндя  ня даня эюрдцм, 
Мцрьц дящанында ня даня эюрдцм! 
Ашыг ня даня эюрдцм, 
Халын ня даня эюрдцм, 
Тцляк тярлан туш олду, 
Ахыр няданя эюрдцм. 
Эювщяри вердиляр  наданя, эюрдцм, 
Билмяди  гиймятин, ай щайыф-щайыф! 

 
Тяънисин чешид зянэинлийиня, мцряккяб поетик  манераларына хцсуси 

диггят йетирян Дядя Ялясэярин йаратдыьы юрнякляр дя гцдрятли саз 
сяррафынын синясиндян  гопмушдур: 

 
Гышда даьлар аь эейиняр, йаз гара, 
Саь дястинля аь каьыза йаз гара. 
Ясяр йелляр, гящр  еляйяр  йаз гара, 
Дашар чайлар, эяляр дашлар  чатачат. 

 
Бу тяънис додагдяймяздир, ашыг ону йарадаркян додаг (м,б,п)  

самитляриндян истифадя етмяйиб. Мясяля бурасындадыр ки, устад сянят-
кар сюзцэедян тяъниси мягсядйюнлц шякилдя додагдяймязля ифадя ет-
мишдир. Онун йаратдыьы  пейзаж – тябият лювщяси (йазда гарларын яри-
мяси, чайларын дашмасы, селлярин нящянэ дашлары-гайалары чатщачатла 
габаьына салыб апармасы) горху-щейрят йарадан бир мянзярядир. Бу 
горху – щейрят-щцркц йарадан мянзяряйя инсан оьлу дящшятя эялмиш 
вязиййятдя, аьзы ачыг – додаглары аралы щалда, щейрят вя тяшвиш ичя-
рисиндя бахыр. Ашыг Ялясэяр мящз щейрят едяряк аьзы ачыг – додаглар 
аралы галмаг тяяссцратыны йаратмаг цчцн щямин мягамын ящвалына 
уйьун олараг додагдяймяз тяънис вариантыны сечмишдир. Бу юрняк ашыг 
поезийасында сюзцн эюрцнян вя эюрцнмяйян тяряфляринин ня гядяр чох 
олдуьуну бир даща  тясдигляйир.        

Ашыг поезийамызын, еляъя дя дастанларымызын диггятчякян бир  юзял-
лийи дя саз-сюз йаддашында вятян ъоьрафийасынын, тарихи мащал вя ел-
йурдларымызын, мцгяддяс, улу торпагларымызын сых-сых йер алмасыдыр. 
Дастан гящряманлары Тябриздян, Ирявандан, Дярбянддян, Эянъядян, 
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Гарабаьдан, Гарадаьдан, Нахчывандан, Тифлис-Борчалыдан, Чылдыр-
Аьбабадан, Эюйчядян, Ширвандан, Муьандан, Урмийадан, Зянъан-
дан, Гарсдан, Сялмасдан, Мярянддян, Мараьадан щярякятляниб 
йахын-узаг елляри  долашырлар. Тябриз-Гарадаьдан йола чыхан Дирили 
Гурбани: 

Кюнцл галхыб Бярдя сары йериди, 
Орда бир шящяр вар: ады Эянъя, щей! 

Мящбублары, эюзялляри, хублары, 
Бцрцнцбдц мала-мцлкя, эянъя, щей! 

 

– мисраларыны вятян ъоьрафийасыны вя онун адыбялли мащалларыны йахшы 
таныдыьыны билдирмяк цчцн сюйляйир. 

Ашыг Гяриб Тябризин тяряннцмцня щяср етдийи мяшщuр гошмасында 
Азярбайъанын тарихи-мядяни  мяркязи олан бу гядим шящярин зянэин 
тиъари-игтисади щяйатындан, мемарлыг абидяляринин мющтяшямлийиндян, 
ахар-бахарлы мянзяряляриндян гцрурла  сюз ачыр: 

 
Тябризин ятрафы баьды, мешяди, 
Ичиндя отуран бяйди, пашады. 
Сяккиз мин мящялля, беш мин эушяди, 
Чаршысы, базары, йолу Тябризин. 
 

*** 
Пящляванлар  кисвят эейяр, йаьланар, 
Ъцмля бязирэанлар бурда яйляняр. 
Цч йцз алтмыш йцкц бирдян баьланар, 
Ялдян-яля эязяр малы Тябризин. 

     
Тябриздян Дярбяндя гонаг эялян Аббас Туфарганлы Дямиргапы 

Дярбянди тяряннцм едяркян дя юз щейранлыьыны вя вятян cоьрафийасына  
вурьунлуьуну црякдян эялян ян сямими сюзлярля диля эятирир: 

 
Дярбянд дедикляри баьчады, баьды, 
Алт йаны дярйады, цст йаны  даьды. 
Аббас дейяр, яъяб сяфалы  чаьды, 
Хястяйя дярманды нары Дярбяндин. 

 
Йцзилликлярдян дашыныб эялян ашыг поезийасы Азярбайъанын тарихи 

ъоьрафийасыны, вятян хяритясини доьру-дцрцст якс етдирян ян мютябяр 
гайнагдыр. Бу мянада ашыг поезийасынын тарихи мянзярясиндя щям дя 
Азярбайъанымызын бирлийи, бцтювлцйц, айрылмазлыьы гярарлашыб. 
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QƏMKEŞ ALLAHVERDİ – 80 

 

 

 

 

 

Məmməd ASLAN 

 

 

 

 

 

 

 

ġEĠRĠMĠZĠN DƏLĠDAĞ HAVALI QƏMKEġĠ 
 

İçimizdə elə xatirələr var ki, onları bəzən bir ömür oyatmağa ürək 

eləmirik. O xatirələrlə bərabər öz ömrünün də siminə təzanə vurmuş 

olursan. Oyanan duyğuları yaşamaq da çətindir. Onları yenidən ovundur-

maq da çətin: – nə özümüz sakitləşə bilirik, nə həsrət yumağı olan o acılı-

şirinli xatirələr...  

Axır ki, yaddaşımı birtəhər dilə tutdum...  

Düz üç gün, üç gecə Qəmkeş Allahverdinin unudulmaz xatirələri ilə 

baş-başa qaldım. Bəzən gündüz fikirləşdiklərim gecə uyumağa 

başlayınca gerçəkləşir, məni Qəmkeşli günlərə aparırdı.  

Doğrudan da, baş-başa qalırdıq, o üç gün müddətində. Gah mən 

büsbütün onun dünyasına köçürdüm, gah o, mənim ağrılı və ümidsiz 

günlərimə qayıdır, qəlbimdə, gözümdə, bütün varlığımda sazıyla, 

sözüylə, sirli-sehrli bir büsat qururdu...  

Axır ki, qəlbimə hopub yaşayan Qəmkeşli xatirələrimin çox az bir 

qismini oyada bildim.  

Dolanışıq sarıdan Allah ona xışımla görüm-baxım eləmişdi; nə olmasa 

da, sazı-sözü vardı. Ya Saz həzrətləri ailəsini dolandırardı, ya Söz 

həzrətləri. Ən çox da Sazla Söz əl-ələ verib Qəmkeş Allahverdinin 

dünyasına çəki-düzən verərdi.  

Müxtəsəri, Qəmkeşin günü-güzəranı bəd deyildi. Bəs nəydi 

təxəllüsündən doğan “qəm”keşlik? Yaxından tanıyanlar onun bir hal əhli 

olduğunu, şənşalayın təbiətini yaxşıca bilirdilər. Amma bu, üzdəki 
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üzüydü; qəlbinin dərinliklərinə 

çökməmiş qat-qat kədərin 

silqətindən az adamın xəbəri vardı. 

Dərdini hər yetənə söyləmək, 

ürəyini hamıya açmaq Qəmkeşin 

xislətinə yad idi. Nələr çəkdiyini 

kimsəyə sızdırmazdı. Dərdini 

təkbaşına çəkən ağırtaxta kişilərdən 

idi. Qəlbində fırtına olanda üzündə 

nəsə bir ümid işartısı olardı.  

Qəmkeş Allahverdi ilə ahıllığı-

mızın ilk çağlarından tapışmışdım: 

mən ona orta məktəbdə ədəbiyyat 

dərsi vermişəm, o mənə həyatın 

özünü öyrədirdi. “Tərəzinin” 

Qəmkeş olan gözü həmişə ağır 

basdığını onun sağlığında olduğu 

kimi Qəmkeşsiz qaldığımız indinin özündə də boynuma alıram.       

Rəvayətlərdən mayalanmış bir çox şeirlərim Qəmkeşin duzlu-məzəli 

söhbətləri ilə araya-ərsəyə gətirmişəm. Toy – mağarda çox böyük ustalıq-

la söylədiyi, ibrətlərlə dolu söz-söhbətinin vurğunu idim.  

Altmışıncı illərdə iki qardaş idik – bir köynəkdə!  

Bir itib, bir tapılardıq. O illərdə Qəmkeşin varlığıma necə dərindən 

hopduğunu iki şeirimdə dilə gətirməyə cəhd göstərmişdim. O zamanlar 

onu və məni yaxından tanıyanların çoxu bu qoşmaları əzbər bilirdi. Qəm-

keşi dərindən duymağımın, mənəvi dünyasına böyük heyranlığımın çox 

insaflı şahididir o qoşmalar: 

 

Əl saxla, Qəmkeşim, bu nə əfsundur?  

Bir dön, gözlərimin heyrətinə bax!  

Sən sazı çalmadın, könlümü çaldın, 

O yeddi barmağın qüdrətinə bax!  

 

Sazı böyük şövqlə çalardı. Yaraşıqlı və dümdüz qaməti ilə birləşəndə 

saz əlçatmazlıqlardan gəldiyini bir daha gözlər önündə sərgiləyirdi. Xü-

susilə oxumadan sazı elə beləcə teyxə çalmağını saatlarla dinləyər və 

doymazdım. Sazla və sözlə bağlı lirik düşüncələri çox mənalı və ifadəli 

idi. Dodaqları susub, barmaqları dinəndə onu dinləyən haldan-hala düşərdi:  
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Gah məni dondurar, gah məni yaxar, 

Gah qarlı qış olar, gah güllü bahar!  

Sim deyil, sinəndən doqquz çay axar, 

Coşqun dalğaların hiddətinə bax!  

 

Sazın mənəvi bir çalğı aləti kimi təqdimi də Qəmkeşin coşub-

çağladığı vaxt dilə gətirdiyi lirik düşüncələrlə ifadə etsək, Allaha xoş 

gedər:  

 

Bağrı dəlik-dəlik, yaralı-yasdı...  

Ağlasan ağladar: elə həssasdı!  

Dədəmiz Qorquddan bizə mirasdı, 

Bir sirli taxtanın hörmətinə bax!  

 

Mənəvi mirası namusu kimi qoruyurdu Qəmkeş. Miras əmanətdir. 

Dünyamızın ağıllı vaxtı əmanətə məhz bu mənada xəyanət etməzdilər.  

Söz əmanəti soyumuzun ən qiymətli mirasıdır. Qəmkeş Allahverdi bu 

misrasın ən həssas mücahidi kimi özünü təsdiq edirdi. Sözün dəyər 

itirməsinə, aşınmalara, tərk edilməsinə heç cür tablaşmırdı. Ağlar bir 

ürəkdə sözün ucuzlaşmağından burulub-bükülürdü. Sözün dəyər 

itirməsiylə dünyanın yoxluq uçurumuna üz tutduğunu peyğəmbərcəsinə 

söyləyirdi:  

 

Mən necə söyləyim hikmətli sözlər, 

Axı söz gedirmi söz qiymətinə?  

Zaman seçə bilmir yaxşını pisdən, 

Çox astar satılır üz qiymətinə...  

 

Astarın üz qiymətinə satıldığı bir zamanda saz-söz ustadı olan kimsə 

Qəmkeş olmazdı?! Sözün qiymətdən düşməsi zaman-zaman böyük söz 

sərraflarını acı-acı düşünməyə vadar eləyib. Füzuli dədəmiz zamanından 

narazılığını “Əşar bulub kasadi-bazar” nöqtəsinə daşıyır, söz bazarının 

kasadlığını dünyanın mənəvi dəyərlərinin ifası kimi qiymətləndirir. Üz 

astar qiymətinə satılırsa, insaf-mürvətin, insani münasibətlərin əsaslı 

laxladığını şair diqqətlərə çatdırır.  

Əsrlər boyu insanları narahat edən cəmiyyət çəki-düzəni nə 

zamanacan belə davam edəcək, görəsən?..  

 

Ola mərhəməti haqq-divan hanı?!  

Ayıra bir-birindən yaxşı-yamanı.  
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Veriblər nadana zəri-zibanı, 

Alıb sata bilmir düz qiymətinə...  

 

Belə bir dünyada şair Allahverdi dönüb Qəmkeş olmasınmı?! Şair 

olan kimsə soyunun və ümumən bəşərin dərdlərini düşünmək üçün  

dünyaya gəlir. XX əsrin qüdrətli şairi Nəcib Kısakürək dəyərli 

şeirlərindən birində buyurur ki:  

 

Suç bir uzun zəncir: bir ucunda mən varam...  

 

İşlənən suçun və cinayətin suç ortağı həm də onun olduğunu qəbul 

edən şairə min əhsən!  

 

Xəyalım qəmlərdən heç olmur ayaz, 

Sınasan, qələmim, nə yarat, nə yaz.  

Qəmkeş, gəl ulağa çullama atlaz, 

Onu da satacaq öz qiymətinə.  

 

Bu həssas ürək sahibi, Qəmkeş olmasın, kim olsun deyirsiniz?  

Toy–mağarda çiçəkli dağları vəsf edəndə, el gözəllərinə gözəlləmə 

söyləyəndə zahirən kefi ala buludda olan Qəmkeşin daxili dünyasına 

enməyə məharəti olanlar bu şairin lalə kimi bağrıyanıq halını, təkrar edim 

ki, dərindən dərk edirdi. Dostlarının çoxu elə misal çəkdiyim o 

bağrıyanıqlar idi.  

Aramızda uzun müddət davam etmiş çox səmimi münasibətə 

dayanaraq Qəmkeşi bir az zəmanəyə yaxın əhval-ruhiyyəyə səsləməyə 

çalışmışam, qəlbində tüğyan edən alovlara su səpmək istəmişəm.  

 

Qəmkeş Allahverdi, dağıt qəmini,  

Nə qəmli, nə kefli, miyana dolan.  

Yapış zamanədən, gəlmə zavala, 

Çərx hara dolansa, o yana dolan.  

 

Yaxşıya yaxşı, pisə pis davranmağa səsləmişəm Qəmkeşi. Əbəs cəhd 

etdiyimi elə o vaxtlar dərk etmişəm. Qəmkeş yaxşıya da mülayim idi, 

yamana da. Öyrətməklə “dəli könlü öyüd almazdı”.  

