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NƏŞRƏ BİR NEÇƏ SÖZ

Azərbaycan xalq ədəbiyyatının orta əsrlər dövrü b.e. 
XIII-XVIII əsrlərini əhatə edir. <(Qədim dövr şifahi ədəbiyyat» 
mərhələsinin eradan əvvəl onuncu yüzillikdən başlayıb bizim 
eranm XII yüzilliyinə qədər davam edən yaradıcılıq ənənələri
XIII əsrin ilk onilliklərinə özünü hazır şəkildə yetirdi. Orta osr- 
lerin zəngin yaradıcıhq yüksəhşi üçün ciddi əsas hazırladı. Xü- 
susilə XII əsrin sonlannda ozan yaradıcıhğmm süqutu, onun öz 
yerini aşıq ifaçıhğı institutuna vcrməsi, elə həmin mərhələdə 
xalq şerinin öncül mövqeyə çıxması və erkən orta əsrlər həya- 
tmda bir sıra ictimai-siyasi faktorlarm öz fəaliyyətini yeni isti- 
qamətə səmtləndirmosi xalq yaradıcıhğmm tarixi yüksolişinə 
mühüm təkan verdi. Yazılı ədebiyyatm, xüsusilə ərəbdilh odo- 
biyyatdan sonra öncül mövqeyə çıxan farsdilli ədəbiyatla yana- 
şı, cəmiyyetde yeni bir ədəbiyyat — xalq dilinə və onənolorino 
əsaslanan ağız ədebiyyatı meydana çıxmağa başladı. Oslində
X-XII əsrlərin yaradıcıhq ənenəleri, xüsusilə Nizami kimi bö- 
yük bir ədebi simanm xalq efsane, rəvayət, atalar sözü və müd- 
rik kəlamlarmı öz yaradıcıhğmda ön plana çekmesi, xalq odo- 
biyyatmı bir neçə cəhətdən aktuallaşdırdı, onu xalqm bədii dü- 
şüncəsinde öncül mövqeye çıxardı. Ele bu dövrde ozan yaradı- 
cılığı öz imkanlanm yeni ifaçılıq institutuna vermek zerurəti ile 
üz-üzə qaldı. Ozan yaradıcılığmda, ümumilikdo ise şifahi dü- 
şüncənin özündə yeniliklerə aparan güclü bir meyl yüksəlon 
xətt üzrə hərəkəte gəldi. Cəmiyyətdə nüfuzedici gücü ilə scçi- 
lən islamda parçalanma özünü göstərməyə başladı. Cəmiyyətdə 
sözün ifa qüdrəti, məfkurə dəyəri artdı, onun ayrı-ayn islam



təriqətlərinin əlində güclü təbliğat vasitəsinə çevrilmə imkanı 
genişlendi. Təkkə-dərviş ənənələri, şaman görüşləri, hürufi və 
sufı baxışlarmm cəmiyyətdə bir-birini üstəlemə meyiiəri özünü 
göstərməyə başladı. Bu, ozan institutunun süqutundan sonrakı 
mərhəleydi. Ozan yaradıcıhğmm tarixi nailiyyətləri -  peşəkar 
ifa və improvizatorçuluq ənənelərinin smdmhb tamamilə başqa 
istiqamətlərə yönəltmə meyli yüksəiən xətlə davam etməkdə 
idi. İslam və onun müxtəlif təriqətlərə bölünmüş dəyərləri oza- 
nm tarixi naiHyyətlərini milli yaddaşdan siiməyə böyük qüw ə 
ilə hazırlaşdığı tarixi meqamda cəmiyyətdə yeni bir qüvvə özü- 
nü göstərməyə başladı. Bu, geniş yaradıcılıq imkanlanna malik 
olub ozan ənənələrinə söykənən azərbaycançıhq estetik düşün- 
cəsi idi.

Həmin qüw ə orta əsrlərin başlanğıcmda artan sürətlə 
hərəkete gəldi, cəmiyyətdə ozan ənənelərinin yeni tarixi şəra- 
itde davammı öz üzərinə götürdü. Ozan yaradıcıhğmm aşıq 
professional ifaçı ve improvizatorçu institutuna transilə imkan- 
larmı reallaşdırdı, ağız edəbiyyatmm inkişafmı yeni səmtə isti- 
qamətləndire bildi. Bu geniş və çoxcəhetli yaradıcıhq prosesin- 
de aşıq professional ifaçıhğı meydana çıxdı. O, orta əsr Azər- 
baycan cəmi^^ətinin bir çox mənəvi-əxlaqi, sosial-iqtisadi ve 
kulturoloji yüksəUş istiqametlərini öz üzərinə götürdü.

Aşıq yaradıcıhğı ile bağlı müxtəHf dövrlerin və qaynaq- 
larm zəngin materiah araşdıncıları orta əsrlər dövrü ağız ədə- 
biyyatmm məhsuldar bir dövrünü öyremnək imkanı ile üz-üzə 
qoyur. Bu, xalq ədəbiyyatmm tarixi yüksəiişi ve inkişafmm tə- 
zadh mərhələlerle bağh bir dövrüdür. Bu yaradıcıhğm meyda- 
na çıxmasmda yüzlerlə ustad sənətarlar, professional ifaçı və 
improvizatorçular, aşıqlar, el şairləri, bədii söz ustaları iştirak 
etmişdir. Hem de onlar müxtəhf ocaqlarda, mühitlərdə, dörd 
qüdretli aşıq məktəbinde cemləşib orta esrlərin aşıq sənetini

yaratmışlar. Bu, Azerbaycan xalqmm şifahi düşüncəsinin qüd- 
rəth sinkretik yaradıcılıq naiUyyəti, heç bir xalqda təkrar olun- 
mayan miUi mədeni sərvətidir. O, ağız edebiyyatmın, xalqm şifahi 
bədii təfekkrünün təntenəsi, dünyanı heyretlendirə biləcək ca- 
hanşümül tarixi bədii nailiyyətidir. Ağız ədəbiyyatmm bütün sonrakı 
inkişafi, xaiq nesri, yeni dövr yaradıcıhq ənənələri həmin qaynağa 
söykənir, ondan baş ahb gəlir, həmin zəmin üzərinde inkişaf edib 
yüksəlir. Bu sinkretik yaradıcılığm genezisi, evolyusiyası və poetikası 
xalqmıızm mədəni yüksəlişi və tərəqqisinin başhca meyl və istiqamət- 
ləri ile sıx bağlıdır. Ona görə də onun geniş və çoxcəhətli öyrənilmə- 
sinə ehtiyac böyükdür.



AŞIQ POEZİYASI VƏ XALQ NƏSRİNİN 
ERKƏN QAYNAQLARI

Ağız ədəbiyyatmda poetik ifadənin qəlib və ölçülərinin 
yaranması mürəkkəb və uzun çəkən bir proses idi. Orta əsrlərə 
qədərki dövrdə yuxarıda deyildiyi kimi, türk şerıniin poetik for- 
maları daha əvvəlki dövrlərin şifahi və yazıh qaynaqlannda bizə 
gəhb ptmışdır. Qədim türk şerinin əzəh qaynaqlanndan bəhs 
edən İ.V.Stebleva Orxon-Yenisey abidələrində onlann izlərini 
axtanr, həmin nümunələrdəki bölgü sistemi ilə yanaşı, mətnə 
xüsusi fiisunkarhq gətirən poetik strukturlardan söz açırdı (l,s.65- 
109). Yaxud orta əsrlərin başlanğıcmdan ağız ədəbiyyatmda yeni 
bədii üslub " xalq nəsri mükəmməl və modem şəkildə üzə çıxır, 
onun ilkin formalan isə ayn-ayrı qədim türk yazıh abidələrində 
özünü göstərirdi. Ən başhcası isə -  həm poetik və dramatik, həm 
epik düşüncənin yekunu kimi meydana çıxan xalq nəsri üslubu 
sonrakı dövr ağız ədəbiyyatmm yüksəlişinin aparıcı istiqamətlə- 
rinə çevrilirdi.

Azərbaycan ağız ədəbiyyatmm əski tarixinə nəzər salanda bir 
həqiqət öz əlvanhğı ilə bütün cəhətlərdən bərq vurmaqdadır; türk 
etnik qrupuna daxil olan xalqların - istər altaylarm, qırğızlann, 
istər özbək, qazax və türkməniərin, istərsə də Azərbaycan türklə- 
ri və ya hər hansı digər başqa türk xalqlannm ağız ədəbiyyatı 
vahid arealda, qədim türklərin formalaşdığı və yayıldığı coğrafı 
regionda meydana gəlib inkişaf yolu keçmişdir. Bu yaradıcıhq 
ənənəsi bütün əski türk kulturolojı dəyərlərini, barbar mədə- 
niyyəti dövrünün başhca mədəni nailiyyətlərini və mifoloji baxış- 
lannt özündə chtiva etməkdədir. Türklərin yayılma areah barədə 
məlumatlar yeni deyil, qədim tarixi mənbələrdə əks olunan, tari- 
xin yaddaşmda yaşayan və bu gün də əhatə dairəsi kimi qəbul 
edilən bir arealdır. «Qədim türklərin vətəni ilk orta əsrlərdən bəri 
Türküstan kimi tanman geniş çöllərdir. Şimalda Köqmən (Sayan) 
dağlanna, Sibir meşələrinə; Cənubda Tibetə; Şərqdə Sakit okea- 
na, San dənizə; Qərbdə isə Aral gölünə, Xəzər dənizinə, sonralar 
isə Qərbi Avropaya uzanan bu çöllərdə türk athsmın ayaq səsiə-
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rini qədim dövrlərin tarixçiləri hələ də eşidirlər. Arxeoloji araş- 
dırmalar göstərir ki, haqqmda söhbət gedən geniş coğrafıyada 
türklərdən öncə hər hansı etnos-xalq tərəfindən ardıcıl şəkildə 
yaradılmış maddi mədəniyyətin izlərinə təsadüf edilmir. Və hə- 
min coğrafıyanın ilk dastanlannı türklər söylədikləri kimi, ilk 
nəğməlrini də türklər oxumuş, ilk yazılarmı da məhz türklər 
yazmışlar» (2, s.5). Məhz bu gün Azərbaycan ağız ədəbiyyatmın 
bütün tarixi yüksəlişini -  yaranma və formalaşma mərhələlərini, 
poetik, dramatik və xalq nəsri üslublannı məhz həmin qaynaqlar- 
da götürüb onların tarixi inkişafını ardıcılhqla izləməhyik. Çünki 
uzun müddət mötəbər mənbələr kimi baxdığımız, səy və cid- 
diyyətlə arayıb araşdırdığımız qədim yunan, bulqar, monqol, 
ərəb, fars, Hind-Avropa nıənbələrinə, türk kulturoloji dəyərləri 
tarixən öz ilkin törəmə qaynaqlanndan qəlpələnib səpələnmişdir. 
«Türklərin mükəmməl bir etnos-xalq olaraq formalaşması era- 
mızdan əvvəl birinci minilliyin ortalanna təsadüf etsə də həmin 
formalaşma prosesinin etnokulturoloji, sosial siyasi baxımdan 
zəngin iki-üç min illik bir dövrü əhatə etməsi o qədər də böyük 
şübhə doğurmur» (2, s.3).

Təbii ki, türk tarixinin şərəfli səhifələrini yaradan Göytürk 
imperiyası mükəmməl ümumtürk estetik düşüncəsi kimi, ümum- 
milli mədəniyyətin də beşiyi olmuşdur. Zaman-zaman inkişaf 
edib şifahi nitqdə yaşayan bu mədəniyyət estetik düşüncəni bədii 
şəkildə əks etdirən üslublar yaratmış və həmin dəyərli üslublar 
əsasmda yaranan bədii nümunələr bu gün türkün qədim şer və 
nəsr nümunələri kinıi tarixdə qalmışdır. Bir də ona görə ki, hə- 
min üslublar ağız ədəbiyyatmm yaranmasının mühüm sütunları 
kimi, şifahi bədii dəyərləri iki-üç minillik bir dövrdə çiyinlərində 
götürüb bu günə yetirmiş, həm də zaman-zaman onu cilalamış, 
zənginləşdirmiş, kamil estetik dəyər məcmuuna çevirə bilmişdir.

Əski türk estetik düşüncəsi mənəvi mədəniyyətin cahanşümül 
nailiyyəti kimi xalq şerini, oyun-tamaşa mədəniyyətini, peşəkar 
təhkiyəyə əsaslanan xalq nəsrini meydana çıxara bilmişdir. Ağız 
ədəbiyyatmın ən qədim nümunələrinin -  əski ritual və ənənələ- 
rin, mərasim və əmək nəğmələrinin, sayaçı sözü və holavarların, 
balıqçı-hanaçı-kümçü nəğmələrinin, üç-dörd hecah, yeddilik və



barmaqhesabı şerin vətəni də bu çöllər, yaşıl vadilər, alp çəmən- 
likləri, bağ-bağatlı diyarlar olmuşdur. Qədim türklərin ilk ovçu- 
luq, atçapma və oxatma, kəndirbaz və gözbağlıca tamaşalarmı 
yaratdığı yerlər də bu çöllük və dağhq regioniardan uzaqda deyil- 
dir. Türklər dağlar aşıb yeni-yeni torpaqlara qədəm qoyduqca öz 
qopuzunun nəğməsini, oyun və tamaşasını da yeni məskunlaşdığı 
ellərə aparmış, o yerlərin təbiətini, mənəvi-siyasi ab-havasını 
bədii düşüncəyə çevirib şerə, nəsrə gətirmişdir.

Zəngin şifahi söz mədəniyyəti yaradan türklər bu sərvəti za- 
man-zaman qətrə-qətrə, kəİmə-kəlmə icad etmişlər. Yeni məs- 
kən saldığı torpaqlarda ilk öncə özlərinin ovçuluq və maldarhq 
görüşlərini, mərasim və etiqad nəğmələrini, sevgi düşüncələri, 
ailə-məişət həyatı, müdriklik dünyası, savaş, döyüş, yürüş əxlağı 
ilə bağh ilk türkülərini yaratmışlar. Türklər döyüş türkülərində 
elləri qəhrəmanhğa səsləmişiər:

Qurğu çuvaç quruldu, 
Tüqüm tikip uzuldu, 
Süsi otun uzuldu, 
Kançuk kaçar, ol tutar

Xaqan yurdu quruldu 
Bayraq qaldınb, təbil vuruldu 
(Düşmən) qoşunu ot kimi biçildi 
Sərkerdəsi qaçar, onu tutanq

(2, S.62, 6 4 )

Mərasim türkülərində isə yazm gəhşinə sevinmişlər;

Kar-buz qamuq ərişdi, 
Tağlar suvil akışdı, 
Köksin bulut örüşdi, 
Kayquk bolup əgrişür.

Qar buz hamısı əridi,
Dağlarm suyu axdı.
Mavi bulud yüksəldi,
Qayıq kimi silkələnir.

( 2 , s . 9 I , 9 3 )

Ailə-məişət türkülərində isə özlərinin maldar həyatmı - 
köçəri və oturaq məişətlərini, ailə-məişət düşüncəsini, fərəh və 
peşimançıhqlanm vəsf etmişdir:

Tönqür kadm buluştı, 
Kırkm takı koluştı,

Dönür qaymda tapışdıq 
Qız ahnıb verildi.

Emdi tişim kamaştı 
Altı Turumtayımı.

.. .Nelüq anqar biliştim, 
Küçşüp takı kavuştum, 
Tüzünlüqin kayıştım, 
Alktı məninq yayımı.

İndi dişim qamaşdı, 
Aldı Turunbayımı.

(2, s .U l)
Və ya:

Niyə onunla tanış oldum, 
Qucaqlaşıb qovuşdum,
Çox yumşaq davrandım 
Bahanmı məhv etdi.

(2 ,s .l l l ,  112)

Sonrakı mərhələdə türk tannçı şeri yarandı. Qədım türk 
şerinə məxsus forma və şəkli xüsusiyyətlər burada özünü nə qo- 
dər qoruyub saxlasa da o, öz struktur tərkibmə görə tam yeni, mo- 
dem forma idi.

Tanq Tenqri 
Yıldıq, yıpardıq, 
Yazukluq, yazukluğ 
Tanq Tenqri,
Tanq Tenqri

Tan tann, 
Ətirli, rayihəli. 
Parlaq işıqh 
Tan Tann 
Tan Tanrı.

(2, S.122, 123)

Türk buddist şerində isə forma təhrifi ön plana keçməklə şerə 
yeni məzmun gəldi. Səkkiz misra düzümünə üstünlük burada 
diqqəti cəlb edir. Buddaya ibadət bu şerlərin başhca muznuınunıı 
təşkil edir. Qədim türk şeri bizə müxtəhf mənbələrdo gəlib çat- 
mışdır. Onun şifahi və yazıh nümayəndələrinin olması barədə 
türkologiyada fıkir müxtəlitliyi mövcuddur. «Qədim türk şeri biri 
digərindən həyat tərzi, mənəvi-estetik zövqü, dini-ideoloji düşün- 
cələri etibarilə bu və ya digər dərəcədə fərqlənən şərait, yaxud 
mühitlərdə yaranmışdır ki, bu baxımdan belə bir təsnifat apamıaq 
mümkündür:

obalarda yaranaraq kütlələrin əhval-ruhiyyəsini oks etdirən 
xalq şeri;



siyasi-mədəni mərkəzlərdə yaranaraq xaqanlarm, hərb-dövlət 
xadimlərinin qəhrəmanlığmı, müdrikliyini əks etdəm saray 
şeri;
siyasi-mədəni mərkəzlərdə yaranaraq xalq arasmda təbiiğinə 
çalışılan, əsasən, gəlmə dünyagörüşlərini xalqa anlaşıqlı bir 
texnologiya ilə təqdim edən dini-mistik şer» (2, s.51-52)

Bizə belə gəlir ki, qədim türk şerinin qismən dürüst hesab edi- 
lə biləcək bu təsnifatmda xalq və aşıq şerinin tarixi törəmə əla- 
mətlərini əks etdirən göstəricilər də yox deyildir. Belə ki, ilkin 
orta əsrlərin başlanğıcmda ozan improvizatorçuluğunun öz yerini 
professional aşıq institutuna vermə ərəfəsində obalarda xalqm 
əhval-ruhiyyəsini əks etdirən xalq şeri ilə xaqanlann dövlət xa- 
dimləri və ümumiyyətlə cəmiyyətin apancı, qabaqcıl adamlarmm 
əxlaqi dəyərlərini əks etdirən saray şerinin çarpazlaşması prosesi 
baş vermişdir. Həmin faktor aşıq ifaçılığı institutunun sürətli for- 
malaşmasmda mühüm amil olduğu kimi, aşıq şerinin yaranmasm- 
da da əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ümumilikdə isə aşıq yaradıcı- 
Uğınm bütün sonrakı dövr yüksəlişi onun qədim türk xalq şeri 
zəmininə əsaslandığmı göstərir. Bu, eyni zamanda qədim türk 
şifahi və yazılı şerinin orijinallığı ilə bağlı birtərəfli mülahizələrə 
də aydmlıq gətirir -  qədim türk şer zəmini olmasaydı orta əsrlərin 
qüdrətli aşıq yaradıcıhğı bu dərəcədə şöhrətli inkişaf yoluna çıxa 
bilməzdi.

Azərbaycan ağız ədəbiyyatmda nəzəri cəlb edən xalq nəs- 
rinin ilk nümunələrinə də yenə qədim türk ədəbi qaynaqlarmda 
təsadüf edilir. «Qədim türk ədəbiyyatmda şerdən fərqli olaraq 
nəsrin ilk nümunələri xeyli gec -  I minilliyin ortalarmdan sonra 
meydana çıxır». (2, s.241) Müəllif bu müddəasında yenə türklərin 
ədəbi abidələrinə əsaslanaraq yazır ki, «Qədim türİc nəsrinin şah 
əsərləri Göytürk imperiyasmm son dövrlərində -  VII əsrin son 
VIII əsrin ilk onilliklərində Orxon çayı hövzəsində «bəngü taş- 
lar» («əbədi daşlar») həkk olunmuş kitabələrdir. Qədim türk 
(run) əlifbası ilə yazılmış həmin kitabələrdən tarix etibarı ilə bi- 
rincisi Ongin (VII əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəli), 
ikincisi Tonikik (VIII əsrin ilk onilliyinin sonu, ikinci oniUiyinin
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əvvəlləri), üçüncüsü Kül tiqin (732), dördüncüsü isə «Bilgə xa- 
qandır» (2, s.241).

Qədim türk nəsrinin bu, ilk növbədə şifahi (sonradan isə ya- 
zıya ahnan) nümunələri ağız ədəbiyyatımızda xalq nəsrinin baş- 
lanğıc qaynağı kimi uzun müddət diqqətdən kənarda qalmış xalq 
nəsrinin öyrənilmə tarixinə cəlb edilməmişdir.

Azərbaycan xalq nəsri öz başlanğıcını qədim türk nəsrindən 
almaqla zəngin təhkiyəçilik ənənələrini yaratmışdır. Ona görə də 
ağız ədəbiyyatında bu üslubun yaranma tarixini və yüksəlişini 
məhz yarandığı qaynaqda götürüb araşdırmalara cəlb etmək ən 
düzgün elmi istiqamətdir. XX yüzilliyin tədqiqat metodologiyası 
təəssüf ki, başqa ictimai fıkir sahələrində olduğu kimi, xalqımızın 
şifahi yaradıcılığmı da özünəməxsus tarixi-xronoloji ardıcıllıqla 
ümumtürk kontekstində araşdırmağı əngəlləmişdir. Bu isə aşıq 
yaradıcıhğı kimi, xalq nəsrinin də erkən qaynaqlara əsaslanan 
zəminindən bizi uzun illər iraqda saxlamışdır.

Azərbaycan türklərinin ağız ədəbiyyatınm mühüm tərkib his- 
şəsini təşkil edən, sonradan həmin zəmində yaranıb yüksələn 
xalq şeri və aşıq poeziyasmın ilkin qaynağı qədim türk şeri ol- 
duğu kimi, peşəkar nağılçılığın başlanğıcı da məhz qədim türk 
şifahi nəsri qaynaqlandır. Bu gün istər aşıq şeri şəkillərinin, oy- 
un-tamaşa mədəniyyətinin, istərsə də milli xalq nəsrinin başlıca 
istiqamətlərini həmin qaynaqlardan ayrı götürüb öyrənmək 
mümkün deyildir.

Azərbaycan ağız ədəbiyyatında aşıq poeziyası və xalq nəsrinin 
qüdrətli yüksəlişi bilavasitə onun qədim və zəngin türk kulturolo- 
ji qaynaqları ilə sıx bağhdır.

ƏE>ƏBİYYAT

1. CTCÖJieBa H.B. IIoesH a TwpKOB VI-VII bb . M., 1968
2. N.Cəfərov. Qədim türk ədəbiyyatı. Bakı,2004,s.322
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AZƏRBAYCAN AŞIQ SƏNƏTİ

Oğuz türklərinin tarixi yüksəliş mərhələsində ozan institutu 
üzərinə götürdüyü funksiyalan -  yeni superetnosun (azərbay- 
canlıların) ınüstəqil şəkildə formalaşıb əsaslı təkamül mərhə- 
ləsi keçirməsi üçün lazım olan ən kiçik milli-etnik dəyərdən 
tutmuş, ən böyük epik-cəngavərlik və alphq hadisəsinə qədər 
zəruri mənəvi-estetik dəyerləri formalaşdmb başa çatdırdı. Bu 
yaradıcıhq ənənəsi geniş əraziyə yaydığı kimi, çoxsayh, müx- 
təlif tərkibh, eləcə də yaddilh etnoslar arasmda ona nüftız qa- 
zandırdı. Həmin etnoslarm onu bu və ya digər şəkildə qəbul ve 
ya təbdil etməsinə nail oldu. Geniş zaman hüdudunu əhatə et- 
məklə milh düşüncədə hökmran mövqe qazandı.

Bu ifaçıhq institutu uzun zaman hüdüdünda formalaşmış 
zəngin ənənələr və menəvi-əxlaqi dəyəriər üzərində meydana 
gəlmişdi. Məlumdur ki, xalqımızm tarixən məskunlaşdığı ərazi- 
iərdə əski çağlardan sivil ölçülər qəhbində bir estetik düşüncə 
meydana gəhb inkişaf mərhələsi kcçirmişdir. Özünün törəmə 
və tərəqqi modehnin formalaşmasmda ycrh etnosların təkamü- 
lündəki estetik dəyərləre söykənən, onların ilkin formulalarmı 
— adət-ənənə, başqa əxlaqi dəyərlərini qebu! edib nəsildən- 
nəslə ötürən bu düşüncə Şerq və Qerb mədeniyyətinin apancı 
meyl və istiqamətleri qovşağında beşeri deyerlerle yanaşı, özü- 
neməxsus yeni çalarlarla, - milh heyat detalları, süjet, motiv, 
obrazlar sistemi və yaradıcıhq ənəneləri ile de zənginləşdi.

Ozan institutu öz repertuarmda oğuz eposçuluğunun bütün 
sonrakı merheİələrində öncül mövqeyini -  süjetin kompozisiya 
quruluşundan tutmuş, buradalcı sinkretizmi, bəşəri dəyerlərin 
ifade tərzini, türkün tarixi talcyini, bedii metnin poetik siqləti 
və s. kimi eposşünashq üçün zeruri ölçüləri qoruyub saxladı.
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Eyni zamanda oğuz eposu sonradan yaranıb formalaşan, bəzən 
daha qüdrətli improvizatorçuluq ənənələri üçün ilkin ədebi bir 
zəmin, qaynaq oldu. Bunun mühüm ve başhca başqa bir cəheti 
de oğuz eposunun yarandığı ərazidə onun ozan sənətinin estetik 
dəyərlərini əhatə edən, türk düşüncəsi ilə qaynayıb-qarışan, 
heç bir asmilliyasiyaya uğradıla bilməyən qüdrətli estetik dü- 
şüncəye -  azərbaycançıhğa söykənməsi idi.

Azərbaycançılıq b.e. əvvəl IV əsrde yaranıb Cenubi Azər- 
baycan, İran Kürdüstanı, Şimali Azərbaycanın böyük bir hissə- 
sini əhatə eden, zəngin mədəniyyetə və iqtisadiyyata malik, üç 
əsr yanmdan artıq bir müddet ərzinde ümumdünya mədəniyyə- 
tinin inkişafına özünəməxsus töhfəler veren, müstəqil Azərbay- 
can dövlətinin ən qədim sələfı Atropaten dövləti ərazisində 
meydana gelmişdir (1, s.5).

Qədim Atropaten erazisində midiyahlarla yanaşı, bu ərazilə- 
rin daha əvvəlki sakinlori — kutilərin, lulilərin, manilərin, hür- 
ritlərin və başqalarmm qaynayıb-qarışma prosesi başlamışdır ki, 
neticede bizim eradan qabaq axınncı yüzillikde burada sonra- 
dan Azərbaycan admı almış «Atarpatakana» adh yeni tipli etnos 
formalaşmışdır (1, s.5-42).

Qaynayıb-qarışma birterəfli olmamışdır. Bu proses yerli baş- 
qadilli etnoslarla yanaşı, erazinin həmin antropogenez zonada 
formalaşan, yaxud bundan qismən sonrakı mərhəlede həmin 
əraziyə gelen türkmənşeli etnoslar arasında mövcud olmuşdur.

Bu etnos hemin ərazidə yaşayan ycrli, eləcə de sonradan bu- 
raya gelen ctnoslaria daha sıx ünsiyyətdə olmuş, onlarla feal 
qaynayıb-qanşmış, prototürk medeni düşüncəsinin bir çox ele- 
mentlərini bu gələn etnoslardan qəbul ctmişdir.