 

Kömək ol, arxa ol, imkansız görsən!  

Sən də amansız ol, amansız görsən. 



 OZAN  DÜNYASI                                                               № 3(10), 2012 

 79 

 

Varlığı zəhərli imansız görsən, 

Gürzə ol, o şahmar ilana dolan.  

 

Abrını abır bilməzdən satın almağı ona şüar etmək istəmişəm... Atılan 

gülləyə sinəsini hədəf etmək comərdliyi vardı. Şəxsi mənafeyi üçün göz 

göyərdib, üsyan etməzdi; ümuminin mənafeyi üçün coşan gördüm Qəm-

keşi müdam. Qəzəbində üzünün və gözünün amansız bir ifadəsi vardı. 

İnanmazdın ki, qəzəb saçan bu gözlər bundan əvvəl işığına, şirin gülüm-

səmə ifadəsinə heyran qaldığın o gözlərdi, bozarıb daş kəsilən bu üzlər o 

dünənki təzə gül yarpağı kimi bürüşüksüz təzə-tər ləçəklərdi... Metal diş-

lərin də bir daha aydınlatdığı hələ o dodaqlar. Bu yar-yaraşıqda az-az 

aşıq görmüşdük. “Görmüşdük” dedim, Qəmkeş Allahverdi sıra etibarı ilə 

Dəlidağın indiki nəslinin gördüyü üçüncü böyük el aşığı idi. Özündən əv-

vəlki Ağdabanlı şair Qurbanın, onun oğlu Dədə Şəmşirin sənətdə qanuni 

davamçısıydı. Bu səbəbdən xalq arasında halal bir mötəbərlik qazana 

bilmişdi. Bayaqkı ithaf şeirimin davamına qayıdıram:  

 

...Çox da ki, dünyadan şər əskik olmaz, 

Bu eldən-obadan ər əskik olmaz!  

Qorxma, məclisindən ər əskik olmaz, 

Sazı bas sinənə, meydana dolan!  

 

Məmmədi özündən uzaqda gəzmə! 

Gücünü sözdə gəz, yaraqda gəzmə!  

Allahı qəlbindən iraqda gəzmə, 

Məkkə, Mədinə bil, vicdana dolan!  

 

Geniş xalq kütləsinin məhəbbətinə arxayınçılığından idi ki, Qəmkeş 

toy-mağarda özünü xatircəmliklə sərbəst hiss eləyərdi. Bugünkü toy 

qardaşağası hay-küyü onun məclisinə üzükə bilməzdi. Təşrif gətirdiyi 

şənlik evinin əsl sahibi Qəmkeşin özüydü. Özündən arxayın o sərbəst 

dövran ona çox yaraşırdı!...  

Dilində bir-birindən səsləniş etibarı ilə çox az fərqlənən iki nida vardı: 

“bəh” və “bah”. 

Gözəllik qarşısında heyrətinə güzgü tutan “bəh” nidasını ən azı beş 

dəfə təkrar edərdi: “bəh-bəh-bəh... bəh! bəh!” Amma necə deyərdi?! 

Onun ruhi vəziyyəti necə şuxluqla, necə könül rahatlığı ilə bu “bəh-bəh” 

nidasında arı zümzüməsinə dönərdi, dəniz sakitliyində birdən-birə dalğa 

pıçıltısı olub bir gözəllik büsatı yaradardı. Qəmkeş bu nidanın məqamını 
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çox həssaslıqla seçirdi. Onun böyük ifaçılıq sənətinin cığasıydımı, lən-

gəriydimi, zər-zibasıydımı?! – Nəydisə, Qəmkeşin varlığını tamamlayan 

vazkeçilməz bir ünsür idi!...  

“Bah” nidası da onun əmri altında ayrı bir şeyə dönmüşdü. Birisinə 

yazığı gələndə, bir qəbahətkeşin yerinə utananda, bir fəlakətdən sarsılan-

da Qəmkeş bu nidanı necə üzülə-üzülə, necə təəssüf keçirə-keçirə, necə 

qınaqla dolu daşa-daşa dilə gətirərdi. Deməyim ki, bu nida onun huma-

nizminin ən ümdə təyinedicisi sayıla bilərdi. O məqamda şair Qəmkeş 

birdən-birə yaşlaşıb dünyayla yaşıd olardı!...  

Bu qəbildən sənətkarlar dünyalarını dəyişəndən sonra əldə və dildə 

qalan onların könül duyğuları olan şeirlərdir. İnsafla desək, Qəmkeşin 

özündən sonra xışmıla nəfəs közərtiləri var. Ağız ədəbiyyatının hər jan-

rında söz meydanında at oynatmış bu ulumuzun bədii irsi içərisində “Ya-

tıbdı” rədifli iri həcmli qoşma-ustadnaməsi Qəmkeşin fəlsəfi düşüncələ-

rinin məcmusudur. Deyim ki, Qəmkeşi xalqa ən çox yaxınlaşdıran bu 

əsəri oldu. Bir zamanlar vardı ki, bu ustadnaməni bilməyən aşığı məclisə 

qoymazdılar. Əslində bu nöqtədə “insan uyğudan ayılır” və kimliyi daha 

bariz şəkildə baş qaldırıb üzə çıxır. Şəksiz ki, son nəfəs əbədiyyət deyilən 

gedər-gəlməzliyin qapı ağzıdır. Ömrümüzün hasili burada birdən-birə 

üzə çıxır: əbədiyyət karvanına üz tuturuq. O karvanda irəliləmək səla-

hiyyətini, əlbəttə, sağ ikən əldə etdiyimiz ömrümüzün əmsalı olan qalıcı 

mənəvi varlığımız müəyyənləşdirir.  

İlk insandan və ilk ölümdən yönü bəri yol gələn bu acılı-şirinli axirət 

düşüncələrini “Yatıbdı” qoşmasına Qəmkeş Allahverdi, deyərdim ki, çox 

böyük hünər və səriştə ilə misra memarlığına gətirməyi bacarmışdır:  

 

Bu gün yolum düşdü qəbiristanlığa,  

Orda zaman qışdı, dövran yatıbdı.  

Sanki pıçıldadı hər məzar daşı:  

– Şair, asta yeri, insan yatıbdı...  

 

Bu şeirdə bir qəbiristanlıq havası, əbədiyyət təmkini, bir sükut təmkini 

var. Qəmkeşin varlıq və yoxluqla bağlı fəlsəfi düşüncələri bu sükut 

təmkininə yönəlmişdir.  

Qəbiristanlıq sönmüş ehtiraslar məskəni, puç olmuş arzular, daşa 

dəymiş diləklər vadisidir. Bütün bunlarla bərabər hiylənin, xəbisliyin, 

kin-küdurətin, bütünlüklə dünyəvi ehtirasların daş kəsildiyi bir aləmdir.  

Bu aləmdə:   

 

–  Şöhrətə uyanlar üryan yatıbdı. 
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yaxud:  

 

Şaha baş əyməyən nazlı afətin, 

Qəbirdə qoynunda ilan yatıbdı.  

 

və yaxud:  

 

Atılıbdı daşı zülmün-zillətin,  

Ora güzgüsüdür bir həqiqətin.  

Haruntək aşnası varın-dövlətin, 

Olub qurda-quşa ehsan, yatıbdı.  

 

Bir bərabərlik səltənəti ki; 

– “Pul işləmir orda, qiymətsizdi zər”, “Ağadan yuxarı çoban yatıbdı”, 

“Şöhrət yuvasında şeytan yatıbdı”...  

Qəmkeşin qaşı kimi bu sükut aləminin də qaşı çatılıb. Şair içindəki 

ictimai haqsızlıqları ayağı altına qoyub, zülmə-sitəmə sanki “son 

qoymaq” istəyir. İbrətlər silsiləsi olan bu ömürlü qoşma, yəqin ki, zaman-

zaman kara gələcək, insanlar arasında dipdiri qalma məziyyətlərini 

davam etdirəcək...  

Qəmkeşə verilmiş çoxsaylı fəaliyyət bir nöqtədə birləşdiyi günün ağrı-

acılı duyğuların matəm mərasimini mən yönəldirdim.  

Üzüntülərin hıçqırtılara çevrildiyini, dünyanın bu çağında, hətta 

saçyolduların, bayılmaların dörd yanımda sıx-sıx duyulduğu, dünyadan 

bir şair nurunun da azaldığı ömür hesabatı mənə çox böyük ibrətləri 

xatırladırdı. Yəqin bu səbəbdən fikrimi cəmləyə bilmirdim.  

Peyğəmbər sözüdür: “İnsanlar uyğudadır, ölüncə dirilirlər...” Tabu-

tunu bürüyən iniltilər, hıçqırıqlar arasında bu müdhiş el məhəbbətindən 

Qəmkeşin əbədiyyət karvanına qoşulmaq üçün mənəvi dirilişinin ilk 

nəfəs atışlarını duymağa başlamışdım. Onsuz da əsl şair ömrü ölümdən 

sonra başlanır. “Şair, sən üzüldükcə və öldükcə yaşarsan!...”  

Həsədverici bir ölüm idi Qəmkeşin fiziki ölümü. Onu sevənlərin qəbri 

üstünə düzdükləri təzə-tər çiçəkləri göz yaşları gur bir yağmura 

tutmuşdu.  

Bu sevgi yağmuru qoymaz, inşallah, o çiçəkləri quruyub solmağa!  

Qəmkeş kimi təbii şairlər yada düşdükcə yenidən dirilirlər.  

 

10 avqust 2006-cı il 
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 Aktual müsahibə 

 

“MƏTBUATIN AġIQ SƏNƏTĠNƏ, SAZA DĠQQƏTĠNĠN 

AZALMASI GÜNÜMÜZÜN ACI REALLIĞIDIR” 

  

“Mədəniyyətimizin digər sahələri kimi, aĢiq sənətinin də təbliğinə 

böyük önəm verən Ġctimai teleradio bu baxımdan digər media 

qurumları üçün layiqli nümunədir”. 

  

Azərbaycan teleradiosunda, elekt-

ron mediada, mətbuatda milli mədə-

niyyətimizin əsas qollarından olan 

aşıq sənətinə, saz ifaçılığına müna-

sibət hansı səviyyədədir? Bu sualla 

müraciət etdiyimiz İctimai Televiziya 

və Radio Yayımları Şirkətinin əmək-

daşı, İctimai radionun “Axşam oldu” 

verilişinin aparıcısı, saz-söz bilici-

lərindən sayılan Qorxmaz Tofiq oğlu 

ilə söhbətimizdə çoxəsrlik tarixə malik 

aşıq sənətinin KİV-də təbliği barədə 

danışdıq. 

  

– ÇalıĢdığınız media qurumunda – Ġctimai Televiziya və Radio 

Yayımları ġirkətində aĢıq yaradıcılığının, sazın təbliğatı hansı 

səviyyədə aparılır? 

– Bu günlərdə 7 yaşını fərəh hissilə qeyd etdiyimiz İctimai Televiziya 

və Radio Yayımları Şirkətinin yarandığı gündən milli-mənəvi dəyərləri-

mizin təqdiminə və təbliğinə çox ciddi və vicdanlı bir yanaşması var. İlk 

dəfə aşıq yaradıcılığı ilə bağlı veriliş televiziyamızdan öncə İctimai 

radioda efir həyatı qazanıb. Biz əvvəldən sistemli şəkildə bu sənəti geniş 

təqdim etməyə, sıradan musiqi nömrələri hesabına efiri doldurmamağa, 

sənətkarları sırf peşəkar yanaşma ilə bütün dinləyicilərə və xüsusən gənc 

nəslə tanıtdırmağa çalışdıq. Aşıqlar əslində sovetlər dönəmində hakim 

olan müəyyən bir təbliğat mexanizminin təqdim etdiyi kimi deyil, çox 

ciddi bir sənətin nümayəndələridir. Bu nöqteyi-nəzərdən aşıq sənətini 

təbliğ etməyə çalışdıq və düşünürəm ki, məqsədimizə xeyli dərəcədə nail 

ola bildik. İctimai televiziyada bizimlə bərabər hər həftənin şənbə axşamı 

“Ozan” verilişi də efirə çıxır. Amma İctimai radioda həftədə altı dəfə 

efirdə oluruq. Bu zamanı da müəyyən günlərə bölmüşük – ustadların ya-
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radıcılığını təqdim edirik, tanınmış aşıqların birbaşa canlı efirimizdə 

iştirakı təşkil olunur, eləcə də dünyasını dəyişmiş, hətta bir neçə yüz il 

bundan əvvəl yaşayıb-yaratmış sənətkarların yaradıcılığını folklorşünas-

larla, araşdırmaçı alimlərlə təhlil edərək xalqa çatdırmağa çalışırıq. Bu 

baxımdan İctimai radionun efir siyasəti düzgün və uğurlu qurulub. 

Çalışırıq ki, aşıq yaradıcılığı ilə, bu sənətin müxtəlif tərəflərilə bağlı sil-

silə verilişlər, ardıcıllığı pozmadan sanballı proqramlar təqdim edək. İcti-

mai Televiziya və Radio Şirkətinin bu sahədəki siyasəti milli-mənəvi və 

mədəni dəyərlərin təbliğinə yönəlib. Üzərimizdə olan öhdəliyi həm peşə-

karlıqla, həm də vətəndaş mövqeyinə əsaslanaraq təqdim etməyə çalı-

şırıq. Bu işə həm jurnalist, həm də vətəndaş kimi ürəkdən yanaşırıq. Dü-

şünürəm ki, aşıq yaradıcılığının təbliğinə İctimai teleradioda kifayət 

qədər geniş vaxt ayrılır. Nəzərə alsaq ki, həftənin altı günü radioda, bir 

günü də televiziyada aşıq proqramı var, bu, olduqca yüksək göstəricidir. 

Unutmayaq ki, aşıq sənəti hər nə qədər milli musiqimizin genefondu 

statusunu daşısa da, digər sahələr də unudulmamalıdır. Onlarla da bağlı 

verilişlər hazırlanması lazımdır. Çağdaş dövrümüzdə klassik irsə söykən-

məliyik, amma müasirliklə də ayaqlaşmalıyıq. Bu baxımdan bütün sahə-

ləri əhatə etməyə çalışırıq, amma aşıq sənətinə, aşıq poeziyasına da yetə-

rincə vaxt ayırırıq. Bu işləri hələ uzun illər görmək niyyətindəyik. Çünki 

İctimai Televiziya və Radio Şirkətinin rəhbərliyi, hörmətli sədrimiz 

İsmayıl Ömərov bu sənətə – aşıq yaradıcılığına layiqincə diqqət göstərir. 