Atropaten ərazisinde golmə və yerli etnoslarm qarşıhqh 
differensiyası maraqlı yaradıcılıq prosesini formalaşdırmı^^dır. 
Türklərin özü ilə getirdikləri prototürk düşüncəsi - məsələn,
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yarımçıq türk panteonu, qədim türk mifoloji sistemi, tanrıçılıq 
görüşləri və s. burada qədim türk, türk-Atorpaten sinkretizmin- 
də yeni superetnosu (azərbaycanlılan) formalaşdırmışdır. Bu 
superetnos öz erkən soykökünü böyük mühafızəkarlıqla davam 
etdirməklə türk və İran mənşəli etnoslarm mədəni düşüncəsin- 
dən -  dilindən və mənəvi dəyərlərindən fərqli dil və mədəni 
dəyərlər yaratmışdır. Yeni superetnosun formalaşdırdığı mədə- 
ni-kulturoloji vahidlər heç bir assimilyasiya prosesinə uğrama- 
dan tarixən özlərinə məxsus məskunda (ərazidə) azərbaycanlı- 
ları və onlara məxsus yüksək estetik düşüncəni -  azərbaycançı- 
hğı bərqərar etmişdir. Elə buna görə də bu gün Azərbaycan da- 
mşıq dilinin tarixi bizim eramn II-III yüzilliklərinə gedib çıxır. 
Erkən azerbaycançılıq qaynaqlarma əsaslanan Azərbaycan mi- 
fologiyası qarşıhqh təmas prosesində prototürk və türk mifoloji 
sistemindən bir sıra mühüm elementlər - obrazlar, süjetlər və s. 
qəbul etse de onu bütövlükdə tekrar etməmiş, ondan xeyh fərq- 
li çalarlar yaratmış, İran mifologiyasmdan isə əsash şəkildo 
fərqlənmişdir. Bu fərqləri isə məsələn, Altay mifologiyası ilə 
türkmən mifologiyasmdakı ferqlər kimi qəbul etmək olar.

Özünməxsusluğu bütün çalarlarda davam etdirib yaşadan 
azerbaycanhlar superetnos kimi şifahi danışıq dihni de daim qo- 
ruyub saxlamışlar. Hətta bir sıra yüzilliklər erzində Midiya 
dövLəti tərkibində yaşasalar bele azərbaycançıhq ənenəlerini və 
dilini itirmemişler. Ele buradaca tarixşünashqda bu günə qəder 
diskussiya obyekti olan azərbaycançılığm menşə xüsusiyyetinin 
dürüstləşdirilməsinə aydmhq gətire bilecek işartılar görünmek- 
dədir; qədim türk, qıpçaq ve oğuz türkleri ilə qarşıhqh təmasda 
superetnos kimi formalaşan azərbaycanhlar sonralar hansı döv- 
lətin erazisində və tabeliyində yaşamalanndan, hansı tayfa, 
xalq, milletlə daha sıx mədeni-iqtisadi ve siyasi elaqələrdə

14

olmalanndan asıh olmayaraq azərbaycançıhq ənənələrini böyük 
mühafizekarlıqla qoruyub saxlamış, ne türkçülüyün, nə də iran- 
çıhğm ifrat nüfiız çevresinə düşüb assimilliyasiya olunmamış- 
dır.

Azərbaycan dili və estetik düşüncəsi zaman-zaman inkişaf 
edib yüksəlmiş, zəngin şifahi və yazıh mədeniyyət yaratmışdır. 
Bu mədeniyyət bünövre daşmı b.e. ew el sonuncu yüzillikdən 
başlayaraq ozan institutunu yaratmaqla oğuz eposçuluq ənənesi- 
ni formalaşdıraraq «Kitabi-Dədə Qorqud»la özünün yüksek in- 
kişaf mərhəlesinə qedəm qoymuşdur.

Ozan institutu yeni superetnosun epik ve estetik düşünce mo- 
delini yaratmış, dünyanı derk etme təcrübəsindəki tarixi uğurla- 
nnı yekunlaşdırmış, erken mifoloji baxışlannm formalaşması 
üçün münbit zəmini -  güclü epik və poetik təfəkkürünü forma- 
laşdırmışdır.

Superetnosun qıpçaq hunlan ve oğuzlarla ycni tarixi diffe- 
rensasiyası onun güclü tekamülünə səbəb ohnuş, bütün qarşı- 
laşmalar qovşağmda öz müvazinetini saxiayıaraq assimilhyasiya 
edilmemişdir. Eyni zamanda o, yaşadığı ərazide superctnos ki- 
mi başqadilh etnoslar üzərinde türkçülük ənənələrinin daha 
əsash nüfuzunu bərqerar etmişdir.

Superetnosun öncül mövqeyinə əsaslanan ozan institutu yeni 
tarixi şeraitde mifoloji düşüncəden daha ciddi heyat faktma 
esaslanan cpos düşüncesine kcçidin esasmı qoydu. Ozan insti- 
tutu etnoslann qarşıhqlı diferensiasiyasmda erkən milh zəminde 
yaratdığı ve topladığı ənənəleri qıpçaq və oğuz türkleri ilə qar- 
şıhqh çarpazlaşma prosesində daha kamil merheleye yükseldə 
bildi ki, bu da ona sonradan qüdretli qıpçaq və oğuz cposçulu- 
ğunu yaratmaq iqtidarı verdi. Əslində bu, ozan institutunun eyni 
yaradıcıhq ənənesine esaslanan professional improvizatorçulu- 
ğu idi. Bu, zaman keçdikce qıpçaq-oğuz cstctik düşüncesini,
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məişətini, milli, mənevi-əxlaqi dəyərlərini və mentalitetini əks 
etdirən fərqlər əsasmda bir-birindən seçilməyə və ayrılmağa 
başladı. İlk mərhələdə qıpçaq və oğuzlann epik təfəkküründə 
vahid sinkretizm yarandı. Hun-qıpçaqlarm və oğuzlarm birgə 
həyatı, qonşuluq münasibətləri, qarşıdurmaları, bir-birinə qə- 
nim kəsilmələri epik təfəkkürdə öz bədii əksini tapdı. Əbu- 
bəkr ət Dəvadarinin haqqmda məlumat verdiyi oğuznamələr 
məhz bu dövrün məhsulu idi. Bu dövrdə artıq ozan institutu 
oğuz estetik düşüncəsinə söykənməklə özünün qismən inkişaf 
etmiş merhələsini keçirirdi. Bu yüksəlişin ilkin təşəkkülü isə 
ayrı-ayn xaqanlann və cəngavərlərin şücaətini vəsf eləyən 
qəhrəmanhq nəğmələri ilə başiayıb qədim türk dastanlan ilə 
başa çatırdı.

Epos düşüncəsinin təkamülündə ozan sənəti etnosun böyük 
etik-estetik və poetik imkanlannı üzə çıxardı, ozan peşəkar im- 
provizatorçu tipini qəti şəkildə formalaşdırdı. Onun etnosun 
tanrısı, öncəgörücüsü, xaqam, sərkərdəsi, başbiləni və nəhayət 
söz qoşub söy söyləyəni qəhblərini qəiiblədi.

Daim tekamül mərhələsində çıxış edən ozan institutu ümu- 
milikdə peşəkar ifaçıhğm və improvizatorçuluğun mükəmməl 
əsasmı yaratdı. Türk qövmünün həmin zemində söz cəbbəxa- 
nasmı formalaşdırmaqla türk və onun tərkib hissəsi olan oğuz 
qəhrəmanhq eposunu yaratdı. Zaman keçdikce türk qəhreman- 
lıq eposunu yeni-yeni çalarlar, ənənələrlə formalaşdırdı, oğuz, 
qıpçaq, Altay eposları yarandı. Onlarm hər birinin türkün tarixi 
alphq taleyini özündə eks etdirə bilən əneneləri mövcuddur və 
onlann bir çoxu əsash fərqlerle əlametdardır (2, s. 127-137).

Soy kökünde ozana məxsus xüsusiyyətləri qoruyub saxlayan 
bu ifaçılar müxtelif tayfalar ve xalqlar arasmda bir-birindən 
fərqli üslublar, ifa tərzləri yaratmaqla türk dastançıhq enənesini 
formalaşdırdılar. Ozanm aşığa transformasiyası mürəkkeb yara-
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dıcılıq prosesi olub müxtəlif ictimai-siyasi amillərlə şübhəsiz 
ki, sıx bağh olmuşdur. Bu, eyni zamanda ozan institutumm öz 
daxilinde, xüsusile repertuar mezmununda, ifa tərzində, musiqi 
ifaçıhğmda və s. baş veren intibahlarla da şərtlenirdi. Kulturo- 
loji düşüncə ve ozan institutu üçün ənənəvi olan ifaçıhq (eyni 
zamanda musiqi ifaçılığı) II-III əsrlərdən başlayaraq cemiyyət- 
deki hökmran mövqeyini VIII-XIX əsrləre qədər böyük müha- 
fizəkarhqla davam etdirməkdə idi. Demək olmaz ki, həmin 
yüzilliklər ərzində cemiyyətin ifaçıhq mədəniyyətində yenilik- 
lər, təreqqiler üçün zəmin və şərait yox idi. Təbii ki, bu dövrdə 
müxtelif ifaçıhq üslublan yaranırdı və yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, ne qədər ciddi-cəhd göstersəler də onlar, məsələn, var- 
saq səneti müstəqil ifaçıhq institutu kimi formalaşa bilmir, oğuz 

 ̂ türkleri içərisində geniş intişar tapmadan müəyyən regional 
^  qəliblər töredir, ozanm teqlidçiliyi çevrəsindən kənara çıxa bil- 

mirdi (3, s.180). Cemiyyət, ictimai fıkir isə ozan institutunun 
^  özündən bir yenileşme gözlemekdə davam edirdi. Bu, yenilik 

 ̂ isə qlobal xarakter daşımalı idi. Yəni ozanm musiqisindən, mu- 
siqi alətindən tutmuş ifaçıhq mədeniyyətinin, repertuar çevresi- 
nin yeniləşməsini əhatə etməliydi.

Ozan institutu ne qeder mühafızəkar idise, bir o qədor yeni- 
likçiydi. Onun yenilikçiliyi müxtesər və perakendə oğuzanamə- 
lerdən qüdrətli eposlara qedərki yaradıcıhqda özünü eks ctdirir- 
disə, II-III esrlerden başlayaraq qolça qopuzu deri tcldən sarı 
simə keçirmek, onun müxtəlif ölçülerini yaratmaq, türk xalqlan 
içerisində analoji musiqi aletlerini formalaşdırmaq və daim tək- 
milleşdirmek kimi nəheng yaradıcıhq enenələri ilə bağlı 
idi. Bütün hengiləri, cəngiləri, döyüşhəngileri qopuzun üç te- 
linde böyük ecazkarhqla sesləndirən ozan, ifaçıhqda, reqsdə, 
estetik düsüncənin pesəkar improvizəsində də qüdrətli ənene
yarada bildi. Sonra da» ,qO|>uzd ı̂i!,sax»rkeifi<än£r]ərhəIəsində bü-
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tün bunlar artıq peşəkar ifaçılıqda zəngiıı kökə və ənənəyə ma- 
lik ifa modelləri idi (4, s.3).

Göründüyü kimi, ozan institutu tarixi keçid mərhələsinə bu 
kimi yenilikləşmələrle gəlirdi və transformasiyaya onun özü- 
nün daxilində güclü bir meyl yüksəlməkdə idi. Təbii ki, cəmiy- 
yətin ictimai həyatmda baş verən hadisələr, xüsusilə ərəb istila- 
sı və bunun arxasınca gələn islamlaşma ozanm aşığa çevrilmə 
prosesinə əsasiı təkan oldu (5, s.272-274). Bu dövrdə şifahi 
yaradıcıhqda ozan ənənəsi zəifləməyə başladı. Əgər diqqət 
yetirilsə görmək mümkündür ki, IX-X əsrlərdən sonra ozan re- 
perturamda «Kitabi-Dədə Qorqud»dan sonra ikinci qüdretli ya- 
radıcıhq nümxməsi gözə dəymir. Ozan institutu yalnız yaratdıq- 
iarmı təkmilləşdirir, onlarm xalq arasında kütləviləşməsinə tə- 
şebbüslərdə davam edirdi.

IX-X esrlərdən «Dədə Qorqud»un yazılı taleyi başlayır, 
Epik düşüncədə o, bütöv halda arxaikləşir, milH yaddaşdan it- 
məyə başlayır. Lakin ozan institutunun yetirdiyi və formalaşdır- 
dığı dastançıhq ənənəsi məhv olub sıradan çıxmır, milli yad- 
daşda daha da güclənir. «Dedə Qorqud» süjet, motiv və obraz- 
ları epik təfəkkürdə ycnidən işlənib türk estetik düşüncəsinə se- 
pelənməye başlayır. «Dağa ova çıxma», «Qız arxasınca getmə», 
«Döyüş meydamnda doğmalannm bir-birini tanıması», qəhrəmanm 
övladsızlığı, övlad eldə etmənin müxtəiif tipləri, qəhrəmarun doğul- 
ması, qız sevməsi, evlenməsi, nişanhnm öz toyuna gəlib çıxması, 
qəhnəmanm cahangirliyi, epik-romantik sərgüzəştiəri yeni dövr türk 
eposunda tamamilə təzə şəkilde əks olunmağa başlayır. Artıq cə- 
miyyətdə ozan institutu öz flınksiyalanm itirməyə, yeni ifaçıhq senəti - 
aşıq sənəti meydana gelmeye başlayır.

Rekonstruksiya prosesini sürətləndiren sebəblerdən biri yu- 
xarıda qeyd etdiyimiz kimi, erəb xiiafətinin işğal etdiyi əra- 
zilərde qəhrəmanlığa və cengavərliyə səsləyen hərçür müba-
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rizə vasitesinə qarşı amansız mövqeyi idi. İslama qarşı qüvve- 
ləri səferbər eden, milli müstəqillik, vəteni qorumaq çağınşla- 
nm gücləndirən qaynaqlardan olan ozan yaradıcıhğı bütöv- 
lükdə cəngaverlik və qəhremanhq repertuarı idi. Vetəni qoru- 
mağa övladlannı seferbər eden ozanlar ərəb zorakıhğma və iş- 
ğalma, onun mürtəce siyasətinə qarşı da fəal mübarize mövqey- 
ində idilər (6, s.22-40).

Təsadüfı deyil ki, bu işğala qarşı qalxmış üsyan ve onun gör- 
kəmli başçısı Cavidan haqqında xalq arasında qısa tarixi müd- 
dət ərzinde müxtelif qəhrəmanhq nəğmeləri yarandı. Bu neğ- 
mələri az sonra ozan repertuarmda Cavidanm və Babekin rəşa- 
detleri barədə revayetlər evəz elədi.