Mədəniyyətimizin digər sahələri kimi, aşıq sənətinin də təbliğinə böyük 

önəm verən İctimai teleradio bu baxımdan digər media qurumları üçün 

layiqli nümunədir. 

– AĢıq sənəti ilə yaxından ilgilənən bir jurnalist kimi, baĢqa tele-

kanallarda, radiolarda, ümumiyyətlə, mətbuatda aĢıq sənətinin təbli-

ğatına sizdəki qədər geniĢ yer verilməməsini nə ilə əlaqələndi-

rərdiniz? 

– Bizim kanal ictimai bir institutdur, çox böyük öhdəlikləri olan media 

qurumudur. Bu həm öhdəliklərimizin tərkibinə daxil olan bir iş olduğu 

üçün, bir daha təkrar edirəm, həm də vətəndaş mövqeyi, milli-mənəvi 

təəssübkeşlik duyğusu sayəsində İctimai teleradio aşıq sənətini, sazı 

daima diqqətdə saxlayır. Doğrudur, digər kanallarda, radiolarda, ümumən 

mətbuatda aşıq sənətinin təbliğatı zəifdir. Mətbuatın bir çox sahələrində 

bu işləri həyata keçirməyə müəyyən cəhdlər var. Amma, görünür, kadr 

çatışmazlığı və yaxud başqa səbəblər onların bu işi yarımçıq görməsinə, 

yaxud, ümumiyyətlə, yan keçməsinə səbəb olur. Nəzərə alaq ki, 

televiziya və radionun nüfuz dairəsi daha genişdir. Təbliğat imkanları, 

mətbuatın digər sahələrinə baxanda, daha böyükdür. Hətta internet də bu 
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sahədə onları sıxışdıra bilmir. Yenə də televiziya və radio bir nömrə 

olaraq informasiya məkanında qalmağa davam edir. Lakin mühüm təbli-

ğat meydanı adlandırdığımız bu efir məkanında yer alan bəzi teleradio 

kanallarındakı verilişlər, təəssüf ki, aşıq sənətinin əleyhinə işləyir, təbli-

ğatdan daha çox, antitəbliğata xidmət edir. Bilgisizlik də bu məsələdə 

başlıca rol oynayır. Tutalım ki, bir bölgədən saz ifaçısını, sənətkarı very-

lişə dəvət edirlər, amma bu sənətdən məlumatları çox səthi olduğu üçün 

uyğun gəlməyən suallar verirlər, söhbət alınmır, namünasib vəziyyət ya-

ranır, buna görə də tamaşaçıda, dinləyicidə aşığa əks münasibət forma-

laşır. Yaxud da ustad aşıqların yaradıcılığına dəyər verməməklə, böyük 

sənətkarları gənclərlə üz-üzə qoymaqla bəzi media orqanları ya ucuz 

reklam yolu axtarırlar, ya da bu onların milli mədəniyyəti bilməmələrin-

dən irəli gəlir. Amma unutmasınlar, ucuz reklamlar üçün ucuz işlər var. 

Aşıq sənəti kimi dəyərlər konkret kimlərəsə məxsus deyil, hamımızındır. 

Aşıq yaradıcılığı saf su kimidir, haramlıq götürməz. Aşıq sənətinin ucuz 

reklama ehtiyacı yoxdur. Əksinə, bununla manipulyasiya etmək istəyən-

lər özlərini biabır edə bilərlər. Məncə, bütün kütləvi informasiya vasitələ-

rində aşıq sənətilə bağlı proqramlar bu işi yaxşı bilənlərə, bu sənətə 

yaxından bələd olanlara tapşırılmalıdır. Düzdür, deyirlər, jurnalist bir çox 

sahələrdən xəbərdar olmalıdır, amma unutmayaq ki, aşıq yaradıcılığı son 

dərəcə spesifik bir sənətdir.   

– Sizin fikrinizcə, aĢıq sənətinin təbliğatı necə qurulmalıdır? Bu 

istiqamətdə ayrıca bir konsepsiya yaradılmalıdır, yoxsa bununla tək-

cə AĢıqlar Birliyi məĢğul olmalıdır? 

– Azərbaycan Aşıqlar Birliyi ilə sıx əlaqələrimiz var. Tədbirlərinin ic-

timaiyyətə çatdırılmasında, işıqlandırılmasında yaxından iştirak edirik. 

Elə bilirəm ki, bu sahədə işimizi normal qurmuşuq və bir-birimizi başa 

düşərək işləyirik. Əslində, dediyiniz konsepsiya məsələsi ilə əlaqədar bu 

işi dərindən bilən insanlar çalışıblar. Onlar ən azından buna təşəbbüs gös-

təriblər ki, bu işləri bir proqram çərçivəsinə salsınlar. Amma bu daha çox 

kağız üzərində çıxış olaraq qalıb. Konkret bir konsepsiya mütləq 

olmalıdır. Aşıqlar Birliyinin və onun sədrinin, öz təbiri ilə desək, aşıq 

sənətinə təpədən-dırnağa bağlı olduğunu hər kəs bilir və buna kimsənin 

şübhəsi ola bilməz. Amma hiss olunur ki, Aşıqlar Birliyinin səlahiyyət-

ləri bu sahənin hərtərəfli inkişafı və təbliğinə yetəcək qədər deyil, 

imkanları məhduddur. Tutalım, orada maddi-texniki bazanın yaradılması, 

nəzarət olunması vacibdir ki, aşıqlar haradasa öz istədikləri kimi, “ucuz 

qiymətə kiminsə şeirlərini səsləndirmək” niyyətilə keyfiyyətsiz ifalar 

yazdırmasınlar. Bununla da kor-koranə, başdansovdu şəkildə hansısa səs-

yazma studiyalarında həvəskar lent yazılışına son qoyular. Həmin ifaların 
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efirə, teleradio məkanına yol tapmasının da qarşısı bu yolla alına bilər. 

Bundan əlavə, konsertlərin təşkili və efirdə işıqlandırılması işi daha da 

təkmilləşdirilməli, media bu istiqamətdə fəaliyyətini aşıq sənətinə, saza 

layiq olan səviyyədə qurmalıdır.  

– Mətbuatın, qəzetlərin aĢıq sənətinə münasibəti barədə nə 

deyərdiniz? Bu sahədə vəziyyət necədir, sizcə? 

– Azərbaycanda qəzetlərin aşıq sənətinə münasibətini müxtəlif yöndən 

dəyərləndirmək olar. Birinci növbədə bunu demək mümkündür ki, milli 

mətbuat hər zaman sazı, aşıq yaradıcılığını diqqətdə saxlayıb, bu ulu sə-

nətin təbliğinə öz töhfələrini verib. Hələ teleradionun fəaliyyət göstərmə-

diyi, ya da geniş yayılmadığı dövrdə aşıqlarımızı, onların yaradıcılığını 

xalqa məhz yazılı mətbuat çatdırıb. Qəzetlər ustad aşıqların irsini, mahir 

saz-söz sənətkarlarını təbliğ edib, ictimaiyyəti bu sahədəki vəziyyət, 

yeniliklər barədə məlumatlandırıb. Buna görə ümumən milli mətbuatı-

mıza minnətdarlıq düşür. Ancaq indiki mərhələdə mətbuatın aşıq sənətinə 

diqqətinin zəifləməsi, sazın qəzet səhifələrində az təbliğ olunması da, çox 

təəssüf ki, günümüzün acı və arzuolunmaz reallığıdır. Ürəyimdən keçən 

budur ki, media aləmində xüsusi yeri olan yazılı mətbuatımız, nüfuzlu 

qəzetlərimiz aşıq yaradıcılığına diqqəti artırsın. Çox istərdim ki, saz sə-

nəti qəzet jurnalistlərinin də müntəzəm şəkildə maraqlandıqları, izlədik-

ləri və işıqlandırdıqları sahələr sırasında öz layiqli yerini tutsun.   

 

 

Müsahibəni apardı: 

Sevinc MÜRVƏTQIZI 
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TƏBRĠK EDĠRĠK! 

 

AġIQ ĠSFƏNDĠYAR RÜSTƏMOV – 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörmətli AĢıq Ġsfəndiyar Rüstəmov!  

Sizin çox maraqlı sənətkar taleyiniz vardır. Arxada 

qoyduğunuz bu 75 ildə özünüzdən əvvəlki ustadlara, 

sazımıza layiq olan bir ömür yaĢamıĢ, kamil ustadlardan 

dərs alaraq Azərbaycanda adı həmiĢə hörmətlə çəkilən 

aĢıqlar sırasında dayanmısınız. 

Müasir dövrümüzdə Azərbaycan aĢıq sənətinin layiqli 

davamçılarından olan ustad aĢıq kimi Ģərəfli bir ömür yolu 

keçərək ömrünüzün 60 ilə yaxınını bu sənətə həsr etmisiniz. 

Uzun müddət Gədəbəy rayonunda fəaliyyət göstərən aĢıqlar 

ansamblına rəhbərlik edib, onlarla Ģəyird yetiĢdirmisiniz. 

Gədəbəy rayonunda aĢıq sənətinin inkiĢafında, gənclərdə 

bu sənətə meylin artmasında Sizin böyük xidmətləriniz var. 

Ustad aĢıq kimi Ģöhrətiniz Azərbaycanın hüdudlarını 
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çoxdan aĢıb. Ġndi sizi təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyədə, 

Cənubi Azərbaycanda, Gürcüstanda və digər ölkələrdə də 

tanıyır və sevirlər. 

Sənətdə ilk uğurunuz 1958-ci ildə Bakıda keçirilən 

festivalda 1-ci dərəcəli diplom və döĢ niĢanına layiq 

görülməyiniz olub və sonralar bu uğurlar, mükafatlar bir-

birini əvəzləyib. 1972-ci ildə böyük ustad AĢıq Ələsgərin 

Moskvada qeyd olunan 150 illik yubileyindəki əvəzsiz 

çıxıĢınız isə Sizin Ģöhrətinizi daha da artırıb.   

Ustad sənətkar kimi hər yerdə el məhəbbəti qazanmı-

sınız, aĢıq sənəti qarĢısındakı xidmətləriniz dövlətimiz tə-

rəfindən də yüksək qiymətləndirilib.  1991-ci ildə “Azərbay-

canın Əməkdar mədəniyyət iĢçisi” fəxri adına, 2007-ci ildə 

isə Prezident təqaüdünə layiq görülmüsünüz. 

Siz sazımızı yaĢadan, keçdiyi həyat və yaradıcılıq yolu bu 

gün sənətə gəlmək istəyən cavanlara örnək olan, gənclik 

təravətini, səliqə-sahmanını qoruya-qoruya püxtələĢib 

müdrikləĢən sənətkarlarımızdansınız.  

 Sizi – Azərbaycan aĢıq sənətinin layiqli nümayəndəsini 

anadan olmağınızın 75 illik yubileyi münasibəti ilə Azər-

baycan AĢıqlar Birliyi və Ģəxsən öz adımdan təbrik edir, 

sağlam və gümrah olmağınızı, bundan sonra da bir ustad 

aĢıq kimi ozan-aĢıq sənətinə yeni-yeni töhfələr verməyinizi 

arzulayıram! 
  

 

  Zəlimxan YAQUB, 

       Xalq şairi, 

                Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri. 

Bakı, 24 avqust 2012-ci il. 
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AġIQ ĠSFƏNDĠYAR RÜSTƏMOVUN  

75 ĠLLĠK YUBĠLEYĠ 

 GƏDƏBƏYDƏ QEYD OLUNDU 
 

2012-ci il avqustun 25-də Gədəbəy rayon Mədəniyyət evində 

Azərbaycanın  Əməkdar mədəniyyət  işçisi, Prezident təqaüdçüsü ustad 

aşıq Ġsfəndiyar Rüstəmovun anadan olmasının 75 illik yubileyi qeyd 

olundu. Filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlının 

apardığı tədbirdə Gədəbəy rayon  ictimaiyyəti ilə yanaşı, respublikamızın 

digər bölgələrindən və Cənubi Azərbaycandan gəlmiş qonaqlar da iştirak 

edirdi. Gədəbəy rayon icra Hakimiyyətinin başçısı Ramiz Yediyarov, 

AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru, professor Muxtar Ġmanov, 

Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin əməkdaşı Oqtay Muxtarov, şairlər  

Ġlyas Tapdıq və Dəmir Gədəbəyli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan 

Məmmədli, Prezident təqaüdçüsü, ustad aşıq Mahmud Məmmədov və 

digərləri çıxış edərək ustad aşığın keçdiyi yaradıcılıq yolundan 

danışdılar, bundan sonra da aşıq sənətinin inkişafı naminə yorulmaz 

fəaliyyətində ona uğurlar arzuladılar.  

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin katibi, “Ozan dünyası” jurnalının baş 

redaktoru Musa Nəbioğlu ustad aşığa AAB-nin sədri, Xalq şairi 

Zəlimxan Yaqubun təbrikini çatdırdı və Birliyin təbrik məktubunu 

oxudu, yubilyara qiymətli hədiyyə təqdim etdi. O, eyni zamanda bildirdi 

ki, AAB-nin və Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 

İsfəndiyar Rüstəmovun yubileyi ilin sonunadək Bakı şəhərində də qeyd 

olunacaqdır. 

İsfəndiyar Rüstəmovun yetirmələri və digər sənət dostları da bənzərsiz 

ifaları ilə ustada öz təbriklərini çatdırdılar. 

 

 

Ülviyyə Axundova 

 

 



 OZAN  DÜNYASI                                                               № 3(10), 2012 

 89 

 

 

 

 

 

Qənirə PAġAYEVA 

Millət vəkili 
 
 
 
 

 
 
 

BÜLBÜL KĠMĠ GÜL AġĠQĠ 
 

Dərin bir ümmana bənzəyən Azərbaycan xalq şeirinin geniş 

qollarından birini aşıqlar, digərini el şairləri yaratmışlar. Qoşma, gəraylı, 

təcnis, müxəmməs, divani, qıfılbənd, tərkibbənd, deyişmə və s. kimi 

ortaq şeir formalarından ibarət olan bu şeirin hər yarpağı xalqın zəngin 

bədii təfəkküründən qidalanır. Bu təfəkkür ədəbiyyatımıza Haqdan ilham 

butası alan Sarı Aşıq, Abbas Tufarqanlı, Qurbani, Xəstə Qasım, Aşıq Alı, 

Aşıq Ələsgər, Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Şəmşir, Azaflı Mikayıl kimi 

qüdrətli yaradıcı aşıqlarla bərabər Vidadi, Növrəs İman, Xəyyat Mirzə, 

şair Nəcəf, şair Vəli, İsmayıl Sadıxlı kimi gözəl el şairləri bəxş etmişdir.  

Azərbaycan el şairlərinin görkəmli nümayəndələrindən biri də ötən 

əsrdə yaşayıb-yaratmış Həsən Mülkülüdür.  