Xürremiler herəkatınm məğlub olması əreblərin qeti və tari- 
xi qəlebesi yox, eslində yeni ictimai-tarixi zəmində ilk güclü 
meğlubiyyəti idi (7, s.21).

Əreb xilafəti qarşıya qoyduğuna heç də tam nail ola bilmedi. 
Ən başhcası ise bu erazidə yaşayan etnoslan məhv etmək, on- 
lann dilini, medeniyyetini bütövlükde sıradan çıxarmaq məra- 
mmı heyata keçire bilmediler. Lakin bununla yanaşı, ereb xila- 
feti yerli tayfaların çoxəsrlik mədəniyyətinə ciddi zerbə vurdu, 
onun ictimai-siyasi ve sosia! heyatmın istiqamətini dəyişməyo 
müveffeq oldu. Bu ərazide yayılan etnoslann olub-qalan çox- 
esrlik medeniyyetini yerle-yeksan etdi (8, s.127).

Ozan yaradıcılığı bele bir şeraitde öz ənenesini yaşada bil- 
medi, onun repertuannda qehrəmanhq süjetlərini davam etdir- 
məsi artıq mümkün olmadı. Əreb xəlifeləri ozan institutunun 
xalqı onlara qarşı mübarizeye çağırdığını yaxşı başa düşdüyün- 
den onu elə ilk gelişlərinden yasaq elan etdilər.

Xalqın improvizatorçu sənetkarlarına qarşı cihad elan edildi. 
Ozan seneti islam xilafetinin tezyiqi altında sarsılmağa başladı. 
Onun süqutu ile peşəkar ifaçıhqda müəyyen boşluq yarandı,
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milli mədəniyyetin təreqqi sürəti ləngiməklə cəmiyyətin tərbi- 
yəedicilik ftınksiyalan zəifləməye başladı. Milli düşüncədə bir 
durğunluq yarandı. Qarşıdan gələn təhiükəni yaxşı başa düşən 
bir sıra katiblər məşhur mədəni abidələri, o cümləden «Kitabi- 
Dədə Qorqud»u yazıya köçürüb xilafətin cəngindən xilas etmə- 
yə təşəbbüs göstərdilər. Bu dövrdə Zərdüşt və Alban mədəniy- 
yətinin bir çox dəyərli abidöləri dağdıldı. Ozan sənəti də məhv 
edilən dəyərlər sırasmda oldu. Lakin ozan institutunun bu tarixi 
tənəzzüiü ifaçılıq sənətini və peşəkar improvizatorçuluğu tama- 
milə sıradan çıxanb miili yaddaşdan silə bilmədi.

Yeni tarixi şəraitdə epik ənənə dövrün ictimai-siyasi tələblə- 
rinə uyğunlaşmah idi. Ozan sənətinin daxilində baş qaldınb in- 
kişaf etməkdə olan yeniləşmə meyli ərəb irticasıyla qarşılaşma- 
da ozanm yeni sənətkar tipine çevrilmə zerurətini gündeme gə- 
tirdi. Ozan ənənələri zeminində peşəkar ifaçüığm yeni tipi -  
aşıq sənəti meydana çıxdı.

Bu kontominasiya prosesində sələf—xeləf ənenesi pozulma- 
dı. Yeni senət özündən əwəlki institutun başhca xüsusiyyətlə- 
rini — dastan qoşmaq, qoşqunu musiqi ile oxumaq, ifa zamanı 
rəqs etmek, fıkri pantomim hərəketlər -  qaş, göz, beden hərə- 
kətləri ilə tamamlamaq və b. xüsusiyyətləri olduğu kimi müha- 
fıze edib saxladı.

Təzə sənət tipini əvvəlkindən ayıran fərqlər meydana çıxdı. 
Birincisi repertuar fərqi idi. Yeni peşəkar improvizatorçu olan 
aşıqlar öz repertuanna ayn-ayn oğuz bəylərinin, cəngavər ve 
şöhrətU döyüşçülərin qəhrəmanhğmı deyil, elin igid oğul və 
qızlannm sevgi-məhəbbet duyğulannm bütöv mənzərəsini gə- 
tirdilər.

İkinci fərq, oğuznamə epik modehni təkmiliəşdirerək yeni 
dastan formasma keçidlə bağh oldu. Bu, öz strukturuna görə 
ozan ifasmdan fərqU, yeni, modem forma idi. Aşıq öz improvi-
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zəsini ustadname, duvaqqapma və yaratdığı bir sıra başqa ene- 
nevi şer şekilleri ile bəzəyə bildi.

Ozan institutundan yeru professional ifaçıhq sənətinə keçid eyni 
zamanda yem istilahlar meydana çıxardı ki, onlar barədə mütəxəssisler 
müxtəlif dövrlərdə ayn-ayn qenaetləiB gelməklə ümumiyyətlə aşıq 
sənətinin mənşəyi, yaranması, inkişafi, qayəsi və mahiyyəti baıəde 
müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər. Onlardan birincisi aşıq sözü idi. 
M.H.Təhmasib haqh olaraq, yazır ki, «bu söz bizdə vaxtı ilə bir sıra 
mənalarda işlənmiş, indi bəzisi arxaikləşmiş, bəzisi ise helə də yaşa- 
maqdadu-» (9, s.27). Aşığın düymə, dəbilqə, oyun aşığı menalan da 
vardır. V.V.Bartold onu «şlem» şəklinde tərcüme etmiş (10, s.87), 
M.Kaşğari və V.V.Radlov «aşığı» dəbilqə kimi vermişler (9, 27).
S.Əlizadə bu sözlə bağlı daha etraflı tedqiqat apararaq, müxtə- 
lif mülahizelerə münasibət bildirərək «Kitabi-Dədə Qorqud»- 
dakı aşıq//işıq sözünün döyüşçülərin döyüş zamanı başına gey- 
diyi «demir başhq» olduğunu gösterir (11, s. 18-25). Göründü- 
yü kimi, «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı aşıq//işığm aşıq senəti ih? 
heç bir əlaqəsi yoxdur. Sənet menasmda qebul edilen aşıq nis- 
betən sonrakı hadisedir. M.H.Təhmasib tedqiqatının bir ycrindo 
aşığı ərebce «eşq» sözünün faili olan «aşiq»in dil qanunlanna 
uyğunlaşmış şekli ve senət sinkretizmi kimi qəbul etmek ehti- 
malmda mesələye bir qəder yaxınlaşsa da, (9, s.27) aşığm ve 
aşıq sənetinin mcydana gəlmə tarixi şəraitinin araşdınlması 
həle ki, açıq qalmaqdadır.

Çox geniş coğrafi regionda böyük ictimai-siyasi, ideoloji və 
hərbi üstünlüklerə malik ereb xilafəti bütün maneələrə, müqa- 
vimetlerə baxmayaraq işğal etdiyi ərazilerdə özlərini qısa tarixi 
müddətdə möhkəmiəde bildiler. Xilafətə qarşı müqavimət he- 
min regionlarda bir qəder səngidi. Ölkədə zor gücünə islamlaş- 
ma başladı. Bu proses bütün milli, menevi-əxlaqi dəyərlər ki- 
mi, ozan institutunu da sıradan çıxardı, onu yasaqladı, bu im-
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provizatorçuluq ənənəsi iiə bağlı düşüncəni milli yaddaşdan sil- 
məyi qarşısma məqsəd qoydu. İslam əxlaqmm sürətli irəliləyişi 
cəmiyyətdə çox şeyi dəyişdi, şüurlarda yüzilliklərlə kök salan 
dəyərləri əvəzlədi və artan sürətlə şüurlarda hökmran mövqeyə 
keçməyə başladı. «...Ozan sənəti Qafqaz-İran və Anadoluda 
duruş gətirə bilməyərək İslam mədəniyyətinin güclü təsiri al- 
tmda aşıq sənətinə» çevrilməyə başladı (12, s.71). M.Qasımlı- 
nm bu mülahizəsinin ərazi baxımmdan dürüstləşdirilməsinə eh- 
tiyac vardır. Belə ki, aşıq sənətinin yaranma prosesi Anadolu- 
dan başlayıb Şimali və Cənubi Azərbaycanı, eləcə də Qafqaz- 
İran erazisinin farslara aid olmayan regionlarmı əhatə edə bil- 
mişdi.

VIII-IX esrlərdən başlayaraq islam ideoloqları arasmda mey- 
dana çıxan çəkişmə və zidiyyətler islam qaydalannı yeniləşdir- 
mək, onları müəyyen mənada yumşaltmaq meylləri ilə bağlı 
yeni-yeni təriqetlər meydana gətirməyə başladı. Bunlar içəri- 
sində sufılik xalq arasmda daha geniş yayıldı, onun qüdrətli 
ideoloqlan sufıliyi yetgin dünyagörüşə çevirə bildilər. Hellac 
Mənsur, Əhməd Yasəvi, Mövlane Cemaləddin Rumi vo başqa- 
lan sufı düşüncəsində daha irəli gederək tanrıya, allaha aşiqlik 
düşüncəsini yaratdılar. Sufı ideologiyasma görə Allah yaratdığı, 
can verdiyi, heyat verdiyi insana bu canı əmanet vermişdir, bir 
gün hemin insan öz tanrısına qovuşmağa mehkumdur. Sufılik 
allah sevgisini və allaha aşiqlik düşüncəsini ele qüdretli bir əx- 
laq tərzi kimi cəmiyyətə telqin ctdi ki, bu aşiqliyi vesf eləyen 
sənətkarlar xalq içərisində böyük şöhrət qazandılar. Zaman 
keçdikce həmin aşiqlər təkce allahm böyüklüyünü, edaletliyini 
və gözelliyini deyil, onun yaratdığı dünyanm, tebiətin, insanm, 
xüsusen qadmm gözəlliyini Allah vcrgisi və allah icadı kimi 
vəsf etməyə başlayan aşıqlan yetirdi. Helə erken orta əsrlerde 
peşəkar ifaçılıqda bir-birine yaxın iki üslub formalaşdı. Biri sufi
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dünyagörüşü ilə bağlı düşüncəni və allaha sevgini ifa eden aşiq- 
lər, ikincisi ise allahm yaratdığı qüdrəti -  tebiəti, insan gözel- 
liklərini vesf eləyən aşıqlar idi. Unutmaq olmaz ki, aşıqlar uzun 
müddet xalq arasmda s u f i  görüşlərinə esaslanan qelənderilərin 
üzərlərinə götürdükləri «işıq» adı ilə də tanmmışlar. ( 1 3 ,  

S . 1 7 5 )  «İşıq»Ia «aşiq»in bir-birinə qovuşub «aşıq»ı yaratması 
isə tamamile mümkün ola bilen proses idi. İ.V.Qordlevski bunu 
vaxtile düzgün duyaraq yazırdı: «01a bilsin ki, burada iki sö- 
zün; «işık» (türkcə atəş) və «aşik» (ərəbcə allahm eşqi ilə ya- 
nan) sözlerinin kontaminasiyası baş vermişdir ( 1 3 ,  s . 1 7 5 )  

Kontaminasiyadan sonrakı tekamül merhelesinde «aşıq» s ö -  

zünün sənətin adına çevrilməsi, ozan ifaçılığmm bütün xüsusiy- 
yətlerini üzerinə götürüb dildə vətəndaşlıq hüququ qazanaraq 
bu güne heç bir deformasiyaya uğramadan gəlib çıxması isə söz 
yaradıcılığmda ənənevi hadisedir.

Aşıq sənətinin bütövlükde öz sələfindən ona miras qalmış 
improvizatorluq və ifaçılıq medeniyyoti teləbləri əsasında yeni- 
den qeliblənib fomıalaşması ise bilavasite islam etiqadlan esa- 
smda baş vermişdir. Bütün bu hadiselər çox mürokkeb bir yara- 
dıcılıq dövrü keçirmişdir. Sufi, dərviş görüşlərinin cəmiyyətdə 
hökmran oiduğu, dervişçiliyin gcniş yayıldığı bir zamanda aşıq 
səneti ozan enenelərini davam etdirməklə heç bir səmtə sap- 
madan öz yolu ilə getmiş, müxtəlif etiqad və təriqetlorin təsiri- 
ne qapılıb milli ifaçılıq ve improvizatorçuluq xüsusiyyətlərini 
itirməmişdir.

Sufi exlaqınm başlıca deyerlerini eks etdirmesinə baxmaya- 
raq aşıqhq dervişilik zeminində formalaşmadı, bu senet öz ezə- 
li ənenelerine sadiq qaldı, ozan sənəti daxilinde baş vermiş in- 
tibah onun istiqamətini peşəkar ifaçılıq semtine yönəltdi,

Bu sənet qam-şaman tesirinden de tamamilə kənarda qaldı. 
Ozanm öncəgörmeiiyi, baş verecək hadisəlerden qabaqcadan
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xəbər verməsi və s. ona keçdi. Bütün bunlara görə bezən aşıq 
oyunbaz, tamaşa gösterən, şaman, gözbağhca və s. hesab edilir, 
yaxud onunla eyniləşdirilir. Bəzən də qam-şaman ozan və aşıq 
sənətindən yanhş olaraq əw ələ keçirihr, onun məzhekəçihyi 
daha ilkin hesab edihr. Lakin aşıq öz poetik imkanlan ilə bütün 
bu kimi ifaçıiardan yüksəkdə dayanan, ah mənevi-əxiaqi və es- 
tetik dəyərler yaradan senətkardır.

Aşıq sənəti özündə allaha aşiqliklə allahın yaratdıqlarma 
aşiqliyi birleşdirib vesf etdi, cemiyyet içerisinde islam deyərle- 
rinə xidmet eden bir ifaçıhq sahesi kimi şöhrətlendi.

Aşiqin aşığa kontaminasiyası bu sənətin mezmun və mahiy- 
yətinə yeni məna gətirdi. Onun daha da dərinləşməsinə, dünye- 
vi dəyərlerlə zənginləşməsinə, yeni poetik seviyyəyə yüksəl- 
məsinə səbeb oldu. Məzmundakı ferqlər mahiyyətde də özünü 
göstərməyə başladı. XI əsrin sonu, XII esrin ewəllərində artıq 
aşıq sənəti cəmiyyetdə özünün ilkin tanmma mərhəlesinə qe- 
dem qoydu.

Formalaşmaqda olan aşıq senetinin də ilkin merheləsində 
ilahi eşqin tərənnümü öncül mövqedəydi. Sonralar Əhməd Ya- 
səvinin ardıcıllan bu düşüncenin modemleşdirdiler. Aşıq poezi- 
yasma bu yeni düşüncə uzun zaman öz təsirini gösterdi, daha 
doğrusu zaman-zaman cilalanıb forma, mezmun və poetik dey- 
ər baxımmdan sürətli təkamül merhələsi keçib aşıq sənetini öz 
təsiri və nüfuzu çevrəsinde saxlaya bildi. Bu enonə aşıq sənə- 
tində öz üslubunu formalaşdırdı. XIII-XIV əsrlerdə həmin üs- 
lub əsasmda Yunis İmre Anadolu aşıq məktəbinin esasmı qoy- 
du. Yunis İmrenin həm Şirvanda, Anadoluda, hem de Təbrizdə 
ardıcıllan meydana çıxdı. Onlar aşıq poeziyasmda sufı dünyag- 
örüşü ənənelərini davam etdirdilər.

Sufı görüşlərin aşıq poeziyasmda süretle artan əksi, aşiqliyin 
yeni tarixi şəraitde aşıqhğı üstələmə cehdi, bu yaradıcılığm
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mərsiyə, növhə, dərviş ifaçıhğı təsiri altma düşmə, onlann içə- 
risinde assimiliyasiya olunma, dünyəvi dəyərlərdən, real gözəl- 
likləri əks etdirmə imkanlarmdan məhrum olma təhlükəsini 
meydana çıxardı.

Aşıq sənətinin yaşayıb davam etməsi, ozan ənənelərinin mo- 
demleşdirilmesi üçün zəruri olan tarixi məqamda İslamda baş 
verən təriqət parçalanmalan, qarşıdurma və təbəddülatlar aşıq 
sənətinə öz tarixi yüksəHş yolunu qəti şəkildə müəyyənləşdir- 
məyə imkan verdi. O, təkkə-dərviş üslubundan imtina edərək 
ondan aynldı, şaman baxışlanndan uzaqlaşdı, özünün ozan ənə- 
nəsine məxsus peşəkar improvizatorçu ve ifaçılıq funksiyalannı 
əsash şəkildə bərpa etdi. Cəmiyyetdə bütün ənənevi görüşlər- 
den ferqli, bu günə qədər özünü qomyub saxlayan yeni ifaçılıq 
tipi — aşıq institutunu yaratdı. Onun hüdudları, əhatə dairəsi ge- 
nişlendi. XI əsrdən yaranmağa başlayan şer şəkilləri, - gərayh, 
qoşma, təcnis kimi fomıalar aşıq rcpertuarmda daha geniş ycr 
tutmağa, təhkiyə üslubuna esaslanan noqlctmə ön plana keçme- 
ye başladı. Bu mərheləde aşıq institutu öz üzərinə iki funksiya- 
m götürdü və orta əsrlerde onlann hər ikisini öz yüksək tərəqqi 
səviyyəsine çatdıra bildi. Birincisi, aşıq repcrtuarmı ölçülü, qə- 
libli, poctik tələblere cavab verən yeni-ycni şer şəkilləri ilə 
zenginleşdirdi. Yeddi hecah şerin zəminində sekkizlik, onbirHk 
şerin müxtəlif şəkilərini yaratdı, ozandan fərqh oiaraq özünü 
hemin poetik nümunələrin pcşəkar ifaçısı kimi şöhrətləndirdi. 
Bu ifaçılar heqiqeten həm şcr qoşub düzon, həm de onları öz 
sazmm müşayiəti ilə çalıb-çağıran improvizatorçu sənətkarlar 
idi. Əslində ozan sənətini rckonstmksiya cdən aşıqlar bununla 
aşıq sənətinin bünövrə daşını qoydular. Ddncisi, həmin sənət- 
karlar eyni zamanda xalq nəsrini - peşəkar nağılçılığı yeni mər- 
heleye yüksəltdiler. Ozanm rcpertuarmdakı qəhrəmanlıq süjct- 
lərindən imtina edib onlan məhəbbət motivləri ilə evəz etməyə
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başladılar. Bunımla kifayətlənməyərək repeıtuara yeni məhəb- 
bət dastanx formasını gətirdilər. Uzun zaman müddətində reper- 
tuarda bu dastan tipinin clialanmasma nail oidular. O, oğuzna- 
mələrdən fərqli yeni xaiq nəsri tipi idi. Struktur tərkibinə, kom- 
pozisiya quruluşuna görə əslində oğuznamənin modem forma- 
sıydı. Repertuar ifası baxımmdan özündən əw əlki formalara 
məxsus müəyyən əiamətləri saxlasa da, aşıq repertuarmda ta- 
mam yeni ifa idi. Musiqinin, rəqsin, peşəkar ifaçılığm sinkretiz- 
mində bir sıra yeniliklərlə əlamətdardı.

Bu dövrdə aşıq sənətinin daxilində baş verən başqa mühüm 
intibahlardan biri qopuzun saza, qopuz havalannm saz havalan- 
na çevrilmesi, yaxud həmin havacat üzərində yeni saz havalan- 
nm yaranması prosesi ile bağh idi. Bu özü də aşıq senetində 
mürəkkəb və çoxcəhətli bir yaradıcıhq pilləsiydi.

Aşıq sənətində yara^nmağa başlayan yeni saz havalarmm il- 
kin qaynağı qopuz havalanyla bağlıydı. Ozan peşekar improvi- 
zatorçuluğu aşığa rekonstruksiya edildiyi kimi, qopuz havalan 
da eyni prosesi keçirmişdir. İlkin yaradıcıhq merheləsində cən- 
gavərlik və qəhrəmanhqla bağh saz havalan silsilesi töremiş- 
dir. Qopuzun bir çox hengi, cengi və döyüşhengileri, barış və 
savaş havalan, insanlan hərbə çağıran, hemreylik, sefərbərlik 
bildiren havalar sazm ifasmda seslenmeyə başlamışdır. Bu ha- 
valar peşəkar ifada yeni musiqi aləti olan sazm teləblərine uy- 
ğun cilalanma prosesini də elə özünün töreniş mərhelesinde 
keçirə bilmişdir.

Saz havaları töreməsinin ikinci mərhələsi aşıq repertuannm 
yaranması, məhəbbet dastanlarmm peşekar ifaya daxil edilmesi 
ilə bağlı oldu. Bu dövrde aşiqane duyğulan ifadə eden saz ha- 
valan silsilesi yarandı, aşıq havalan öz ilkin qopuz qaynaqlann- 
dan ayrılıb müsteqil yaradıcıhq mərhəlesinə qədem qoydu. 
Üçüncü mərhələ ise XVII-XVIII əsrler aşıq sənətinin intibahı
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dövrü ile bağlı idi. Bu dövrde aşıq sənəti özünün cahanşümül 
inkişafmı yaşadı. Hem forma, məzmun, poetik siqlət, həm də 
ayrı-ayn senet saheləri ilə sinkretizmdə yeni jrüksəliş özünü 
göstərdi. Saz havalannm variantlaşması ve aşıq məktəbləri üzrə 
yeni zəncirvari törəniş mərhəlesi başladı. Anadolu, Şirvan, 
Təbriz ve Göycə aşıq məkteblerində yeni-yeni aşıq havalan ya- 
randı, onlann senetkarlıq baxımından yüksəlişi özünü göstərdi. 
Aşıq senetində peşəkar ifaçılıq sinkretizminin güclənməsi, 
onun professional senət sahəsi kimi yüksəlişine təkan verdi. 
Aşıq məktəblerində 100-den artıq saz havası və onlarm hər 
birinin onlarla variantı yarandı. Aşıq sənetində müxtelif istiqa- 
mətli güclü yaradıcıhq prosesləri başladı, bütün bunlar ise ona 
milli məişet həyatmı bütöv şəkildə özündə eks etdirmeyə im- 
kan verdi.

Bütün bunlar isə aşıq senətini yeni mərhələyə yüksəltdi.
Bu gün aşıq səneti tədqiqatçılannm elinde XI-XII esrlər 

dövrii ile bağh konkret şexsiyyetlerin yaradıcıhq fəaliyyeti ilə 
bağh ele bir məlumat yoxdur. Lakin XI-XII əsrlerin bizə gəlib 
çatan elə mötəber qaynaqlan vardır ki, onlar behs açılan dövrde 
xalq arasında aşıq sənetinin mövcud olduğunu təsdiqləyon fakt- 
lan kifayet qəder mühafızəkarlıqla qoruyub saxlamışdır. Bun- 
lardan biri M.Kaşğarinin «Divani-Iüğət-it-türk» əseridir. Burada xalqı- 
mızm ynngin ağız edebiyyatının elə dəyərli nümuneleri xatırlanır ki, 
onlann bir çoxu aşıq yaradıcılığmın məhsuludur. Məsəlen, qoşma şek- 
h. Melumdur ki, bu şer şekli şifahi poeziyamızda meydana çıxıb və bu 
güne qeder aşıq repertuarmda özünə layiqince yer tutmaqdadır. 
«Lüğət...»də onun menşəyile bağlı verilmış qeydin özü gösterir ki, 
hele XI esrde qoşma yeni yaranan aşıq repertuannda mövcud imiş 
( 1 4 ,  S .1 2 7 ) .  Diger bir menbə Nizami Gəncevi irsidir. Nizami 
əserlərinde də aşıq yaradıcıhğı ilə bağlı müxtəlif musiqi aletle- 
rinin adma tesadüf edilir. Onlar içerisinde diqqeti ən çox cəlb
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edən sazdır. Şairin əsərlərində bir neçə yerdə sazm adına rast 
olunur. Bütün bu kimi bir sıra digər faktlar XI-XII əsrlərdə 
Azərbaycanda sazın qopuzdan ayrılıb müstəqil musiqi aləti ki- 
mi xalq arasmda yaşadığım göstərir.

Aşıq sənəti XI-XII əsrlərdə erken təşəkkül dövrünü yaşa- 
mış, islamm müxtəlif təriqətləri içərisində yalnız sufı görüşləre 
söykənməklə ozan ənənələrini davam etdirmişdir. Cəmiyyətin 
apancı ideyası və ideoloji düşüncəsinin daşıyıcısı funksiyasmj 
üzərinə götürməyə başladıqca o, aşıq sənətini meydana çıxar- 
mağa səmtlənmiş, dərvişçilik və şamançılıq enənələrindən 
fərqli mövqe formalşdırmış, müxtəlif dövrlərdə meydana çıxan 
regional ifaçılıq ənənələrini kölgədə qoyaraq sürətli tərəqqi 
yoluna çıxmışdır.

Çox geniş ərazilərdə yayılan aşıq sənəti XIII əsrdən aşıq 
məktəbləri şəklində müxtəlif regionlara məxsus ictimai-siyasi, 
əxlaqi və estetik dəyerləri özündə əks etdirmişdir.

Azərbaycan aşıq səneti özünə məxsus fərdi xüsusiyyətlər və 
cizgilər yaratmış, zaman-zaman onlan inkişaf etdirib cilalamış- 
dır.

ƏDƏBİYYAT

1. Ajihcb H. OMcpK HCTopHH ATponaxeHH, BaKy, 1989, c.5
2. >KHpMyHCKHH B.M. Ory3CKHÜ reopHHecKHİı ən o c , M.-JI., 

1953
3. Mirəli Scyidov. Varsaq sözü haqqmda. Ədebiyyat ve Dii 

İnstitutunun əsərləri. VII cild, Bakı, 1954, s.175-185
4. Nəbiyev A. Qopuzla sazın elaqeli havaları haqqmda, «Ədə- 

biyyat və incesənət» qəzeti, Bakı,1976, 19 oktyabr
5. HaÖHeB A.M. BaaHMocBasH asepöaHjiHcaHCKoro h y36eKCKoro 

(J)0JibKJi0pa, BaKy, 1986

6. Azerbaycan tarixi, Bakı, 1956
7. Bünyadov Z. O xepMHHe «XyppaM», Azərb. SSR EA xəber- 

ləri (ictimai elmlər bölməsi),1959, NsS; 3.H.^Mnojrı.cKHH. 
BoccxaHHe Ba6eKa, BaKy, 1941

8. Azerbaycan tarixi, Bakı, 1958
9. Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər), 

Bakı, 1972
10. <dCHHra Moero fl,efla KopKyaa», B.B.BapTOJiA, BaKy, 1951 

C.87
11.ƏIizadə S. Bir daha «Dəde Qorqud» kitabmdakı aşıq//işıq 

sözü haqqmda. «Dədə Qorqud» jumalı, Bakı, 2002,Ne1 (2), 
s. 18-25

12.QasımIı M. Aşıq sənəti, Bakı, 1996,
13. fopAJieBCKHH H.B. FocyaapcTBO CenjıacyKHAOB Majıoö 

A3HH, M.-JI., 1941
14.Kaşğari M. «Divani-lüğet-it-türk», I c., Ankara, 1972

AŞIQ YARADICILIĞININ 
BƏZİ SPESMK XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

Erken orta əsrlerdə oğuz türklərinin estetik düşüncəsinə da- 
xil olan aşıq dövrünün qabaqcıl adamı, epik və lirik tofəkkürün 
ozandan sonrakı yaradıcılıq mərhələsini bütöv şəkildə üzerine 
götürən peşekar ifaçı idi. Aşıq eyni zamanda sənetin sinkretiz- 
mini davam etdirib yaşadan, söz qoşub saz çalan, qoşulan nəğ- 
məleri məharətlə oxuyan, dastan qoşan, saz havaları yaradan, 
bütün havacatı öz sazmda çalıb-çağıran, söylədiyi nağılı, dasta- 
m müxtelif reqslər, pantomim mizanlar -  qaş, göz, bedən hərə- 
kətleri ile bezəyen, sazla sözün vəhdətini yaradan, öz dinləyi- 
cisinə yüksək menəvi-əxlaqi və estetik dəyərler aşılayan im- 
provizatorçudur.
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Aşıq yaradıcıhğı tarixən şifahi şəkildə yaranıb yayıian söz 
sənətidir. Onu xalq yaradıcıhğı ilə bağlayan cəhətlərlə yanaşı, 
bu yaradıcıhqdan ayıran xüsusiyyətlər də yox deyildir. (1, 127)

Aşıq poeziyasının xalq yaradıcılığınm tərkib hissəsi oiduğu- 
nu təsdiqləyən arqumentlərin sayı çoxdur. Onlarm böyük əksə- 
riyyəti aşıq poeziyasmm xalq yaradıcıhğı qaynaqlanndan süzü- 
lüb gəldiyini göstərməkdədir. Birincisi, aşıq poeziyası şifahi şə- 
kildə yaramr, canh xalq danışıq dihnə əsaslanır. Bu dihn bədii 
imkanlanm açıqlayır, onun geniş yaradıcıhq gücünə mahk oldu- 
ğunu əks etdirir.