Hüseynov Həsən Hüseyn oğlu 1904-cü ildə Tovuz rayonunun Aşağı 

Mülkülü kəndində zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açıb. Onun atası 

Hüseyn kişi sadə kəndli olsa da, söz xiridarı idi. Babası Nəcəf, əmisi 

Məmmədcəfər isə el-obada aşıq kimi tanınırdı. Güzəranın ağırlığı 

üzündən məktəb təhsili görməyən, oxuyub-yazmağı öz gücünə öyrənən 

Həsənin sözlə ilk ülfəti də ailə mühitində yaranır.  

Toylarda, el şənliklərində Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Mirzə, Aşıq 

Əsəd kimi aşıqlardan məşhur xalq dastanlarını, şeir incilərini eşitdikcə bu 

mehr-məhəbbət güclənərək onu da öz cazibəsinə alır. Tanrının lütfü olan 

fitri hafizə və yaddaş sayəsində Abbas Tufarqanlının, Qurbaninin, Xəstə 

Qasımın, Xəyyat Mirzənin, Aşıq Alının, Aşıq Ələsgərin qoşqularını içinə 

hopdura-hopdura özü də bədahətən şeirlər deməyə başlayır. Lakin saz 

havasına ipə-sapa düzdüyü qoşquların həqiqi şeir olub-olmadığını bir 



 OZAN  DÜNYASI                                                               № 3(10), 2012 

 90 

zamanacan bilmir. Həyətdəki çardağın altında saza könlünü açdığı 

günlərin birində xəlvətcə oğlunun şeirlərini dinləyib məzmununa, vəzn 

və ahənginə fikir verən Hüseyn kişi oğlana yaxınlaşır. Həsən utanıb sazı 

sinəsindən endirmək istəyəndə qoymur:  

 – Utanma, oğlum, qoşqularının mətləbi, düzgüsü, havacatı yerli-

yerindədir. Sazını götür, oxu, səni bir də yaxından dinləyim. Həsən 

sıxıla-sıxıla “Şərili” havası üstündə bir müxəmməs oxuyur:  

 

Qulaq as, bir sözüm var, 

Deyim dərdim sana, gözəl.  

Dönübdür sinəm evi, 

Zəmbur salan aşana, gözəl.  

Könlümün taxtı inan, 

Çevrilibdir yana, gözəl. 

Qulunam, əsirinəm, 

Deyirəm mərdana, gözəl. 

Eyləyərmi insan olan, 

Bu zülmü insana, gözəl?  

Rəhm eylə mən fəqirə, 

Qataq canı-cana, gözəl...  

 

Huş-guşla dinləyən Hüseyn kişi müxəmməs bitəndə “ustad oğlundan 

şəyird olmaz, sən anadangəlmə şairsən” – deyərək, oğlunun alnından 

öpüb xeyir-dua verir. O gündən özünə Mülkülü Həsən təxəllüsü götürən 

el şairinin ürəklərə yol tapan, könülləri oxşayan gözəl şeirləri sinəsindən 

bulaq kimi çağlayır.  

Sələfləri kimi, Həsən Mülkülünün də birinci ilham pərisi gözəllik idi. 

Onun aşiqliyi “mina gərdənli, qarğı saçlı türfə gözəllərə” və yar 

sevdasından gəlirdi:  

 

Bütün bu dünyaya gələn aşıqlar, 

Çalıb oxudular, yar, aman-aman.  

Eşqin atəşindən, qəm hicranından, 

Yandırdı sinəmi nar, aman-aman.  

 

Müdrik el şairində aşiqliklə bərabər, dünyanın sirrinə, əvvəlinə-axırına 

vaqiflik də var idi. Odur ki, yar sevdasıyla söylədiyi qoşqusunu dünyanın 

faniliyi, zövq-səfanın ötəri olması haqqında müdrik bir qənaətlə bitirirdi:  
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İstər ağlayasan, istər güləsən, 

Yaşayasan yetmiş, səksən ilə sən.  

Axırın ölümdü, yəqin biləsən, 

Kömək durmaz, qohum, var, aman-aman.  

 

 

 

Amma amansız tale onu öz 

axırından əvvəl doğmalarının axı-

rıyla üzləşdirdi. Əvvəlcə istəkli 

ömür-gün yoldaşı Məleykə xa-

nımı itirdi, sonra da oğlu Əzizin 

qəzası özünü yetirdi. El-obada 

Şair Məftun kimi məşhurlaşan 

Əziz Leyla adlı bir qıza dəli-

cəsinə aşiq olaraq divanəyə çev-

rildi. Təbiblərin dərdinə dərman 

tapa bilmədiyi zəmanə Məcnunu 

42 yaşında yar deyə-deyə dünya-

dan köçdü. Yarını və ciyərparası-

nı itirəndən sonra dövrünün ən 

nikbin el şairlərindən olan Həsən Mülkülünün ürəyini qubar basdı. Çalın-

çarpaz dağlardan sonra eşq kəlməsiylə dərd-qəm kəlməsi dilində qoşa 

bitdi:  

 

Oğul, xəbər alsan kim olmağımı, 

Fələyin qəhrini çəkənlərdənəm.  

Qoşub süysününə qəm kotanını, 

Özünə dərd, azar əkənlərdənəm.  

 

Əziz Məftunun ölümü yalnız bir övlad itkisi deyildi. Yar sevdasıyla 

ilham pərisi qoşa doğulan Məftun gözəl bir şair idi və Həsən Mülkülü 

onu itirməklə həm də söz-fikir həmdəmini itirmişdi. Odur ki, həmdəmini 

tanıtmaq borcunu da boynuna götürmüşdü və onu belə tanıdırdı:  

 

Anadan olanda bədbəxt yarandı, 

Leyli, Leyli deyib ağladı Məftun.  

Barmaq qələm oldu, köynəyi kağız, 

Qanıyla dastanlar bağladı Məftun.  
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Onu da demək istəyirik ki, bu qəmli notları şairin bioqrafiyası və şəxsi 

həyatı ilə bağlı olduğu üçün misal gətirdik. Amma görkəmli el sənətkarı 

dərindən böyük adam idi. Yaşadığı faciələrə baxmayaraq, həmişə 

nikbinliyini qoruyub saxlamış, bir gözü gülüb, bir gözü ağlayaraq 

Vətəninə, xalqına ürəkdən nəğmələr qoşmuş, onu tərənnüm etməkdən nə 

yorulmuş, nə də doymuşdur: 

 

Odlar diyarının, Azərbaycanın, 

Payızı gözəldir, yazı gözəldir.  

Düşən məclislərdə meydan sulayan, 

Aşığın söhbəti, sazı gözəldir.  

 

Dolanıb gəlmişəm aranı, dağı, 

Olmuşam dostların əziz qonağı.  

Behiştə bənzəyir Kürün qırağı, 

Dərəsi, təpəsi, düzü gözəldir.  

 

Xalq şeirinin əksər formalarında yazıb-yaradan şairin külli miqdarda 

qoşma, gəraylı, təcnis, dodaqdəyməz təcnis, qıfılbənd, deyişmə və mü-

xəmməsləri vardır. Həmin şeirlərin bir çoxu aşıqların dilinin əzbərinə 

çevrilərək toylarda, şənliklərdə oxunmaqla yanaşı, mətbuatın qıt və 

tələbkar vaxtında almanaxlarda, aşıq kitablarında və “Ulduz”, 

“Azərbaycan”, “Kənd həyatı”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Bakı” kimi müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunaraq 

xalqın malına çevrilmişdir.  

Həsən Mülkülü təkcə sözüylə deyil, şəxsiyyəti ilə də xalq arasında 

sayılıb seçilirdi. Uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə çalışması, ictimai 

işlərdə fəallığı və camaatla mehriban ünsiyyəti ilə böyük hörmətə, nüfuza 

çatmışdı. Bütövlüyü, duz-çörəyə, əhd-peymana sadiqliyi, hər kəsin və hər 

sözün çəkisini bilməsiylə Azərbaycanın bir çox görkəmli qələm 

adamlarının da məhəbbətini qazanmışdır. Hələ gənclik çağlarında Səməd 

Vurğun, Osman Sarıvəlli, Hüseyn Bozalqanlı kimi böyük sənətkarlarla 

qurduğu dostluq körpüləri sonralar Xəlil Rza Ulutürk, Tofiq Bayram, 

Nəriman Həsənzadə, Hüseyn Arif, Zəlimxan Yaqubla daha da genişlənib 

möhkəmlənmişdir. Səməd Vurğun el sənətkarı üçün həm də uca bir örnək 

idi və onun yaradıcılığında Vurğunun xalq ruhlu şeirlərinin təsiri 

duyulurdu. Özünə ustad bildiyi böyük şair Moskvada ağır xəstə yatanda 

ona narahatlıq dolu bir şeir də yazmışdır:  
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Bütün şairlərin pəriskarıdır, 

Hər kəlməsi-sözü dürr, mirvaridir.  

Vidadi, Vaqifin yadigarıdır, 

Həmişə sağ görüm dəstə Vurğunu.  

 

Bir əsrə yaxın ömür yolu və zəngin yaradıcılıq. Həsən Mülkülünün 

dünyadan qazancı yalnız bunlar deyildi. Onun bir qazancı da nəslinin, şə-

cərəsinin davamı, kök üstündə yeni budaqların pöhrələməsiydi. Başqa 

bütün övladlarını araya-ərsəyə çatdırmış, nəvə-nəticə sahibi olmuşdu. Və 

həmin nəvələr ona “atdı baba” deyirdilər. Bunun da öz tarixçəsi vardı. 

Həsən kişi özünü tanıyandan at üstündə olmuşdu. Hətta maşın çıxandan 

bir müddət sonra da kəndin işlərini yola vermək üçün rayona, ya bir yerə 

gedəndə atla gedərdi. Camaat hündür boylu, enli kürəkli, şax qamətli bu 

saytal kişini həmişə atın belində gördüyündən ona “atdı Həsən” deyirdi. 

Sonra həmin söz balacaların dilinə keçib oldu “atdı baba”. Amma “atdı 

baba”nın da atdan düşən vaxtı yetişdi və bunu fəhmlə özü də duyduğun-

dan son şeirlərindən birində dostdan, qohum-qardaşdan halallığını belə 

istədi:  

 

Dostlar, gəlin vidalaşaq, 

Daha sizdən ayrılıram.  

Gəlinlərdən, nəvələrdən, 

Oğul-qızdan ayrılıram. 

 

Ay qabaqlı qələm qaşdan, 

Mina gərdan, qarğı saçdan, 

Tər cığalı yaşılbaşdan, 

Şəhla gözdən ayrılıram. 

 

Şair Həsən el aşiqi, 

Bülbül kimi gül aşiqi. 

Məclislərin yaraşığı, 

Sazdan-sözdən ayrılıram. 

 

Qocaman el sənətkarı 1994-cü il aprel ayının 6-da dünyasını dəyişib, 

Aşağı Mülkülü kənd qəbiristanlığına – ömür-gün yoldaşı Məleykə 

xanımın və nakam oğlu şair Əziz Məftunun yanına köçdü. Qəbri nurla 

dolsun!  
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Həsən MÜLKÜLÜ 

 

DÜNYA 
 

Oxumuşam tarixləri, 

Bəlli deyil yaşın, dünya.  

Bahar vaxtı üzə gülər, 

Qan ağlayır qışın, dünya.  

 

Gah tikənsən, gah quran sən, 

Bir tərəfdən uçuransan.  

Yaranmışı tez qıransan, 

Budur sənin işin, dünya.  

 

Nə qartalıb qocalansan, 

Nə alçalıb ucalansan.  

Padşahlar taxtdan salansan, 

Yox heç kəslə xoşun, dünya.  

 

Dayanıbsan, keçən döysən, 

Yaxşı-yaman seçən döysən.  

Gələndə, heç keçən döysən, 

Olsa da qardaşın, dünya.  

 

Yazıq Həsən yenə yandı, 

Həyat sonsuz bir virandı.  

Bir sən ilə yaşayandı, 

Torpağınla daşın, dünya.  

 

MƏNĠ 
 

Əyrilərə yoldaş oldum, 

Danammadı düzlər məni.  

Gəlinlərə dastan yazdım, 

Tənqid etdi qızlar məni.  

 

Aşıq çal... “Dilqəm”, “Kərəm”i, 

Bundan gözəl mənzərəmi?  

 

 

 

Qurtarar dərdi-vərəmi, 

Təbib versə, düz dərmanı.  

 

Səndən uzaq olsa aram, 

Yenə sənə vəfadaram.  

Sağalarmı sənsiz yaram, 

Yıxşırsalar yüz dərmanı. 

 

Şair, gördün ülvi-gözəl, 

Xəyyat kimi ölç-biç əzəl.  

Yaratmışam şeir-qəzəl, 

Yaşadacaq sözlər məni.  

 

Həsən gəzdi hər mahalı, 

Sevib-seçdi qara xalı.  

Dodaqların beçə balı, 

Yanaqların göz dərmanı.  

 

MƏN 
 

Yaradanım nicat versə,  

Hələ nələr qoşaram mən.  

Bulaq kimi qaynayaram,  

Çaylar kimi daşaram mən.  

 

Hərdən sazı alam ələ, 

Sözüm düşər dildən-dilə.  

Bəxt oyanar, yığval gələr, 

Ürəklərdə yaşaram mən.  

 

Həsən gəzdi hər diyarı, 

Sədaqəti, etibarı.  

El unutmaz sənətkarı,  

Hər gün yada düşərəm mən.  
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OĞUL 

  

Mən çox dedim, az eşitdin, 

Sən düşmədin başa, oğul.  

Ürəyimdən qanlar axdı,  

Bax gözümdə yaşa, oğul.  

 

Bil, nə çəkir ata, ana, 

Olublar sənə pərvanə.  

Ya bir sərxoş, ya divanə, 

Heç gələrmi xoşa, oğul.  

 

Həsənəm, oda yanmışam,  

Qaralara boyanmışam.  

Heykəl kimi dayanmışam, 

Dönmüşəm bir daşa, oğul.  

 

 

 

 

DOLANDIĞIM  
 

Bir ərzim var, qəbul eylə,  

Yar, başına dolandığım.  

Bəsləyibsən ağ sinəndə, 

Nar, başına dolandığım.  

 

Dərdin alım, etmə inad, 

Gəl könlümlə ülfəti qat.  

Ləblərində abi-həyat, 

Var, başına dolandığım.  

 

Çox demişəm dönə-dönə, 

Yalvarıram sənə yenə. 

Bir busə şair Həsənə, 

Ver, başına dolandığım.  

 

 

OLSUN 
  

Saxlayanda köhlən saxla, 

Qoy mənzilə çatan olsun. 

Dəryalardan ləl, gövhər yığ, 

Xirdarına satan olsun.  