Ddncisi, xalq şeri şəkillərinə, həmin şerin şəkli xüsusiyyətlə- 
ri, poetik ölçüləri zəmininə əsaslanır, onlar üzərində yaranıb in- 
kişaf edir.

Üçüncüsü, aşıq folklor yaradıcıhğı sistemində -  ferd-kollektiv-fərd- 
kollektiv prosesində fərd funksiyasmı yerinə yetirir. Burada ferdi 
əvəzləyən aşığm iştirakı yalnız qeyri-anonimliyi ilə fərqlənir. Elə bu 
xüsusiyyət xalq yaradıcılığı ilə aşıq poeziyasını bir-birinden ayıran baş- 
lıca fərqi üze cıxanr. Bu ise aşıq yaradıcılığınm tarixi tekamülü prose- 
sinde daha bir sıra başqa özünəməxsusluqlar yaradır ki, onlann da fer- 
di sıra düzümü vardır.

Birincisi, yuxarıda deyildiyi kimi, xalq yaradıcılığı anonim, 
aşıq yaradıcıhğı isə müəlliflidir. Aşıq şerində müəllifin adı her 
bir poetik parçanın sonuncu bəndinə möhürlənir, hemin bənd 
«möhürbənd» hesab edilir. Aşıq yaradıcıhğının zaman və mə- 
kan hüdudu da əksər hallarda məlum olur. Məsələn, Qurbani- 
nin yaşadığı dövr, zaman məlum olduğu kimi, Aşıq Əlesgerin, 
Xaltanlı Tağının, Molla Cümənin, yaxud Aşıq Şakirin ve başqa 
senətkarlann dövrü, yaradıcıhğı baredə məlumatlar qorunub 
saxlanır. Bundan elave, aşığm şexsiyyəti ile bağh bir sıra başqa 
melumatlar da müxtelif revayetler vasitesi ilə sonrakı nəsillərə

çatdınhr. Avtobioqrafık dastanlar isə belə melumatları qismən 
daha bütöv şəkilde yaşada bilir.

İkincisi, aşıq poeziyasmın bütün nümuneləri heç de bədahə- 
ten yaranmır, bir sıra aşıq şeri şekilleri bizə yazıh şəkildə gəlib 
çatmışdır. Yeni dövr folklor yaradıcıhğı mərhəlesindən sonra 
bu enənə xüsusilə güclənmiş, sovet dövründə isə daha kütləvi 
hal almışdır.

Aşıq yaradıcılığını ağız ədəbiyyatmın ümumi mündəricəsin- 
dən ayırmağa imkan verən daha bir neçə başqa xüsusiyyət də 
göstərmek olar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq o, tarixən ya- 
ramb formalaşması üçün mühüm, başhca şərt olan şifahi ənənə- 
ni inkişafmın ayrı-ayn mərhələlərində qoruyub saxlamış ve ar- 
tan sürətlə davam etdirmişdir. Bu, aşığm həm peşəkar ifaçıh- 
ğmda, improvizatorçuluğunda, həm də sənet sinkretizminin 
mühafızesində və repertuar zənginliyində özünü göstərir. 
Hemen çoxcehetlilik fonunda diqqət yetirdikdə aydın görünür 
ki, aşıq yaradıcıhğı təpədən-dımağa folklor hadısəsidir.

Orta esrlerin zengin ve qüdrətli aşıq yaradıcıhğı, bu dövrün 
Qurbani, Abbas Tufarqanh, Xeste Qasım, San Aşıq və onlarla 
sonrakı dövrün sənetkarlarınm yaradıcıhğı en azı iki-üç yüz il 
xalqm dilinde yaşadıqdan sonra yazıya ahnmışdır. Sonrakı sə- 
netkarlarm yaradıcıhğınm yazıya köçürülme arasmdakı zaman 
müddəti azalsa da onlan da xalq yenə yaddaşdan yazıya venniş- 
dir. Aşıq Ahnm, Aşıq Ələsgerin, Aşıq Hüseyn Bozalqanhnın və 
bir çox diger senetkarların yaradıcıhğı buna nümunədir. İstər 
orta əsr, istərsə də XX əsrin ilk onilliklərine qədərki aşıqların 
yaradıcıhğmda yazıh enəne ile bağh elə bir güclü təsir yoxdur. 
Aşıq poeziyası hemin dövrlerde də erkən kökləri ve dayaqları 
üzerinde inkişafını davam etdirmişdir. İstər aşığın bədaheten 
söz deməsi, onun öncegörməsi, improvizatorçuluq məhareti, is- 
tersə de nağıl, dastan söyləməsi, müxtəlif tipli reqsləri, panto-
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mim mizanları ve s. bütünlüklə folklor ənenələrinə söykənir. 
Təbii ki, bu gün aşıq sənətinin bir sıra klassik mizanları unudu- 
lub sıradan çıxmış, deformasiyalara uğramışdır. Onun müəyyən 
ənənələri sovet dövründe təhrif edilmişdir. Aşıq yaradıcılığmm 
folkiordan ayrılma prosesi nəzərə çarpmağa başlamışdır. Lakin 
eyni zamanda aşıq sənətində ötən yüzillikdə Şimali Azerbay- 
canda baş verən keyfıyyət deyişikliklərinin hamısmı Güney 
Azərbaycanma şamil etmək olmaz. Bu bölgedə aşıq sənəti öz 
klassik ənənələrini daha mühafızəkarhqla qoruyub saxlamışdır. 
Aşığm folklordan aynlma prosesi güneydə şimal ərazide oldu- 
ğundan daha ləng getmişdir. Son onilliklerdəki milli özünəqayı- 
dış həmin prosesi artıq dayandırmış və ona dövrün bir sıra yeni 
xüsusiyyetlərini əlavə etmişdir.

Ağız ədəbiyyatı ile aşıq yaradıcıhğı arasmdakı açıqlanan və 
ya açıqlanmayan, görünen ve görünmeyən ümumilik ve ferqler 
təbii ki, onlar arasmda müəyyən serhəddlər ve ferdilikler de 
yaradır. Ona göre də aşıq yaradıcılığmı mərasim ve uşaq folk- 
loru kimi ağız ədebiyyatmm elahidde, aynca bir sahəsi kimi 
öyrenmek daha doğru olardı. Çünki bir ncçe xüsusiyyət fərqinə 
görə onu xalq yaradıcıhğmdan ayırmaq ümumilikdə mümkün 
olmadığı kimi, bu yaradıcılığı ağız ədebiyyatı ile yazıh poeziya 
arasmda ortaq bir təfəkkür modeli kimi götürmek də doğru ol- 
mazdı. Çünki o, ayrıca ve ferqli estetik, yaxud mənevi-exlaqi 
deyərlər yaratmır, yalnız xalq ənenelerine ve milli-psixoloji 
qaynaqlara söykenməklə inkişaf edir.

Aşıq yaradıcılığmı davam etdirmek, yaşatmaq, ifa etmək 
məhareti imkanlarma görə aşıqlar müxtəlif qruplara və yanm- 
qruplara aynhrlar. Bütün hallarda hemin proses şifahi eneneyə 
esaslanır. Seneti yaşadan bütün aşıqlar ifa medeniyyeti imka- 
nmdan asılı olmayaraq senətin daşjyıcılandır. Onlann her biri- 
nin aşıq yaradıcıhğmm cilalanmasmda, nəslden-nesle ötürülme-
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sinde, folklor metnlərinin variantlaşmasmda özüne mexsus yeri 
və payı vardır. Onlan bir-birine qarşı qoymaq, hansmmsa xid- 
məti üzərinə kölge salmaq yanhşhqlara apanb çıxarardı. Çünki 
onlann hamısı ümumilikde aşıq sənetine həyat verən, onu yaşa- 
dıb etnik düşüncedeki yerinin pozulmalığmı qoruyan sənətkar- 
lardır. (2, s.27-32)

İmprovize ve ifaçılıq, elecə də yaradıcıhq imkanlanna, me- 
nevi-exlaqi, estetik deyerlerin ifa qüdretinə və aşıq sənəti irsini 
mənimsəme səviyyesine göre aşıqlan aşağıdakı qruplara ayır- 
maq olar;

Birinci qrupa daxil olanlar ustad senətkarlardır. Onlar geniş 
yaradıcıhq və ifaçıhq imkanlanna malikdiler. Aşıq senətinin 
sirlerine derinden beləd olub, bədahetən söz deyən, saz havala- 
nnı meharetle ifa eden, aşıq ve dastan repertuarlannı derindən 
mənimseyen, şəgird yetişdiren sənetkarlardır. Bu aşıqlar da iki 
tipə ayrıhr. Birinci tipe mexsus olanlar senətə enenevi yollarla 
yiyelenenlerdir. Onlar öz həvəs, zəhmet və istedadlannm gücü 
ile aşıq senetinin sirrlerinə yiyələnib kamil mərheləye çatır, 
ustad yanında ders ahr, ölkeler gəzir, meclisler apanr, dünyevi, 
xüsusile islami deyerleri dərinden öyrenir, clin-obanın yol gös- 
tereni, baş bileni, meslehetçisi olurlar.

Bu tip aşıqlar aşıq senetinin sirlərini öz ustadlanndan öyrə- 
nir, sonralar da öz şegirdlərine də sənəti bütöv şəkildə monim- 
sətmeye böyük heves, diqqet və qayğı göstərirler.

İkinci tip ustad aşıqlar ise qüdretden çahb oxumaq vərdişi 
alanlar, butalanma yolu ile sənətə geləniərdir. Onlar ilk öncə 
saz çahb söz qoşmağı bacarmırlar. Yatmış halda, yuxuda ikən 
onlara bade içirilir, üç gün üç geceden sonra yuxudan ayılan ki- 
mi saz isteyirler. Deyildiyine görə onlara yuxuda vergi və buta 
verilir, onlar öz butalannm arxasmca gedir, sözün gücü ilə ən 
böyük çetinlikleri aşır, məqsədlərinə çatmaq üçün sözle bütün
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maneələri dəf edirler. Onlara öncəgörməlik verilir, belələri in- 
sanların qəlbindən keçənləri duymaq meharəti ilə şöhrətlənir- 
lər. Xalq arasmda onlara «haqq aşığı» deyilir.

Ustad aşıqlar qarşısmda qoyulan tələbler böyük idi. Əwəia, 
bu tip sənətkarlann çala bilmədiyi saz havası, söyləyə bilmədi- 
yi dastan olmamalıydı. Belə ustadm yamnda şegird dayananlar 
da bütün bu kimi sənətkarhq bacanğına yiyələndikdən sonra 
müstəqil şəkildə məchs apara bilərdilər. Butalananlar isə daha 
şöhrəth sənətkarlar idi. Məchslərdə onların qabağına aşıq çıx- 
mazdı, çıxsaydı da məğlub olardı.

Ustad sənətkarlann hər iki tipi improvizatorçu idi. Onlar orta 
əsr aşıq sənətinin forma və məzmunca tarixi yüksəlişinin esası- 
nı qoymuş, aşıq yaradıcıhğmı sənətkarhq baxımından yeni mər- 
heleyə yüksəlməsini təmin etmişlər.

Aşıqlann ikinci qmpuna ifaçı aşıqlar daxildir. Aşıq sənetinin 
yaşadılmasmda, xalq içərisində kütləvi şekildə yayılmasında, 
ustad sənətkarların qoşub-düzdüklerinin qorunub saxlanmasında 
bu aşıqların əvəzsiz xidmətləri vardır. Bu tip aşıqlar özləri saz 
havası, nağıl, dastan, şer şəkilləri yaratmırlar. Onlar yalnız öz- 
lərindən əw əlki ustadlann və şöhrətli müasirlerinin yaratdıqla- 
rmı diqqət və qayğıyla qoruyub saxlayır, meclislərde ifa edir- 
lər. İfaçı aşıqlar içərisinde de qüdrətli sənetkarlar az olmamış- 
dır. Onlar xalqm zəngin milli medeniyyetine tarixən böyük 
qayğı ilə yanaşmış, çahşmışlar ki, hər hansı folklor metnini heç 
bir dəyişikliyə uğratmadan milli yaddaşda olduğu kimi ifa etsin- 
ler. İfaçı aşıqlarm bir çoxu təhrifı bağışlanılmaz hesab edir, de- 
yilənleri doğru, dürüst ifa etmeleri, ustadlarm sözünü yaşatma- 
lan ilə böyük iftixar hissi keçirirdilər. İfaçı aşıqlar içərisində 
deyilənleri tehrif edən, saz ve söz mədəniyyətini qorujoıb sax- 
lamağa o qeder də seriştəsi olmayanlara da təsadüf edilir. On- 
lar xalq ədəbiyyatına, milli folklor irsinə əslində böyük ziyan
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vurmuş hesab edilərdilər. Vaxtile ustad sənətkarlar, məsələn, 
Aşıq Əlesgər, Molla Cüme, Xaltanh Tağı, Aşıq Bilal, Aşıq 
Mirze, Aşıq Əsəd belələrinin sazmı əlinden ahb meydandan çı- 
xarar, onlara aşıqhğı yasaq edər, ya da yeniden ustad yanına şa- 
girdliyə göndərerdilər. Xalq özü də belə aşıqları qəbul etməz, 
onlann saz çalıb məclis aparmasına o qedər də meydan veril- 
mezdiler.

Bütün təhriflərine baxmayaraq aşıq sənetinin xalq arasında 
geniş şəkilde yayılmasında, onun qorunub saxlanmasmda və 
sonrakı nəsillere ötürülməsində ifaçı aşıqların emeyi böyük ol- 
muşdur. Onların aşıq sənətinin kütleviliyini, özünə məxsus 
ənənelerini qoruyub saxlamaq sahəsindeki rolu da evezsizdir.