 

Nə səhv olsun, nə aldanış,  

Nə sən utan, nə dost-tanış.  

Danışanda düzgün danış, 

Beyinlərə batan olsun.  

 

Yazan vaxtı pilə yaz ki, 

Hamı qəlbin bilə, yaz ki,  

Həsən, şeiri elə yaz ki, 

Ürəklərə yatan olsun.  
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                                       Мирзя МЯММЯДОЬЛУ    

 

 

 
ГЯДИМ ТИФЛИС ХАНЯНДЯЛЯРИ 

 
     XIX ясрин яввялляриндя Русийа империйа-
сынын Гафгаз ъанишинлийи Тифлисдя йерляшдийин-
дян бурада ядяби мцщит дя даща да тяшяккцл 
тапмаьа башламышдыr. Бурaдакы ядяби мцщит 
Азярбайъанын эюркямли ядиблярини, мусигичиля-
рини, ханяндялярини вя сянят адамларыны юзцня 
ъялб етмишдир. Онлар Тифлисдя йашайыб 

йаратмышлар. 
     Эцръц халг мащныларынын тядгигатчысы М.М.Ипполитов-Иванов йазыр: 
     «Ханяндя вя чальычылара о заман «сазяндя дястяси» дейирдиляр. Бцтцн 

халг шянликляриня сазяндя дястяси дявят олунарды». 
     XIX ясрин икинъи йарысында сазяндя дястяси – ханяндя, тарзян, ка-
манча вя гоша наьара чаланлар олмагла дюрд няфярдян, XIX ясрин яввял-
ляриндян ися ханяндя дястяси ясасян цч няфярдян – ханяндядян, тарзян-
дян вя каманча чаландан ибарят олмушдур. 
     Халг йазычысы, академик М.Ибращимов классик ханяндяляримизин адят-
яняняляриндян вя онларын сянятя мцнасибятляриндян бящс едяряк йазырdı: 
     «Кечмишдя ясл ханяндя вя чальычыларын мющкям ядяб-яркан гай-
далары варды. Онлар эейимляринин сялигясиня, защири щярякятляринин няъибли-
йиня, аьыр отуруб, аьыр дурмаьа фикир вердикляри кими, ифачылыгда да мцяй-
йян камил, бцтюв гайдалары эюзляйирдиляр. Хцсусян охунан щаваларын 
битkинлийиня чалышар, сюзлярини диггятля сечяр, яхлаги, фялсяфи вя естетик 
мянасы олан гязялляр, байатылар, гошмалар, эюзяллямяляр охуйардылар». 

     Ханяндялярин тяркиби ейни дейилди. Сарай ханяндяляриндян, йяни варлы-
лара хидмят едян мцьяннилярдян башга эязярэи ханяндяляр дя вар иди. 
Тифлисин ири кцчяляриндя, баьларында, базар вя тиъарят мейданчаларында, шя-
щяр сяняткарларынын вя хырда таъирляринин мяълисляриндя чалыб-охуйардылар. 
     Азярбайъанын мцхтялиф шящярляриндя олдуьу кими, «Шярг эеъяляри» 
Тифлисдя дя кечирилирди. Яввялляр мусигили сящняъикляр, театр тамашалары вя 
рягслярдян тяртиб едилирдися, XX ясрин ийирминъи илляриндян етибарян 
эеъяляр мцяййян бир сяняткарын йарадыъылыьына щяср олунурду. 
     Эюркямли рус тарихчиси А.Кишмишов йазыр:  
     «О дюврдя ящалинин яксяриййяти «кющня шящяр»дя йашайырды. Эцн 
чыхандан эцн батана кими онун кцчяляриндя щяйат гайнайырды. Ермяни 



 OZAN  DÜNYASI                                                               № 3(10), 2012 

 97 

базарында, татар (Aзярбайъан - М.М.) бяззазханасында, Сион кцчясиндя 
вя бура йахын олан карвансарада хцсуси ъанланма эюзя чарпырды. Шящярин 
бу эур йерляриндя бюйцк коммерсийа вя парча алвери апарылырды. 
     Кцчялярдян эедиш-эялиш кясилмирди. Ахшам дцшян кими мащны сядалары 
шящяри бцрцйцрдц. Ачыг щавадакы бу консертляр йерли ящалинин мусиги 
габилиййятини ачыг-айдын эюстярирди. Бу мащныларын йарадыъылары юлмяз 
халг ханяндяляри иди. Онлар айлы эеъялярдя шящярин мейданчаларына 
топланыб сон дяряъя мелодик алят олан тарын мцшайиятиля халг няьмяляри 
охуйурдулар. 
     Ханяндяляр кцчялярдя эюрцнян кими шящяр ящли евлярин ейванына, 
дамына вя дарвазаларын аьзына топлашыб, эеъяйарысына гядяр давам едян 
мусиги няшясиндян щязз алардылар. Йерли мусигичилярин мащныларынын 
сядасы алтында шянлик сящяря гядяр давам едирди. Дан гызаранда щамы 
евляриня чякилярди. Бязиляри ися еля орадаъа йатардылар ки, сабащы эцнц 
йеня мусиги иля яйлянсинляр.  
     Гядим Тифлися йахшы бяляд олан шаир-академик Иосиф Гришашвили бурада  
йашайыб йарадан сазяндялярдян йазаркян Мирзяъан, Щаъы Йусиф, Мяшяди 
Иси, Давид бяй (Тарзян), Абдцлбаги (Бцлбцлаьа), Дилманлы Щясян, Зцлал, 
Щясянчя, Щяшим (Кештазлы - М.М.), Аьаъан, Шющлиййя, Аллащверди, 
Сяттар, Ъяфяр вя башгаларынын адыны чякир. 
     О дюврdə Тифлисин ян йахшы ханяндяси Аллащверди олуб. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, Aзярбайъан мусигисинин тядгигатчысы Фиридун Шушин-
скинин йаздыьына эюря, о, Няриман Няримановун улу бабасы олуб. 
     Салнамячи йазыр: «Аллащверди бир ан да олсун беля чар Ираклидян узаг 
дцшмцрдц, фядакаръасына вурушурду. («Салитератури надзилни» 1832-ъи ил 
№4) 

     Чар Ираклинин дяфн мярасиминдя севимли ханяндя тямтярaгла иштирак 

етмишдир. О, чар Ираклинин табутуну йонуб дцзялтмишдир. Шащзадя Дмитри 
юзцнцн шеiрляринин бириндя Гоъа бабанын вяфатыны вя дяфнини там тяфсилаты 
иля гялямя алыр вя Аллащверди барясиндя сющбят ачыр. 
     Чар Ираклинин юлцмцндян сонра Аллащверди сарайа эедиб-эялмяйи йеня 
дя давам етдирмишдир. Аллащвердинин ян чох шащзадя Александр иля йахшы 
мцнасибяти вар иди. Александр Аллащвердисиз сцфря архасында отурмазды. 
Шулавердя тяшкил етдийи зийафятя Аллащвердини дя юзц иля апармышды. 
     Шащзадя Иощане «Калмасоба» ясяриндя мялумат верир: «Шащзадя 
Александр мяълис ящлинин щамысыны зийафятя дявят етди. Вя ямр етди ки, 
ханяндя Аллащверди бура тяшриф буйурсун. О да эялди, щявясля чалыб-
охумаьа башлады.» 
     Аллащверди саламурда да, чонгурда да, тарда да яла чалыр, Александр 
Чавчавадзенин вя башгаларынын шеiрляри цстцндя мащнылар ифа едирди. 
     Кетеван Орбелиани гейд едир: «Александр Чавчавадзенин шеiрляри 
цстцндя татар (азярбайъанлы - М.М.) Аллащверди охуйурду вя 
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Чавчавадзенин евиня эедиб-эялирди. («Литературис матиане» журналы, 1990-
ъы ил, №1-2, сящ. 212) 
     «Гарасаггаллы ханяндя защири эюрцнцшцня эюря щяддиндян артыг 
йарашыглы вя эюзял иди.» (йеня щямин мянбядя) 

     «Баграты Петербурга апаранда ону орада Заза Андроников гаршылайыр. 
О, шащзадя Марийамын гызы Анастасийайа нишанлы иди. Заза Петербургда 
йепископ Досието иля чиммяйя эедир. Заза суда боьулур. 
     Бу эянъ Анастасийа иля дуз-чюряк кясибмиш. Бу щадися ону чох бикеф 
едир, кядярляндирир. Бу заман ханяндя Аллащвердини эятирирляр. О, ханян-
дяни мащны охуйан заман эюряндя она вурулур. Аллащверди бу гызы эютц-
рцб гачырдыр вя щамам йахынлыьындакы евиня апарыр. Каталикос гызы эери 
эятирдир вя Аллащвердини тягиб етмяйя башлайыр. Щямин татар (азяр-
байъанлы - М.М.) кцкцрдлц щамам йахынлыьындакы маьарайа эирир. Бцтцн 
шящяр онун зянэуляли сясини ешитмяйя ахышырды. Анастасийа юляндя о, 
саламуруну гырмыш вя тары ялиня эютцрмцшдцр. Бундан сонра о бир даща 
евлянмямишдир. (Григол Орбелиани «Шеiрляри», 1935, сящ. 46) 
     Григол Орбелиани шеiрляринин бириндя Аллащверди барясиндя йазыр: 
 
                         «Мянявиййатъа бир олуб бура йыьышанлар, 
                         Тарла, бадя иля, буйнузла, азяркешляринизля 
                         Шяраб сцфрясини эцл-чичякля бязяйин, 
                         Аллащвердини дя юз тярифли тары иля отурдун.» 
                                                                 (сятри тяръцмя) 
 
     О вахтлар Тифлисдя йцксяк вязифяли шяхсляр, кнйаз вя азнаурлар ара-
сында зурначылардан чох ханяндяляря цстцнлцк верилирди. Ханяндяляр 
квартетдян вя йахуд дюрд няфяр мусигичидян ибарят иди. Дяф чалан ханян-
дя, тар чалан, чианур чалан вя наьара чалан. Бу симли ики мусиги аляти – тар 
вя чианур халг чальы алятляри арасында юзцнцн тембри вя бюйцк 
диапазонуна эюря ян зянэин алят щесаб олунурду. 
     О дюврцн мяшщур ханяндяляриндян бири дя Сяттар олуб. 
     Александр Барнов «Кющня Тифлисин мусигичиляри» китабында йазыр: 
«Сяттар яслян Иран Азярбайъанындан иди. О, Ярдябилдя XIX ясрин 20-ъи 
илляриндя анадан олмушдур. Сяттар еля ушаглыг вахтларындан мусигийя 
мейл эюстярмишдир. Парлаг истедада вя ширин лящъяйя малик олуб. О, яв-
вялъя диня гуллуг етмяйя башлайыр. Лакин ону ахыра кими давам етдирмир. 
Ики-цч илдян сонра диндян узаглашыр. Шянликлярдя вя тойларда муьам вя 
халг мащныларыны ифа етмяйя башлайыр. Сяттар Шяргин эюркямли классик 
шаирляриндян Сяди, Щафиз, Фцзули вя башгаларынын гязялляри цстцндя му-
ьамлары вя тяснифляри чох усталыгла ифа едир. Сяттарын шан-шющряти тезликля 
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шащ Мящяммяд Мирзянин гулаьына чатыр. Шащ Сяттары юз сарайына дявят 

едир. О, бурада бир нечя ил галыр. 

     19-20 йашларында Сяттар Тифлися эялир. Юзцнцн валещедиъи сяси иля гыса 
мцддят ярзиндя тифлислилярин диггятини юзцня ъялб едир. Мащны охуйан 
заман о, сян демя, дяфдян истифадя етмирмиш. Юз дястяси иля отуруб ялин-
дя яса мащныны еля ширинликля ифа едирмиш ки, динляйиъиляр овсунланырмыш». 
     Николоз Бараташвили Сяттарла эюрцшцб ону тез-тез шянликляря апарарды. 
Азярбайъанын бюйцк мусигишцнасы Фиридун Шушински юз мягалясиндя Сят-
тара йцксяк гиймят верир: «Сяттарын Гафгаз халгларынын милли мусигисинин 
инкишафында бюйцк ролу вардыр. Сяттарын консертляриндя Тифлисдя йашайан 
рус вя италйан мусиги щявяскарлары иштирак едир вя юзляринин консертляриндя 
иштирак етмяк цчцн ону да дявят едирдиляр. 1847-ъи илдя италйан скрипкачы 
Тифлис театр оркестринин дирижору Малаголли Сяттары хейриййя ъямиййяти 
тяряфиндян тяшкил олунмуш консертдя иштирак етмяйя дявят етмишди. 
Консертдя муьам охуйан Сяттар бюйцк мцвяффягиййятляр газанмышдыр» 
(Фиридун Шушински. «Совет инъясяняти» журналы, 1968-ъи ил, №2, сящ. 61).  
     Бир чох тарихи мяхязлярдян мялум олур ки, Сяттар Тифлисин мусиги 
щяйатында эюркямли рол ойнамышдыр. О, няинки мусиги эеъяляриндя, щям 
дя ачыг щавада тяшкил олунан консертлярдя вя зийафятлярдя мялащятли сяси 
иля чохмиллятли шящярин сакинляриня естетик зювг вермишдир. 
     О заман шящяр таъирляри нювбя иля гонаглыглар верярдиляр ки, буну да 
ки, «Ригис пури» («Нювбяти нащар») адландырырдылар. Бу гонаглыглар гышда 
евлярдя, йай айларында ися баьларда тяшкил олунарды. Беля гонаглыгларда 
башга ханяндяляр кими, чох вахт Сяттар да иштирак едярди. 
     Сяттар Тифлисдя йашадыьы иллярдя ону няинки халг шянликляриня, щятта 

Гафгаз ъанишининин иqамятэащында Иран шащларынын, Тцркийя султанларынын 
вя диэяр рясми шяхслярин шяряфиня верилян зийафятляриня дя дявят 
олунарды. 
     Азярбайъан ханяндяси щямишя чохмиллətи иътимаиййят гаршысында чыхыш 
етмиш вя динляйиъиляри щейран гоймушдур. 
     Сяттар хейриййя консертиндя дяфялярля чыхыш етмиш, о ъцмлядян йох-
суллара кюмяк мягсяди иля кечирилян бейнялхалг консертлярдя скрипкачы 
Миллер иля, мцьянни Сеймур-Шифф иля бирэя иштирак етмишдир. 
     Сяттар о дюврцн ян севимли ханяндяси иди. Шярг щаваларыны явязсиз ифа 
едян Сяттар юзцнцн диггятялайиг тенору иля динляйиъиляри овсунлайырды 
(Николоз Бараташвили. Сечилмиш ясярляри, 1939-ъу ил, сящ. 29). Николоз 
Бараташвили Сяттара щейран олмушду. Онсуз бир мяълися эетмязди. Шаирин 
бибиси Барбара Везиришвили мялумат верир: «Нико щяр шадйаналыгда Сяттары 

да эятирдярди». 
     Сяттар Бараташвилинин баъысы Йекатеринанын тойунда онунла бярабяр 
олуб. Николоз Бараташвили З.Орбелианийя йаздыьы мяктубунда Ксан дяря-
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синя (Ахалгорийя) эедишини, орадакы зийафяти вя Сяттарын иштиракыны беля 
гялямя алыр: «Ахалгорийя дахил олдуг. Сарай башдан-баша чылчыраг ичиндя 
иди. Зурначылар чалырды. Сяттарын мащнысы да ону мцшайият едирди. Тцфянэ 

атяши, ъамаатын галабалыьы, щай-кцйц, эюзял бир алям иди». 
     Николоз Бараташвили Картлидя оларкян килсянин гапысында йаздыьы шеiри 
Сяттара щяср етмишдир. И.Меунарэийа мялумат верир: «Сяттар о дюврцн би-
ринъи ханяндяси иди. Бараташвили онун ясл азяркеши иди. Дмитри Везириш-
вилидян ешитмишям ки, шаир Картлидя щардаса килсянин гапысында бу 
ханяндяни тяриф етмишдир. 
     19-ъу ясрин биринъи йарысында Гафгаза сцрэцн едилмиш декабрист – шаир 
Йаков Полонски о дюврцн мяшщур Азярбайъан ханяндяси Сяттара шеiр 
щяср етмишдир. 

Сяттар 
 

Сяттар! Сяттар! Ня йаман гящярлидир ащ-вайын, 
О боьуг фярйадында эюй киşняр, булуд аьлар. 
Каманын инилтиси, гавалын гям щарайы, 
Синямя даьлар чякяр, гялбимдя йува баьлар. 

Охудуьум сюзляри анлайа билмяйирям, 
Башга рущда кюкляниб язялдян кюнцл сазым, 
Сянинся юз командан щей уъалыб авазын. 
Эеъядир... Тифлис сусур, мян сяни динляйирям , 
Санки шяргли гардашым хястя гялбими дидир, 
Сянин дилинля мяни данлайыр, тянбещ едир... 
Билирям ня дейирсян, ня данышыр илщамын, 
Бялкя гана ган дейя ъошурсан, чаьлайырсан. 
Бялкя мядщ еляйирсян гылынъыны Исламын , 
Юнцндя заман-заман гуллар ясян заманлар... 
Сюзсцз, мяня айдын бу ащлар, бу аманлар! 

 
      Бу шеiр 1850-ъи илдя Тифлисдя чыхан «Гафгаз» гязетиндя дяръ олун-
мушдур. Тяръцмя Вилайят Рцстямзадяниндир. 
     Гязетин редактору О.Константиновун щямин шеiрин алтында Сяттар 
щаггында гейдляри вардыр. Щямин гейдлярдя охуйуруг:  
     «Сяттар Тифлисдя мяшщур олан иранлы ханяндянин адыдыр. Ону Асийа 
тярзиндя шянликляр едяркян нащар вя шама дявят едирляр. Сяттардан башга 

ики ханяндя дя мяшщурдур. Бунлардан бири Иряван сакини Яли Ясgяр, о 
бириси ися Йевангулдур. Бунларын арасында щям рягабят, щям дя йарыш 
вардыр. Мян бунларын цчцнц дя ешитмишям. Биринъилийи ися Сяттара верирям. 
Онун сясиндяки щязинлик вя кядяр мотивляри авропалыларын гялбини 
титрятмякля цряйиндя гярибя щяйяъанлы щиссляр йарадыр». 
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     Шамахыда Мащмуд аьанын мяълисляринин бириндя Сяттар охуйаркян 
Сейид Язим Ширвани онун сясиня валещ олараг мцхяммясляринин бириндя 
ону беля тяриф етмишдир:  

 «Уд щяр лящзя эялиб шуря дейир: йа Мябуд, 

Тар щяр лящзя эялиб вяъдя дейяр: йа Сяттар». 
 
     Мяшщур франсыз йазычысы Жцл Верн юзцнцн «Архипелаг аловланыр» 
ясяриндя Сяттарын сясиня йцксяк гиймят веряряк йазырды: 
     «Бу ляйагятли патриархын даща зилдян охумаьыны арзу едяряк мян Кцр 
чайынын саь сащили иля йухары галхмаьа башладым ки, орадан даьын тяпясин-
дян (Сянан даьындан – М.М.) шящярин эюзял мянзярясиня тамаша едим. 
Будур, даьын тяпясиня чатырам, кичик бир мейданчада дайанырам: бурада 
кимся, сяййар бир актйор (Сяттар – М.М.) бюйцк бир щяйяъанла эюзял Иран 

шаири Sядинин шеiрлярини инъя мусиги тяраняляринин мцшайияти иля охуйур».    
     Тезликля Тифлисдя Ъяфяр адлы йени бир ханяндя мейдана чыхды. Шящяр 
ики щиссяйя бюлцнмцшдц. Онун бир щиссяси Ъяфяря цстцнлцк верирди, о бири 
щиссяси ися Сяттара. Николоз Бараташвили Сяттарын тяряфиндя иди. Нахчыван-
дан шаир Майго Орбелианийя йаздыьы мяктубунда гейд едирди: «О Ъяфяри 
тярифлямякля зящлямизи апардылар. Кимин китабы ялимизя дцшдцся, щамысы 
ондан тяриф йазырды. Онун щал-газийясини бизя беля сюйляйибляр: Ону 
Сцлейман хан Ирандан эятирмишди. Ики эцн ики эеъя бурада биздя олублар. 
Ня баъарыглары варса, ону эюстярибляр. Ким дейир ки, Сяттардан артыгдыр. 
Эюрцнцр, йахшы динлямя габилиййяти йохдур. Мян сизя дейяъям. О, Сят-
тардан даща чох савадлыдыр. Лакин Сяттара сяси Танры вериб. Щям дя ялавя 
едиб ки, беля бир сяс щеч кимдя олмайаъагдыр. Бир, щяр икисиня бахын. Бири 

инсан оьлудур, о бириси ися ъящянням одудуr».             
     Бараташвилинин хатиряляриндян мялум олур ки, о, Нахчыванда икян Шяки 
ханынын оьлу Сцлейман хан мяшщур ханяндя Ъяфярля бярабяр орайа 
эялир. Гонаглар ики эцн, ики эеъя Бараташвилинин мянзилиндя галырлар. 
Ханяндя Ъяфярин охумаьы Бараташвилийя чох ляззят верир. 
     1844-ъц илин нойабрын сонларында Илйа Орбелиани Тифлися Чавчавадзенин 
гызларынын гайытмасы мцнасибяти иля бюйцк зийафят вермишдир. Сяттар щя-
мин зийафятя дявят олунмушдур. Щямин ил декабрын 4-дя Григол Орбелиани 
Ъцнэцндян юз гардашы Захара йазырды: «Катинанын Мингрелдян, Нинонун 
Одессадан эялишини шящяр дуйду. Бейбутовун арвады Манананын 
евляриндя дуруб Илйаны дявят етмиш вя чох бюйцк мяълис тяшкил етмишдир. 

Зурналы, чианурлу вя аьа Сяттарын иштирак етдийи бир мяълис гурмушду». 
     Мцштящид баьы ачыланда Сяттарын даща вахты йох иди. Кеф чякянляр бц-
тцн мяълисляря ону апарырдылар. Григол Орбелиани Каплан Орбелианийя 
йазырды: «Нико бцтцн бизим мящляни Мцштящид баьына дявят етмишдир. 
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Мусигили, зурналы аьа Сяттар олан бир мяълися. Эеъяйары саат цчя гядяр 

орада олдуг». 
     Сяттар кифайят гядяр йахшы импровизатор иди. О, тамамиля сярбяст 
шякилдя эцръц дилиндя шеiрляр йазырды. 1857-ъи ил сентйабрын 14-дя Иване 
Кереселидзе Рафиел Ериставийя мялумат верирди: «Сянин «Нино»ну 
Тифлисдя чох бяйянирляр. Беля дейирляр ки, эуйа мярщум Арчил Мухрански 
барясиндя йазылмышдыр. Ащ, Рафиел, билирсян, Сяттар ону неъя севирди. Бир 
баша дцшясян. Бу йени мащныны неъя ифа едирди!» 
     1860-ъы ил йанварын 4-дя Тифлисдя Сяттарын бенефиси тяйин олунмушду. 
Щямин ил йанварын 3-дя Григол Орбелиани Каплан Орбелианийя мялумат 
верирди: «Сабащ, йяни ки, базар ертяси театрда аьа Сяттарын бенефисидир. Вя 

бу билетлярдян няйи охуйаъаьыны артыг билирям. Бирбаша эял мяним ложама». 
     Ханяндя Сяттар индики Нябатат баьында яввялляр мювъуд олан мцсял-
ман гябиристанлыьында дяфн едилмишдир. 
     Сяттар вя Ъяфярдян сонра Йевангул адлы ханяндя мейдана чыхды. 
Яслян Шушадан иди. О, Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Эеорэи 
Еристави, Николоз Бараташвилинин вя башгаларынын шеiрляри цстцндя эцръц 
дилиндя дя мащнылар ифа едирди. 
     О заманлар Тифлисдя эюстярилян театр тамашаларынын фасиляляриндя тарзян 
кими чыхыш едянлярдян бири дя Садыгъан иди. Шушада анадан олан бу ся-
няткарын Азярбайъан мусиги мядяниййяти тарихиндя мцстясна хидмятляри 
олмушдур. 1886-ъы ил декабрын 29-да Тифлисин «Артсруни» театрынын бина-
сында М.Ф.Ахундовун «Мцсйо Жордан вя дярвиш Мястяли шащ» комеди-
йасы тамашайа гойулмушдур. Щямин тамашанын афишасында фасилялярдя 
мяшщур тарзян Садыьын чалаъаьы, ханяндя Мирзялинин ися охуйаъаьы гейд 
едилмишди. 
     Садыгъан Тифлисин Мцштящид баьында дяфялярля чыхыш етмишдир.  
     Садыьын устады олмуш тарзян Мирзя Мухтар 1914-ъц илдя Тифлисдя 
«Лейли вя Мяънун», «Ясли вя Кярям» операларында уьурла чыхыш едяряк 
тамашачыларын ряьбятини газанмышдыр. 
     Тифлис шящяриндя Садыгъан иля дяфялярля верилян консертлярдя, театр 
тамашаларынын фасиляляриндя ашыг Аббасгулу да иштирак етмишдир. 
     О вахтлар бир тарзян кими Рзабала Рзайеви дя йахшы таныйырдылар. 
Рзабала Рзайев Ъаббар Гарйаьды оьлу иля, Сейид Шушински иля, Хан 
Шушински иля, Мяшяди Мяммяд Фярзялийев иля вя башга ханяндяляр иля 
театр тамашаларынын фасиляляриндя уьурла чыхыш етмишдир. О, ян чох Сейид 
Шушински иля бярабяр консертлярдя чыхыш етмишдир. Рзабала Рзайев бир 
вахтлар Шащ Аббас мясъидинин ахунду, дюврцн мцтярягги шяхсляриндян 

олан Мяшяди Исмайылын оьлудур. Рзабаланын йашы 90-ны щагламыш оьлу, 
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны Нцряддин Рзайев щазырда АБШ-ын 
Нйу-Йорк шящяриндя йашайыр. Онун оьлу Исмайыл Рзайев ися дюврцмц-
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зцн ян йахшы ряссам вя мусигичиляриндян биридир. О, советляр дюврцндя 
ССРИ Ряссамлар Иттифагынын цзвц олмушдур. Щазырда Тифлисин гядим мя-
щялляляриндян олан Харпухда Рзабала Рзайевин йурдунда йашайыб-
йарадыр.  
     Ъялил Мяммядгулузадянин щяйат йолдашы Щямидя ханым Ъаваншир юз 
хатиряляриндя йазыр: 
     «Мирзя Ъялил Шярг мусигисини вя ашыглары чох севярди. Эцлаблы ашыглары 
Няъяфгулу вя Аббасгулу иля достлуг едярди. Щямин ашыглар гызымын яря 
эетмяси хябярини ешитмиш, дявят олунмадан юзляри Тифлися – бизя эялмиш-
диляр. Лакин мян вя Мирзя Ъялил евлянмяк мцнасибяти иля кечирилян щяр 
ъцр тянтянянин зиддиня идик, она эюря щеч ня тяшкил етмяк фикриндя дейил-
дик. О эцнляр мцсялманлар мярщум Мирзя Фятяли Ахундовун йубилейини 
кечирмяйя щазырлашырдылар. Бу ишдя Мирзя Ъялил фяал иштирак едирди. Йуби-
лей мцсамиряси Двортсов (Сарай – М.М.) кцчясиндя Бановски театрында 
кечирилди. Мирзя Ъялилин тяклифи иля ашыглар мцсамирядя охуйуб бюйцк мц-
вяффягиййят газандылар вя боллуъа пул алдылар. Ашыглар йалныз бир ахшам 

евдя бизим аилямиз цчцн охудулар вя ертяси эцн чыхыб эетдиляр». 
     Щямин дюврляр Ъаббар Гарйаьдыоьлуну да Тифлисдя йахшы таныйырдылар. 
     Гарйаьдыоьлу юз дястяси иля Ирандан гайыдаркян Иряван шящяриня эялир. 
О, бурада цч щяфтя эеъя-эцндцз той мяълисляриндя олур. Орадан да 
Тифлися дявят олунур. Тифлисдя шящярин шянлик вя мяълисляриндя уьурла чы-
хыш едяряк тамашачыларын рябьятини газаныр. Бурада Ъаббар Гарйаьдыоьлу 
азярбайъанлыларıн, эцръцлярин мяълисляриндя севинъля гаршыланыр. Беля ки, 
о, щямин вахтлар Тифлисдя цч ай галмалы олур. Тифлисин фцсункар 
эюзяллийиня валещ олан ханяндя онун шяниня мащны да гошур. «Тифлисин 
йоллары» мащнысы о заманлар ян севимли мащнылардан бири иди. 
     Мяшщур ханяндялярдян бири олан Мяшяди Мяммяд Фярзялийев 1913-
ъц илин йазында Зубалов адына халг еви (индики Коте Маръанишвили адына 
Дювлят Театры) тяряфиндян Тифлися дявят едилир. Бу халг евиндя Малыбяйи 
Щямид, Чякмячи Мящяммяд, Мяшяди Ъямил Ямиров, Сейид Шушински, 
Мяъид Бещбудов, Бала Мялик кими мяшщур сяняткарлар театр тамашала-
рында вя йа «Шярг консертляри»ндя чыхыш едярдиляр. О дюврцн театр афиша-
ларында вя консерт програмларында бу сяняткарларын, щямчинин Мяшяди 
Мяммядин дя адына тез-тез раст эялмяк оларды. Тифлисдя верилян бир театр 
тамашасы програмында йазылмышдыр: «1913-ъц ил май айынын 10-да Тифлисин 
К.Й.Зубалов адына халг евиндя Сидги Рущулланын режиссорлуьу иля мцсял-
ман опера щявяскарлары цчцн мяшщур ханяндя Мяшяди Мяммяд 
Фярзялийевин иштиракы иля Цзейир Щаъыбяйовун «Лейли вя Мяънун» опера-
сынын сон пярдяси тамашайа гойулаъагды. Ясярдя Зейд ролуну Мяшяди 