Aşıqların üçüncü qnıpıına el şairleri daxil edilir. Təəssüf ki, 
bu gün folklorşünashqda bəzən cl şairinin statusu təhrif olunur. 
Həle qedimdən cl şairi yazı-pozu bilməyən, heç bir təhsil alma- 
yan, öz fıtri istedanmm gücü ilə söz qoşan sonətkarlar hcsab 
edilirdi. Onlar el şairlerinin birinci tipi idi. Bclə senətkarlar saz 
çalmağa, meclis aparmağa da meyl gösterməzdilər. Lakin qo- 
şub düzdükleri şerlər xalqın dilindən düşmezdi. Bu tipli sənət- 
karlar xalq arasmda dünən də olmuşdur, bu gün də vardır. Göy- 
ce aşıq məktəbi el şairi - söz qoşub düzən senətkarlann vəteni 
kimi tarixen çox səciyyəvidir. On illərle bundan qabaq aşıq şeri 
şəkillərinde yazıb yaradan ei şairləri bu gün eyni adla öz pcşe- 
sini davam ctdirmekdədirlər.

Sonrakı merhələlerdə cl şairi anlayışının məzmun çcvrəsi bir 
qədər genişləndi. Xüsusilə Şirvan aşıq şerində müxtəlif üsiub- 
larda yazıb-yaradan, kamil medresə təhsili aimış sənətkariar da 
el şairi kimi teqdim edildi. Ümumiyyetlə, aşıq tarixən ictimai- 
siyasi heyatda baş veren dəyişikliklərdən kənarda qalmamışdır. 
Əksine, hemin deyişikliklərde feal iştirak etmişdir. Orta əsrior- 
den üzü beri geldikcə aşığm yazı-pozu bilib-biiməmosinin aşıq-
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lıq şerti kimi qəbul edilmesi əslində aradan qalxmağa başlayır. 
XIX əsrin ikinci yarısmdan dövrünün qabaqcıl adamlan olan 
aşıqlar yazı-pozuya meyl göstərməyə, zaman keçdikcə daha 
mükəmməl təhsil almağa meylli olmuşlar. O dövrlərin mükəm- 
məl təhsili isə əsasən mədrəsə təhsili olub yazı-pozu öyrən- 
məkdən, sonralar isə müstəqil şəkildə dünyəvi ve islami dəyər- 
lərə, biliklərə yiyələnmək ənənəsi ile bağlı olmuşdur. Məsə- 
lən, Qurbani, Aşıq Valeh, MoIIa Cümə və başqalan belə bir sə- 
nət yolu keçmişlər. Aşıq Ələsgerin də yazı-pozu bilib-bilmə- 
mesi mesələsində vahid fikir yoxdur. Aşığm yaradıcılığı onun 
da mükəmməl mədrəsə təhsili aldığmı göstərmekdədir.

Sonrakı zamanlarda da bu ənenələr davam etdirilmişdir. O 
taylı — bu taylı Azerbaycanm XX əsrin ikinci yansmdan sonrakı 
aşıq səneti nümayəndəlerinin böyük bir qismi əsasən müəyyən 
təhsil görmüş adamlar olmuşdur. Bu günün özündə də hemin 
ənənə artan sürətle davam etməkdədir. Demək, yazı medəniy- 
yətinə yiyəlenib-yiyəlenməmek aşıq statusuna ele bir xəlel ge- 
tirə biləcək, yaxud onun hansısa bir ölçüsünə zərər vuracaq hal 
hesab edilə bilməz. Əksine, bu, aşıq yaradıcıhğmm mezmun 
dolğunluğuna tesir gösteren bir amil kimi deyerləndirilmekdə- 
dir. Aşığm cəmiyyetdəki apancı mövqeyi əslində bu sənətkar- 
larm yazılı medəniyyətə meylli olduğunu göstərir. Məhz bu ba- 
xımdan el şairlerinin ikinci tipini yazı-pozu ile meşğul senət- 
karlar teşkil edir.

Hem yazı-pozu bilmeyən, hem də müeyyən tehsil gören 
şexsler aşıq poeziyasmı mezmun etibarı ile olduğu kimi, forma 
ve şəkil baxımmdan da zənginləşdirmişler. Onlarm adı ilə bağlı 
çoxlu şer nümunəsi yEiranıb peşəkar ifaçıhğa verilmişdir. 
( 3 , 1 2 7 )

EI şairi statusunun bəzi hallarda başqa şekilde yozulub tehrif 
edilmesine təsadüf edilir. Bezi tədqiqatlarda xalq şeri üslubun-
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da tək-tek şerler yazan, aşıq poeziyası ilə bir o qədər də əlaqəsi 
olmayan maarifçi ziyalı qadmlar da el şairi, qadm aşıq kimi təq- 
dim edilir. Bu cəhət Şirvan aşıq məktəbinin adı ilə bağlı tədqi- 
qatlarda özünü daha çox göstərir. Şirvan şairlərinin böyük bir 
qismi XIII əsrdən başlayaraq XVIII əsrə qəder klassik poetik 
üslubla yanaşı, tək-tək hallarda xalq şeri şəkillərində də müəy- 
yən nümunələr yaratmışlar. XVIII əsrdə Molla Pənah Vaqifm 
yaradıcıhğmm, eləcə də sonralar Qarabağ edəbi mühitinin tesiri 
ilə bu enene Şirvanda genişlənmişdir. Xalq şerinə müraciət 
poeziyaya, sənəte meyl eden bir sıra qadm sənətkarlann yaradı- 
cılığmda da özünü gösterməyə başlamışdır. Teəssüf ki, bu gün 
hemin senetkarlar, elecə də xalq şeri üslubunda tək-tək şerləri 
olan, klassik üslubda yazıb yaradan Şirvan şairləri də el şairi 
sırasma daxil edilir.

AnadiIIi şerimizin zenginləşməsində bu gün adı bizə məlum 
olan ve ya olmayan Şirvan şairleri Şirvanda klassik və xalq şeri 
üslubunda yaranan poeziyanm daşıyıcılarıdır. Onlann hər biri- 
nin özünəmexsus yaradıcıhq yolu və ənənesi vardır. Odur ki, 
bu sənetkarlann bir çoxunu, - lap clə Abdulla Padarlmı, Muc- 
rim Kerimi, Kəbineni ve onlaria başqalarmı aşıq ve ya c! şairi 
hesab etmək doğru olmazdı. Klassik poeziyadakı ycri və rolu 
müəyyənleşdirilmeklə yalnız şərti olaraq onlan hem də xalq 
şeri üslubunda yazan sənətkarlar hesab etmek mümkündür. 
Çünki hemin qrupa daxil olanlar özleri də iki ycrə aynhr. Bi- 
rincisi, klassik üslubda yazıb-yaradan, dövrün ab-havasma uy- 
ğun olaraq xalq şcrinə müraciət edənlərdir. Onlarm bir çoxu 
klassik veznde yazılmış şöhrətli əsərlərin müəllifləridir. Yara- 
dıcılıqlannm müeyyən merhəlesinde ayn-ayn səbəblərle bağh, 
xüsusile M.P.Vaqif şerinin tesiri altmda xalq şerinə müraciət 
etmiş ve bu sahəde de qəlemlerini smamışlar.
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Ddncisi isə, öz nakam məhəbbətindən, qürbət lıəyatı keçir- 
məsindən, ədalətsizlikiərlə üzləşməsindən, eləcə də övlad həs- 
rəti, övlad hüznü və s. ilə bağlı doğan kədərdən gileyli sənət- 
karlar tərəfmdən yaranan tək-tək nümunələrdir. Onlann bir ço- 
xu klassik və xalq şeri şəkillərində o qədər də şöhrətli yaradıcı- 
hq yolu keçməmişlər. Yaxud belələri içərisində daha şöhrətU 
sənətkarlar da oimuşdur. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq, on- 
lar da, aşıq və ya el şairi səviyyəsinə yüksələ bilməmişlər. 
Odur ki, bu tipli yaradıcılan da, xalq şeri üslubunda yazıb-yara- 
dan sənətkarlar kimi qruplaşdırmaq daha doğru olardı.

Aşıq yaradıcılığmm bir sıra özünəməxsusluqlanmn öyrənilib 
dürüstləşdirilməsi müəyyən dərəcədə onun inkişaf yolunun 
düzgün müəyyənləşdirilməsindən başlayır. Bu mənada onun 
ənənelərə görə qruplaşdınlması və hər bir qrup sənətkarm bu 
ənənənin inkişafmdakı yerinin müəyyənləşdirilməsi son dərəce 
vacibdir. (4, 53-63)

Aşıq sənəti yarandığı gündən daim inkişafda, dinamikada ve 
tərəqqidədir. Baş verən bir çox dəyişikliklər -  pozitiv və ya ne- 
qativ məzmumundan asıh olmayaraq aşıq yaradıcıhğmda özünü 
əks etdirir. Ətrafda baş verənləri aşıq şeri qədər müntəzəm və 
mükemməl ifadə eden ikinci bir bədii təfəkkür modeli nəzərə 
çarpmır. XIV-XVI əsrin aşığı özündən əw elki əsrin aşığmdan 
nə qədər ferqlidirse, XVII-XVIII əsrin aşığı bir o qədər açıq 
dünyagörüşlü, tezadlarla barışmaz, döyüşken mövqeli, intibaha 
meyllidir. XIX esrin sənətkarı ise yenilikçi, çevik və dinamik- 
dir, hadiselərin mahiyyətinə varan, daxili alemə meharətlə nü- 
fuz edən, insani gözellikleri deyərlendirəndir, ənənələrə qayı- 
dan, yaddaşda onları berpa edəndir. XX esrin aşıq poeziyasmda 
klassik ənenələr ımudulmağa, deformasiyaya uğramağa, əsrin 
ikinci yansmdan sonra ise tam pozulmağa, aşıq şerinə yeni 
mezmun gəlməyə başlayır.

38

Lakin bu veziyyet aşıq senətinin yayıldığı bütün bölgələr 
üçün səciyyevi deyildir. Anadolu, Tebriz aşıq məktəblərində 
klassik ənenelərin mühafızesi öten əsrdə də güclü olmuşdur. 
Bu isə cəmiyyətdə baş veren hadisəlerin aşıq yaradıcıhğma 
bilavasite təsiri ile bağhdır. Mesəlen, Şimali Azərbaycanda son 
yetmiş ilde baş veren hadisələr aşıq sənetinde klassik ənənələ- 
rin pozulub yenisi ilə əvəzlenmesinə sebəb olmuşdur. Güney 
Azərbaycanda isə aşıq hələ orta əsrlərə məxsus ənenələrini da- 
ha mühafizekarlıqla qoruyub saxlaya bilmişdir. Yaxud, qruplara 
ve tiplere ayırdığımız aşıqlarm hər bir tipi belə rekonstruksiya- 
lardan kenarda qala bilmemişdir. Məsələn, əsərləri bu günə əl- 
yazmalan ilə gelib çatan, lakin özünü aşıq adlandıran Molla 
Cümə yaradıcılığmda klassik enenələr nə qedər mühafızəkar- 
hqla qoruyub saxlanmışsa, bunu aşıq, şair, el şairi titullarmm 
heç birinden imtina etməyən Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Şəm- 
şir, Mikayıl Azaflı, Aşıq Soltan, yaxud Şirvan və Borçah aşıq- 
larmm heç birine şamil etmək olmaz. Demək, müasirləşen tək- 
ce aşıq ənəneleri, saz havaları deyil, hem də həmin ənenələrin 
daşıyıcılan olan ifaçtlann özüdür. Bu proses XX əsrin 30-cu il- 
lərinden başlayaraq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ənənələrin po- 
zulması istiqametinde getmişdir. Aşığm «kolIektiv təbliğatçı vo 
təşviqatçıya» çevrildiyi bir ölkedo baş veren hadisəlerin təsiri 
ilə aşığm öz kökünden, ənenəlerindən uzaqlaşdınhb sosialist 
heyatmı vesf eleyen bir ifaçıya çevrilməsi özü, enonələrin qısa 
tarixi meqamda köklü şekildə smdınlması idi. Bununla belə, 
milli düşüncede aşıq, tamamile məhv edilib sıradan çıxanla bil- 
medi. O, özüne mexsus bir çox xüsusiyyetləri qoruyub saxla- 
mağa nail oldu.

Altımışmcı illerin əwellerindən başlayaraq aşıq yaradıcıhğı 
üçün yaranmış yeni tarixi şerait onun daxilindeki milli özünüqa- 
yıdışı herekete gətirdi. Doxsanmcı illərdən bu qüw ə daha ar-
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tan sürətlə yüksəlmeyə başladı, daha müstəqil, demokratik də- 
yərləre söykəndi. Ayn-ayn aşıq məktəblərində klassik ənənə- 
lər bərpa edilməye, soyköke qayıtma prosesi genişlendi.

Xalq şeri üslubu bu gün müasir poeziyanm apancı istiqamə- 
tinə çevrilmişdir. XIX əsrin ikinci yansmdan Nəbatinin, Qasım 
bəy Zakirin və b. yaradıcılığı üçün səciyyevi olan bu ənənə 
aşıq şerinin sərhədlərini müəyyən mənada pozmuş, çox şairi 
aşıq, çox aşığı şair eləmişdir. Bu qanşıq yaradıcıhq prosesində 
həqiqi aşıqlar da yetişmiş, onlar öz enənələrini qoruyub saxla- 
mış, el şairi, şair ve aşıq yaradıcıhğı sərhədlerinin gözlenilmə- 
sinə əsasən nail ola bilmişlər. MüəUifli ədebiyyatm inkişaf sə- 
viyyəsi və tesirindən asıh olmayaraq aşıq yaradıcıhğı bütün te- 
sirlere sine gələrək öz yolu ilə irehləmiş, müəyyen tarixi-enə- 
nəvi xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqla forma, mezmun ve 
poetik deyerlərini də zenginləşdirə bilmişdir. Aşıq seneti öz 
ənənələrini həm yaradıcıhq, həm də ifaçıhq istiqametində da- 
vam etdirə bilmişdir.