Мяммяд Фярзялийев ойнайаъагды». 
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     О дюврцн мяшщур ханяндяляриндян бири дя яслян Ъянуби Азярбай-
ъандан олан Ябцлщясян хандыр. 
     1914-ъц илин март айында Ябцлщясян хан Авропайа гастрол сяфяриня чы-
харкян яввялъя Тифлися эялир. Онун илк консерти щямин ай «Казйонны театр»да 
(индики З.Палиашвили адына Дювлят Опера вя Балет Театрында) олмушдур. 
     О заман Тифлисдя йашайан мяшщур мцьянни Сейид Шушински Ябцл-
щясян ханын консертляриндя йахындан иштирак етмиш, гонаглар цчцн щяр ъцр 
шяраит йаратмышды.  
     Азярбайъан Республикасынын халг артисти, яслян тифлисли олан Мустафа 
Мярданов хатиряляринин бириндя йазыр: 
     «Шяргин мяшщур ханяндяляриндян сайылан Ябцлщясян хан юз дястясиля 
Тифлися консерт вермяйя эяляндя, биринъи нювбядя Сейид Шушинскинин эю-
рцшцня эетди. Ики сяняткар чох сямими эюрцшдцляр. Сейид Шушински Ъянуби 
Азярбайъандан эялмиш гонаглара юз хяръи иля фрак тикдириб сящняйя 
чыхартды. Ябцлщясян хан црякачан эюзял бир сясля «Байаты-Шираз» вя 
«Раст» дястэащы охуду. О, динляйиъиляри валещ етди. Бу консертдя иштирак 
едян Эцръцстан опера сянятинин баниси Вано Сараъишвили Ябцлщясян ханын 
сяняткарлыьыны йцксяк гиймятляндиряряк деди: «Ябцлщясян ханын няйи 
Карузодан яскикдир». О, сонра сящняйя чыхыб Ябцлщясян ханы баьрына 
басыб юпдц. 
     Ябцлщясян ханын консертляринин тяшкилиня Сейид Шушински иля бирликдя 
биз дя кюмяк едирдик. Истяйирдик ки, гастрол сяфяриндян онлар юз вятян-
ляриня хош тяяссцратла эетсинляр». 
     Яслян шушалы олан Даббаь Мящяммядгулу вя Забул Гасым 
Ябдцлбаги иля, Ъаббар Гарйаьдыоьлу иля бирликдя бир нечя тядбирдя иштирак 
етмиш, мяълисляр йола салмышлар.  
     О вахтлар тифлислилярин севимли ханяндяляриндян бири дя Хан Шушински 
олмушдур. 
     1922-ъи илдя шушалы тарзян Бала Мяликовун тяшяббцсц иля Тифлисдя Шярг 
ансамблы тяшкил олунур. 1926-ъы илядяк фяалиййят эюстярян ансамблда 
мцхтялиф вахтларда ханяндя Мяшяди Мяммяд Фярзялийев, Мяъид Бещ-

будов, Муса Шушински, Aшыг Мирзя вя башгалары чыхыш етмишляр.  
     Мяшщур ханяндя Сейид Шушинскинин щяйатында да Тифлис мцщцм рол 

ойнамышдыр. Эянълик иллярини Тифлисдя (1911-1919-ъу иlляр) кечирян Сейид 
Шушински еля бурада Шяргин мяшщур тенору Ябцлщясян ханын мяктяби иля 
таныш олмушдур. Онун бир ханяндя кими формалашмасында Азярбайъан 
вокал мяктябинин баниси Ъаббар Гарйаьдыоьлунун бюйцк тясири олмушдур. 
     Юмрцнцн мцяййян щиссясини Тифлисдя кечирян бу сяняткарлар Азяр-
байъан мусигисинин инкишафында вя тяблиьиндя мцщцм хидмятляр эюстяр-
мишляр. Гядирбилян халгымыз бу сяняткарлары щямишя щюрмятля йад едир, 
севя-севя хатырлайыр. 
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Klassiklərimizin yaradıcılığından  

 

TĠKMƏDAġLI XƏSTƏ QASIM  

 

 

OLA 
 

Bir gözəl sevəsən boyu tamaşa,  

Görən kimi könül ona bənd ola.  

Gözəlliyi, gül camalı bir yana,  

Dil-dodağı şəkər ola, qənd ola.  

 

Bir gözəl sevəsən qaməti bəstə, 

Görəndə aşiqi eyləyə xəstə.  

Çoxdan axtarıram bir elə kəs də, 

İşarə anlaya, dərdimənd ola.  

 

Mən Qasımam, əl götürrəm canandan,  

Canan qarşı gəlsə, keçərəm candan.  

Rəngi artıq ola güldən, reyhandan,  

Zülfləri boynuma bir kəmənd ola.  

 

 

 

AġNALIĞI  
 

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim,  

Əzəl yaxşı olar, yar aşnalığı.  

Sən sevəsən, yarın səni sevməyə, 

Olar bülbül ilə xar aşnalığı. 

 

Bağban odur zəhmət çəkə, əlləşə, 

Saldığı bağ çiçəkləşə, gülləşə.  

Əgər gücsüz güclü ilə güləşə, 

Olar tərlan ilə sar aşnalığı.  
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Xəstə Qasım qəm əlindən məst ola,  

Əhli-dərviş xırxasında pust ola.  

Bir adam ki, loxma ilə dost ola,  

Olar yağış ilə qar aşnalığı. 

 

 

 

SAZ OLA 

 

Usta, məni gözlərinə fəda qıl,  

Səndən saz istərəm, amma saz ola!  

Dindirəndə imran dillə danışa, 

Şeyda bülbüllərtək xoşavaz ola!  

 

Yamanı yamana, yaxşını mərdə, 

Tərifini edim hər düşən yerdə.  

Dolaşmaya simlər, vurmaya pərdə, 

Gözəllərtək onda işvə, naz ola!  

 

Xəstə Qasım sözüm söylərəm əyan,  

Elə car eylərəm, bəyanbəbəyan.  

Qiymətin soruşsan, tamam on tümən, 

Nə ondan çox ola, nə də az ola!  

 

 

EYLƏR-EYLƏR 

 

Elə bir kişinin tut ətəyindən, 

Bil, sənə imdadı ol eylər-eylər.  

Zərrəcə üstündə olsa nəzəri, 

Yerdən daş götürsən, ləl eylər-eylər. 

 

Böhtan demə, böhtan tutar adamı,  

Qul eylər, bazarda satar adamı.  

Cəhənnəm odundan betər adamı,  

Yoxsulluq yandırar, kül eylər-eylər.   

 

Aqil insan deməz hər gördüyünü, 

Daldalar düşməndən vay dərdiyini.  
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Görməzsən nakəsin pay verdiyini,  

Versə də, töhmətin bol eylər-eylər.   

 

Xəstə Qasım deyər sözün bu başdan,  

Pay umma qohumdan, yaddan, qardaşdan.  

Özün əmək çəksən, su çıxar daşdan,  

Əridər dağları yol eylər-eylər.   

 

 

 

YAXġIDI 
 

Dəli könül, məndən sənə əmanət, 

Demə bu dünyada qalım yaxşıdı.  

Bir gün olar qohum, qardaş yad olar, 

Demə, ulusum var, elim yaxşıdı. 

 

Bir məclisə varsan özünü öymə, 

Şeytana bac verib, kimsəyə söymə.  

Qüvvətli olsan da yoxsulu döymə,  

Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdı.  

 

Qoçaqdan olubsan, qoçaq olgunan,  

Qadadan, bəladan qaçaq olgunan.  

Aşıq ol, comərd ol, alçaq
1
 olgunan,  

Demə, varım çoxdur, pulum yaxşıdı.  

 

Xəstə Qasım, kimə qılsın dadını, 

Canı çıxsın, özü çəksin odunu.  

Yaxşı igid yaman etməz adını, 

Çünki yaman addan ölüm yaxşıdı. 

                                                 
1
 Açıq ürəkli  
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OLMAZ 
 

Dəli könül, nə divanə gəzirsən?  

Bivəfa dilbərdən sənə yar olmaz.  

Düz çıxmaz ilqarı, əhdi-peymanı, 

Hərcayıda namus, qeyrət, ar olmaz.  

 

Üz vermə nadana, sirr vermə pisə, 

Axır qəlbin ya inciyə, ya küsə.  

Ot bitər kök üstə, əsli nə isə, 

Yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz.  

 

Vəfalıya əmək çəksən itirməz, 

Bədəsil nəsihət, öyüd götürməz. 

Qabaq tağı tər şamama bitirməz,  

Göy söyüddə heyva olmaz, nar olmaz.  

 

Təklif olunmamış bir yerə varma,  

Nər olmaz meydanda hər bığı burma.  

Seyraqub adama sən yaxın durma,  

Xayin çıxar, onda düz ilqar olmaz.  

 

Xəstə Qasım günü keçmiş qocadı, 

Gələn bəzirgandı, gedən xocadı.  

Sərv ağacı hər ağacdan ucadı, 

Əsli qıtdı, budağında bar olmaz.  

 

 

 

 

NECOLA 
 

Ay ağalar, nakam getdim dünyadan,  

Yarəb, mənim xanimanım necola?  

Gövhərtək sözlərim, bayatılarım, 

Ləbi-şirin süxəndanım necola? 

  

Anam yoxdur, qəbrim üstə yaş tökə, 

Halalım yox, sinəm üstə saç tökə.  



 OZAN  DÜNYASI                                                               № 3(10), 2012 

 109 

Qardaşım yox, qəbrim üstə daş tökə, 

Yarəb, mənim ağlayanım necola? 

 

Heyif ola, ağ biləklər, bazılar
2
, 

Ahu otlar ceyran ilən yazılar
3
.  

Qohumum yox, qardaşım yox, qazılar, 

Yarəb, mənim hal-əhvalım necola? 

 

Bu gen dünya üstümüzə dar ola,  

Biz köçərik, yurdumuzda kim qala?  

Əhmədimin rəngi-ruhu sarala, 

Mənim sərvi-xuramanım necola? 

 

Mən Qasımam, daha qalmadı tabım, 

Qızılgüldən çəkilibdir gülabım.  

Cədvəl-kəş
4
 quranım, qırx cüt kitabım, 

Üstü zərli qələmdanım necola? 

 

                                                 
2
 Qolun biləkdən dirsəyə qədər olan hissəsi. 

3
 Yaylaqda gün keçirməyə işarədir.  

4
 Xanələrə bölünməyə, hər xanənin bəzəkli haşiyələrə alınmağına işarədir.  
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Təranə CƏBİYEVA 

 

 

 

 

 

 

 

ERMƏNĠ XĠSLƏTĠ 
 

Torpağımıza qənim kəsilənlər folklorumuza da sahib  

çıxmaq istəyirlər. 

 

Çoxəsrlik mədəniyyət tariximizdə şifahi xalq ədəbiyyatının ən zəngin 

qolunu aşıq yaradıcılığı təşkil edir. El ağsaqqallarımız ötən əsrlərdən bu-

günümüzə bayatılar, təcnislər, qıfılbəndlər, qoşmalar, gəraylılar, dodaq-

dəyməzlər yadigar qoyub. Aşıq yaradıcılığını tədqiq etmək folklorşünas 

alimlərimizi həmişə düşündürmüşdür. Vaxtilə V.Xuluflu, H.Əlizadə, 

S.Mümtaz, H.Araslı, F.Qasımzadə, M.N.Təhmasib, Ə;Axundov, M.Seyi-

dov, Ə.Qarabağlı, İ.Abbasov kimi tədqiqatçı alimlərimizin elmi araşdır-

maları nəticəsində Azərbaycan folklor nümunələri damla-damla toplana-

raq oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

Bu gün torpaqlarının 20 faizi işğal altında olmaqla bərabər bir milyon-

luq qaçqını olan vətənimizin mədəniyyət abidələri, eləcə də zəngin folk-

lor nümunələri də ermənilər tərəfindən zəbt olunub. Azərbaycanlılara 

məxsus bayatıları, qoşmaları, el nəğmələrini oğurlayaraq öz adlarına çıx-

maları isə düşünülmüş erməni cinayətidir. Ermənilər torpaqlarımıza qarşı 

iddialı olduqları kimi, ulularımızdan bizə miras qalan folklorumuza da 

qənim kəsiliblər. Planlı şəkildə erməni xəyanəti babalarımızın əmanəti 

olan şifahi xalq nümunələrimizdən yan keçməyib. Araşdırmalar nəticə-

sində aydın olur ki, ermənilərin mədəniyyətimizə doğru zorakılıq, vəhşi-

lik hissi hələ ötən yüzilliklərdən başlayıb. Keçmiş sovet dövründə tanın-

mış tədqiqatçı alim Mirəli Seyidovun böyük uzaqgörənliyi, vətənpər-

vərliyi sayəsində erməni əlifbası ilə yazılan Azərbaycan bayatılarının üzə 

çıxarılaraq xalqımıza məxsusluğu sübut olunmuşdur. Həm də bu milli 
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nümunələr alimin köməyi ilə toplu halında işıq üzü görmüşdür. Mirəli 

Seyidovun tutarlı elmi sübutunun faktlarla əsaslandırılması xain erməni-

lərin bayatılarımıza, xalq mahnılarımıza sahiblik iddiasını da puça 

çıxarmışdır. 

XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq erməni aşıqları, xüsusən Sayat Nova 

Azərbaycan aşıq sənətində tanınan ustad sənətkarlarımızdan, eləcə də 

M.P.Vaqifin qoşmalarından istifadə edərək bəhrələnmişlər. 

Azərbaycan aşıq sənətində qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları mü-

hüm yer tutur. Bu dastanların yaranma tarixi də qədimdir. “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanı türk xalqlarının tərcümeyi-halı olmaqla bərabər, həm də 

Azərbaycanın tarixi əraziləri haqqında dolğun məlumat verir. Koroğlu 

xalqımızın igid oğlu olaraq, sadə insanları zülmdən, ədalətsizlikdən qoru-

yan qəhrəmandır. Bu dastan da xalqın sevgisindən yaranmışdır. “Şah 

İsmayıl” Səfəvi hökmdarı, sərkərdə Ş.İ.Xətainin həyatından, “Aşıq 

Qərib” təbrizli Aşıq Qəribin məhəbbət və qəhrəmanlığından qaynaqlana-

raq aşıqlarımızın dilinin əzbəri olub. Digər dastan “Əsli və Kərəm”dir ki, 

əsər Gəncə xanı Ziyad xanın oğlu Kərəmdən və xanın xəzinədarı Qara 

Keşişin qızı Əslidən bəhs edir. Diqqət etsək görərik ki, bu dastanlar ötən 

əsrlərdən bəri xalqın yaddaşında yaşayır. Ozan aşıqlarını da yetirən bizim 

torpaqdır. Xalqla birgə təmasda olan aşıqlarımız illərlə telli sazı sinələ-

rinə basaraq getdikcə ustadlaşıblar. Şifahi xalq ədəbiyyatından qaynaq-

lanan dastanlarımız sonradan qonşu xalqların da yaradıcılığına təsir edə 

bilmişdir. 

Tarixi faktdır ki, çar Rusiyası dövründə indi Ermənistan adlanan Azər-

baycan torpaqlarında, Qarabağda erməni əhalisinin sayı sürətlə artırıldı. 

Məhz bu zamandan etibarən şifahi xalq ədəbiyyatımızın işğalına doğru 

da addım atıldı. Hətta folklorumuza qarşı açıqdan-açığa hücum faktları 

ötən əsrdə erməni mənbələrində də qeyd olunub. Tədqiqatçı-alim Mirəli 

Seyidov tarixi mənbələrə əsasən qeyd etmişdir: “Hələ XIII əsrdən 

başlayaraq erməni şairləri Azərbaycan aşıqlarının şeir formalarından, 

xalq müğənnilərinin havalarından (motivlərindən) istifadə etmişlər”. Ali-

min sonrakı tədqiqatlarına istinadən demək olar ki, əsrlər boyu ermənilə-

rin bayatılarımızdan istifadə etməsi faktına rast gəlinir. Elyas Muşeq-

yanın 1721-ci ildə nəşr olunmuş “Nəğmələr” kitabında bu məsələlər öz 

əksini tapıb. 1868-ci ildə erməni S.Palasyan yazırdı: “Bizim mahnıların 

havası müxtəlifdir. Tacikistanda tacikin, Gürcüstanda gürcünün, Yere-

van, Şuşa, Ağkilsədə türkün, İranda farsın, ümumiyyətlə, hansı xalqın tə-

siri altında olmuşuqsa, həmin xalqın da mahnılarının havalarını götürmü-

şük”. Digər erməni müəllifi M.Nalbandyan isə ötən yüzillikdə belə qeyd 

etmişdir: “Ancaq havaların əksəriyyəti türklərdən (yəni azərbaycanlılar-
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dan) götürülübdür. Mən ermənilərin yaşadıqları çox yerləri dolaşmışam. 

Həmişə də çalışmışam ki, sırf ermənicə deyilmiş bir şey eşidəm. Lakin 

həmin şeyi dinləmək indiyə kimi mənə nəsib olmamışdır”. Ermənilərin 

yüzillər öncə dediklərindən belə qənaətə gəlmək olar ki, xain düşmənləri-

miz əsrlər boyu dədə-baba torpaqlarımızla yanaşı, milli-mənəvi dəyərlə-

rimizə, folklorumuza, aşıq ədəbiyyatına sahib çıxmaq arzularına böyük 

ustalıqla nail ola biliblər. Ermənistan arxivlərində qədim əlyazmalarımız 

yatır. Bunlar Azərbaycan mədəniyyətinin tarixindən xəbər verir. Təəssüf 

ki, indi onların taleyindən xəbərimiz yoxdur. 

Bu gün də xalq mahnılarımıza, rəqslərimizə, musiqi incilərimizə, bir 

sözlə, mədəni irsimizə ermənilər tərəfindən hücum davam etməkdədir. 

Xain qonşularımız nə qədər saxtakarlıqlar etsələr də, bir həqiqəti gizlət-

mək mümkün deyil: bizim zəngin mədəniyyətimiz, eləcə də aşıq sənəti 

dünənimizdən bu günümüzə bir körpüdür. Bu körpünü yaradan ustad 

aşıqlarımız həmişə el sənətində ucalaraq heç vaxt yalanı, böhtanı, haramı 

qəbul etməyiblər. Qərinələr, yüzilliklər ötəcək, aşıq sənəti Azərbaycan 

xalqının qanına hoparaq daima xalqımızla birgə yaşayacaq. Bu yolun 

gələcək davamçıları yenə də ustadları kimi, Tanrı tərəfindən seçilən haqq 

aşıqları –  azərbaycanlılar olacaq. 
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 CƏNUBDAN SƏSLƏR 

 

 

 

 

 

 

                  Səlcuq  ġAHBAZĠ 

 

 

 

 

 

 

 

ALLAH,  ALLAH 

 

Yaman darıxıram, qəlbim darıxır, 

Alışır sinəmdə köz, Allah, Allah. 

Bilmirəm ki, gəlim, ya da gəlməyim, 
Qaradı yanında üz, Allah, Allah. 
 
Əsib titrəmişəm qarlı qışında, 
Bahar yağışında, yaz yağışında. 

Nə səhv eyləmişəm dolanışımda, 

Çeviribsən məndən üz, Allah, Allah. 

 

Hər bir qəmdən çatıb doyunca payım, 

Göylərə  ucalıb harayım, hayım. 

Bilmirəm ki, yazım, ya da yazmayım, 

Yaman tərsə gəlir söz, Allah, Allah. 

 

Nasazdı həmdəmim, göydən aslanıb, 

Şeirim, sözüm qəlbim kimi yaslanıb. 

Nə zamandı bağlı qalıb paslanıb, 

Durnaboğaz tavar saz, Allah, Allah. 

 

Yazıq Şəhbazidən tutmursan soraq, 

Olma nəzərindən salıbsan qıraq. 

Qaranlığa düşüb qalan yol-yolaq, 

İtirir yolları göz, Allah, Allah .   
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SÖZƏ  HƏSRƏTƏM 

 

Aç şəkər dilləri, bal dodaqları, 

Həsrətəm, bir şirin sözə həsrətəm. 

Örtüyün altında dustaqda qalan, 

Yanağa həsrətəm, üzə həsrətəm. 

 

Eşq atəşin qalanıbdı canıma, 

Od vurub cismimə, xanimanıma. 

Utanıram, necə deyim xanıma, 

O qələm qaşlara, gözə həsrətəm. 

 

Şəhbazi həsrətdi bircə görüşə, 

Lalə yanaqlara, dəhana, dişə. 

O əzəl sallanıb keçən yerişə, 

Baxışa, gülüşə, naza həsrətəm. 

 

 

DASTAN OĞLUYAM 

 

Aşıqlığın keşiyində durmuşam, 

Alışıb oduna yanan oğluyam. 

Qoruğuma təpiləni talaram, 

Halaypozan, Tüpdağıdan oğluyam. 

 

Mən aşığam, saz atamdı, söz anam, 

Saz sinəmdə, söz dilimdə nişanam. 

Təpədən-dırnağa Azərbaycanam, 

Fəxr edirəm, Azərbaycan oğluyam. 

 

Dədə Qorqud şöhrətimdi, şanımdı, 

Duaları təskinim, dərmanımdı. 

Qoruyaram, dastanları canımdı, 

Danışıq oğluyam, dastan oğluyam. 

 

Sinə gərrəm laf eyliyən sözünə, 

Ölümdüsə, dik baxaram gözünə. 

Ayaq qoydum babaların izinə, 

Bu  karvanda bir bəzirgan oğluyam. 
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Şəhbaziyəm,  qopuzların  himiyəm, 

Mizrabıyam, pərdəsiyəm, simiyəm. 

Mən  Ağ Aşıq, Allahverdi kimiyəm, 

Şah yuxu havasın çalan oğluyam. 

 

YARAġMIR 
 

Deyim, necə deyim, deməsəm olmur, 

Çox aşıq var, həqqən, saza yaraşmır. 

Müqəddəsdi, pirdi aşıq sənəti, 

Fırıldağa, oyunbaza yaraşmır. 

 

Üzdən aşıq  gördüm, astarı kindən, 

Araz tərsə axır Kür yerişindən. 

Utanmır yüzdə bir, mində birindən, 

Sifəti sifətə, üzə yaraşmır. 

 

Şəhbazi, aşıq var, ilhamı nurdan, 

Kəlməsi qurtarır bir eli dardan. 

Bəzi də qığıdır söz ordan-burdan, 

Yenə də sözləri sözə yaraşmır. 

 

 

PARA, DÜNYA 

 

Kimsə səndən aparmayıb, 

Qızıl, gümüş, para, dünya. 

Bir de görüm, qalan varmı, 

Salmıyasan tora, dünya. 

 

Dünya kimin çürüdəcək, 

Kimin ağa bürüdəcək, 

Bərk tutanı sürüdəcək, 

Cəhənnəmə, gora, dünya. 

 

Kimə verib tacı, taxtı, 

Şəhbaziyə yatmış baxtı. 

Nə oyundan çıxacaqdı, 

Daha bundan sonra dünya?! 
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SAZIMIZ –  SAZBƏNDİMİZ 

 

MÜƏLLĠM, SAZ ĠFAÇISI, SAZBƏND 
 

İxtiyar Mircəfər oğlu Seyidov 1966-cı il dekabrın 18-də Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Kükü kəndində anadan olub. 

Hələ uşaqlıqdan sazın ecazkar səsi onu valeh edib. Orta məktəbdə 

oxuyarkən bir gün Kükü kənd mədəniyyət evinin yanından keçəndə yenə 

saz səsi eşdib və ora yaxınlaşaraq xəlvəti qulaq asmaq istəyib. O günləri 

İxtiyar Seyidov belə xatırlayır:  

“Elə bir az qulaq asmışdım ki, birdən içəridən bir səs gəldi: 

 – “Ay bala, o kimdir, gəl içəri”. 

Mən içəri keçdim və gördüm ki, Aşıq Fərrux saz çalır. 

Əli ilə mənə işarə etdi ki, yaxına gəl. 

Mən çəkinə-çəkinə ona tərəf yaxınlaşdım və o məndən soruşdu ki, nə 

üçün gəlmisən. Mən də dedim ki, saza qulaq asmaq üçün gəlmişəm. 

Aşıq Fərrux bir az saz çaldı, sonra sazı mənə tərəf tutaraq “Al çal 

görüm”, – dedi. 

Dizlərim titrədi, bir anlığa dünya başıma fırlandı. 

– Qorxma, al çal,  – deyə Aşıq Fərux yenə dilləndi. 
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Əllərim titrəyə-titrəyə sazı aldım. Qəribə hisslər keçirirdim, bilirdim 

ki, əlimdəki saz ən müqəddəs bir şeydir. 

Ancaq nə qədər çalışsam da, onu çala bilmədim.  

Beləliklə, sazın dərdi məni xəstə etdi. Gecə-gündüz bu dərd məni qoy-

madı rahat olam. Həyətimizdə qurumuş bir qoz ağacı var idi, bir gün onu 

xəlvəti kəsərək səhərə qədər ondan bir balaca saz düzəltdim və telefon 

xəttindən 3 tel kəsərək bu saza bağladım. Havalar çox soyuq olduğundan 

artıq hiss edirdim ki, özüm üçün gizli bir yer tapıb işimi sona çat-

dırmalıyam. Belə qərara gəldim ki, anam çörək yapıb qurtarıb, təndir indi 

isti olar, gedim orada isinim və işimi qurtarım. Belə də etdim. Soyuq de-

kabr ayı idi. Gecəni səhərə qədər orada qaldım və sazı çalmağa başladım. 

İlk dəfə “Apardı sellər Saranı” xalq mahnısını həmin günü öyrəndim”. 

 

   

 

Aşıqlığa və sazbəndliyə gəlişinin səbəbini belə izah edən İxtiyar elə o 

vaxtdan bu sənətlə məşğul olmağa başlayıb. Bu sahədə bildiklərini və 

təcrübəsini möhkəmləndirmək üçün ustad aşıqlardan məsləhət alıb. Onun 

məsləhət aldığı aşıqlardan biri də Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kən-

dində yaşayan Sərraf Qasım olub. O, İxtiyara usta Xudunun haqqında 

çox maraqlı söhbətlər edib və sazı necə düzəltməyin sirlərini öyrədib.  

Sonradan sazın tarixi də onu maraqlandırdığından qədim musiqi alət-

lərindən qopuz, çoğur, tənbur, bərbət, rübab, ud, çəğanə, ney, çəng  və 

digərlərinin bərpası ilə məşğul olmağa başlayıb. 

 Ötən əsrin 80-ci illərindən sazın təmiri və istehsalı ilə məşğul olmaqla 

yanaşı, konsertlərdə və dövlət tədbirlərində də çıxış etməyə başlayıb. 

1990-1998-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Estetik Tərbiyə Mər-
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kəzində saz dərnəyi yaradaraq bir filialını da Şahbuz rayonunun Kükü 

kəndində açıb. 30-dan artıq şagirdə sazın sirlərini  təmannasız öyrət-

məkdən böyük mənəvi zövq alıb. 

  İ.Seyidov 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə daxil olub.  

2000-ci ildən indiyə qədər Naxçıvan Musiqi Kollecində saz ixtisası üzrə 

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. 

1998-ci ildə onun düzəltdiyi  bir neçə musiqi aləti Naxçıvanda 4 dəfə 

baxışdan keçərək Bakı şəhərinə göndərilib və burada da 3 dəfə baxışdan 

keçirilərək mədəniyyət nazirliyinin Fəxri Fərmanına və mükafata layiq 

görülüb. 

1999-cu ildə Türkiyənin Bayburt şəhərində keçirilən “Dədə Qorqud-

1300” festivalında, 2003-cü ildə Bakı şəhərində keçirilən “Beynəlxalq 

Asiya bayramı”nda iştirak edib. 

Azərbaycan aşıqlarının V qurultayının nümayəndəsi olub, 2010-cu 

ildə respublikamızda keçirilən I Beynəlxalq Aşıq Festivalının iştirakçısı 

kimi Diploma layiq görülüb.   

O, ictimai və pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, bu gün də sazbənd kimi 

fəaliyyət göstərir. Məhz onun sayəsində muxtar respublikada saza olan 

tələbat  qismən də olsa təmin olunur. Onun düzəltdiyi sazlardan xarici 

ölkələrə aparılanı da az deyil. 

 İ.Seyidov eyni zamanda 2009-cu ilin dekabr ayından Naxçıvan 

Aşıqlar Birliyinin sədridir. 

 
M.NƏBĠOĞLU 
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