Aşıq yaradıcılığı hələ ta qədimdən şifahi ənenelər üzərində 
kökləndiyindən onun axarmı müəllifli edəbiyyatla bağlamaq 
heç cür mümkün olmamışdır. Aşıq poeziyasmda bütün deyilən 
ve deyilmeyen göstericilere baxmayaraq müəlHflik şertidir. O, 
bir çox çalarlarda xalq yaradıcıhğı ənənələrinin kölgesinde qa- 
hr. Bugünkü aşıq əgər bədaheten dediyi ve ya qoşduğu qoşma- 
nı təpedən-dımağa klassik aşıq enenələri -  aşıq ifa terzi və üs- 
lubu, aşıq şer şəkli və musiqisi ilə cilalayıb tamaşaçı auditoriya- 
sma teqdim edirsə, onu hansısa formal əlamətə göre müəllifli 
ədəbiyyatla bağlamağa esas yoxdur. Çünki bu forma bedii dü- 
şüncədə yeni hadisə deyildir, onun poetik modelləri mehz şi- 
fahi düşüncədə aşıq seneti ilə bağhhğma şübhe olmayan Molla 
Qasım, Vanh Köçer, Qurbani, Abbas Tufarqanh, Aşıq Ələsger,
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Xaltanh Tağı, Molla Cümə və başqalan tərefmdən yaradılmış- 
dır.

Çoxəsrlik inkişaf yolu keçib gelən bu yaradıcıhq müxtəlif 
dövrlerdə özünü mühafıze edib saxlamaqla müasirləşmelərdən 
de kənarda qalmamışdır. Aşıq yaradıcıhğma müasirləşmə döv- 
rün təlebi kimi daxil olmuşdur. Yazı mədəniyyətinin yüksəlişi- 
nin şifahi ənənələri üsteləməsi əslində improvizatorçu aşıqla 
xalq şeri üslubunda yazıb-yaradan şairlerin yaradıcıhq serhədlə- 
rini bir-birine qanşdırmışdır. EI şairi isə onlar arasmda ortaq 
mövqe tutan, bir sıra hallarda ise yaradıcıhq enəneləri ilə fərqli 
poetik dəyerler yaradan sənətkar mövqeyini formalaşdınmışdır 
ki, bu da derin rişələrlə yene gedib aşıq səneti qaynaqlan ilə 
bağlanır. Məsəlen, Yunis İmrəni, Qurbanini, Molla Cüməni nə 
qədər şair kimi teqdim etsək də onlarm aşıqla şair arasmdakı 
ferqini yenə, xalqm şifahi eneneye əsaslanan «cl şairi» anlayışı 
tamamlayır. Çünki istər dil, poetik üslub, istərsə də forma, 
məzmun ve ənenə baxımmdan onlar aşıq şeri qaynaqlanna ge- 
dib qovuşur. Geniş anlamda aşıq şerini təmisl edən senətkarm 
bu ənenəni şifahi, yaxud yazılı şəkildə davam etdirmosinden, 
daha dürüst desək, şerlərini şifahi və ya yazı yolu ilə yaradıb 
yaymasmdan asıh olmayaraq, onlan xalq yaradıcılığı enənelo- 
rinden qopanb yazıh ədəbiyyatm nümayəndəlri sırasma kcçir- 
mək təbii ki, mümkün olmur. Aşıq yaradıcıhğmm bu meyannı 
tekce orta esr və yeni dövr senətkarlarma dcyil, eyni zamanda 
sovet dövrünün yetirmesi olan en yeni dövr aşıqlanna da aid ct- 
mək gərekdir. Qurbaninin, Abbas Tufarqanhnm, Aşıq Ələsgə- 
rin şerleri bize şifahi yolla gelib çatmışdır, onların ifadə terzi, 
deyim üslubunun gözelliyi etnik düşüncə üçün o qədər doğma 
olmuşdur ki, milli yaddaş yüz-iki-üç yüz ildən artıq zaman hü- 
dudunda onları təzə-tər şekildə qoruyub bu güno yetirə bilmiş- 
dir. Bu, çox az-az xalqlann yaradıcıhğı üçün seciyyəvi ola bilə-
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cək hadisədir. Və yaxud bunun tamam əksinə olan başqa bir 
hadisə... Məlumdur ki, Molla Cümənin şerləri bizə əlyazma 
şəklində gəlib çatmışdır. Paşa Əfəndiyev onun yaradıcıhğmm 
mühüm bir qismini çap edə bilmişdir. Tədqiqatçmm üzərinde 
işlədiyi iki böyük əlyazma da hələ nəşrini gözləyir. Molla Cü- 
mə özünün dediyi kimi, nə şair, nə də ei şairidir, təpədən dır- 
nağa qədər aşıqdır. (5, s.15) Bu XX əsr aşıq yaradıcıhğmda hə- 
lə öyrənilməmiş bir hadisədir, Azərbaycan dilinin intəhasız im- 
kanlarmı üzə çıxaran fenomendir. Onun xələfləri -  Şair Vəh, 
Çoban Əfqan, Aşıq Hüseyn Bozalqanh, Xəyyat Mirzə, Aşıq 
Əsəd, Aşıq Mirzə Bayramov, Aşıq İslam, Aşıq Qurban Sadı- 
qov, Aşıq Bilal, Aşıq Bəyler, Aşıq Əhməd. Aşıq Şakir, Aşıq 
Cəlal, Aşıq Pənah, Aşıq Ağalar, Aşıq Şərbət, Aşıq Haşım və 
başqaları da aşıq şerində az və ya çox yazıh üslubu olan, qoş- 
ma, gərayh yazıb seneti zinətləndirən sənetkarlardır. Onlarm 
heç birini aşıq senətinden qoparıb el şairi, yaxud şair kimi ce- 
miyyətə təqdim etmək mümkün deyildir. Çünki bu sənətkarla- 
nn hər birinin admm arxasmda qüdrətli ifaçıhq məktəbi dayan- 
dığı kimi, her birinin de özünə məxsus repertuan, üslubu və ya- 
radıcılıq enenəsi vardır. Bu ustad aşıqlann enəneləri dünen ol- 
duğu kimi, bu gün də yaşayır, sabah da en azı yaddaşda yaşaya- 
caqdır.

Demek, aşıq yaradıcıhğı şifahi və müəlliflik üslubuna söy- 
kənmesinden asıh olmayaraq, cəmiyyətin diqqet merkezinde 
durmuş, daim dövrün və zamanm ən ümdə problemlərini əks 
etdirmişdir. Ona görə də aşıq yaradıcılığı ağız ədəbiyyatmm ay- 
rıca bir sahəsi kimi öyrenilməlidir. Çünki o, folklorun bütün 
başqa saheleri içerisinde öz fərdi xüsusiyyetləri ile seçilmekde- 
dir. Onlarm bir qismi, klassik ənənələre bağhdırsa, başqa bir 
qismi onun özündə gedən proseslərlə əlaqədardır. Əger XII- 
XVI əsrlərde aşıq sənəti öz seləfi ozan en’enəlerini qoruyub
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saxlamaq, modemləşdirmək funksiyalannda çıxış edirdisə, 
XVII-XVIII esrlerdə bu funksiyalar bütövlükdə öz fəaliyyətini 
dayandınr. Aşıq poeziyasmm intibah modeli yaranır, onun fəa- 
hyyət funksiyalan milli mədeniyyətin yeni tarixi nailiyyətini -  
intibahmı doğurur. Azərbaycan intibahmm yüksəlişində fÖvqə- 
ladə əhəmiyyəti olan, cahanşümül nailiyyetlərə gətirib çıxaran 
bu hadisə indiyədək nə etik-estetik, nə sosial-mədəni, ədəbi- 
poetik, nə de ictimai-felsəfı baxımdan araşdınlmışdır.

Ötən əsrin 30-cu illərinin ikinci yansmdan mihi düşüncədə 
aşığm deformasiya prosesi başladı. Onun bütün yaradıcıhq in- 
tellekti milli mənin təhrifinə istiqamətlendirildi. Aşıq sənətinə 
milli düşüncədə yad meyllər, ölçülər, geliblər daxil edildi, 
onun baxış və təsir trayektoriyası təhrif olundu. Məqsəd aşıq 
yaradıcıhğmm formal zahiri əlamətlərini saxlamaqla, onun 
məzmununu qondarma sosialist həyatmm təbliğinə istiqamət- 
lendirmek idi. Bunun üçün əl atılan bütün zorakıhqlar, repressi- 
yalar eslində nəticəsiz qalmadı. Aşıq ifaçıhğ institutu öz soy 
kökündən sızıb gelen türkçülük, islamçıhq, bəraberlik və azad- 
hq deyərlərini kütlelerin şüuruna ötürmek, milli Məni forma- 
laşdırmaq imkanlarmı dayandırdı, sosialist həyatmm bir sıra gö- 
zə deyen ilkin nailiyyetlerinin tərənnümü mövqeyinə keçdi. 
Lakin milli meni, milli düşünceni inkar eləmedi, özünü soy kö- 
küne, ocdad düşüncesinə qarşı qoymadı, tarixen əldə edilmiş 
nailiyyətlerdən, enenelerdən uzaqlaşmadı, sadəcə olaraq reper- 
tuanm sovet dövrünün təleblerine uyğunlaşdırmah oldu.

Öten esrin 20-80-cı illeri erzinde aşıqlara bir sna istiqamət- 
ler verildi, onun yönümünün dəyişdirilməsinə teşebbüslər gös- 
terildi. Ancaq aşıq yaradıcıhğı düşdüyü bataqhqda «zərərsiz bir 
düşünceye» çevrildi, burada özünü bütün yalançı meyl və təsir- 
lerden qoruya bildi. Bütövlükde senətin düşdüyü bu vəziyyət 
aşıq mektəblərinə de təsirini göstərdi. Onlarda bir süqut aydm
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nəzərə çarpdı. Bu dövrdə istər Anadolu, istərse də Təbriz aşıq 
məktəblərində də ictimai-siyasi şəraitlə bağlı uzun sürən dur- 
ğunluq yarandı və o, aşıq məktəblərində XX əsrin 90-cı illəri- 
nin əvvəllərinə qədər davam etdi. Yetmiş illik deformasiya 
dövrü kimi yadda qaldı. Bu mərhələdə aşıq yaradıcılığı bir çox 
dəyərlərini, xüsusiyyətlərini itirib yenilərini qazandı, ümumi- 
likdə isə xalq arasmda kütləviliyini qoruyub saxladı.

Doxsanmcı illərdən deformasiya mərhələsinin başa çatması 
ilə aşıq yaradıcıhğmda yenidən güclü bir özünəqayıdış yarandı. 
Ayn-ayn aşıq məktəblərində bir-birindən fərqli xüsusiyyətlər 
özünü daha güclü şəkildə göstərməyə başladı. (2, 34-39) Onlar 
isə aşağıdakı şəkildə diqqəti cəlb etdi.

Birinci xüsusiyyət — ayrı-ayn aşıq məktəblərində klassik ifa 
tərzi bərpa olunmağa başladı. Hər bir aşıq məktəbi öz ilkin, 
özünəməxsus ifa tərzini, aşığı müşahidə edən musiqiçi dəstə- 
sini, aşıq məktəbinin milH repetuarmı bərpa etməyə başladı. 
Məsələn, Şirvan məktəbində aşığı müşahidə edən dəstə -  ba- 
labançı, nağara (qoşa nağara) və ney üçlüyündən ibarət idisə, 
Göycə-Gəncəbasar aşıqlan tək, - fərdi ifaçılığa üstünlük verir- 
dilərsə, bu klassik ənənələr yenidən bərpa edilməyə başladı. 
Yaxud Şirvan aşığmm repertuannda nağılçıhq müəyyən dəre- 
cədə, bəzən də üstələyici yer tuturdusa, o da ifada öz yerini 
bərpa eledi. Tovuz aşılan ise repertuannı ancaq aşıq şeri və 
dastan nümunələri ile yükleyirdisə həmən ənənəye de qayıdış 
özünü göstərdi.

DdBci xüsusiyyət ifaçı fərd və ya fərdlərin struktur terkibi 
ilə bağhdır. Elə aşıq mektəbi vardır ki, o, aşığm tək, eləsi də 
vardır ki, kollektiv -  bir neçesinin ifasmı məqbul hesab edir. 
EIəsi də vardır ki, yalnız aşığm saz havalarmm ifa məharətinin 
nümayiş etdirilməsine üstünlük verir. Mesələn, Aşıq Ədaletin, 
Aşıq Zakir Bayramovun və b. peşekar ifaçıhq repertuannı for-
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malaşdınr. Belə repetuarlarda tək bir aşıq saz çalma məharətini 
nümayiş etdirir (Aşıq Ədalət), yaxud tek bir aşıq özü saz çahb 
oxuyur və s. Bütün bunlar isə ayn-ayn aşıq məkteblerinin re- 
pertuar rəngarəngliyi idi. Onlarm hər birinin öz gözəlliyi oldu- 
ğu kimi, aşıq məktəblərində də hər birinin özlərinə məxsus ye- 
ri vardır.

Repertuar fərqinin başqa bir cəhəti isə onun quruluşu ilə əla- 
qədar idi. Müxtəlif aşıq məktəblərində ifa repertuarmm qurulu- 
şu bir-birinden fərqlidir. Şirvan aşıq məktəbində bu daha qaba- 
rıq nezərə çarpır. Burada aşıqdan qabaq xanəndə oxuyur, ondan 
sonra ise aşıq meydana çıxır, bir xeyli saz havalanndan çahb 
məclisi eylendirir, öz ifa meharətini göstərir, sonra isə dastan 
söyləməsine keçir. Daha ezəllərdə isə Şirvan aşıqları müxtəlif 
nağıllarla sözə başlar, aşıq repertuannda nağıllarm dastanlaşma 
prosesi davam edərdi. Başqa bir aşıq məktebi daha şöhrətli mo- 
hebbet dastanlannm, Təbriz mektebində isə «KoroğIu»nu söy- 
ləməye üstünlük verilərdi. Bütün bunlar isə aşıq rcpcrtuarlan- 
nm özünəməxsus enenelerinin və təravətinin qorunub saxlan- 
masma böyük kömək edərdi.

Müxtəlif aşıq məkteblərində tarixen bir-birindən fərqli və 
oxşar ənənəler fəaliyyətdə olmuşdur. Onlarm hər birinin özü- 
nəməxsusluğu var, heç biri digerini inkar etmir, əksinə, bir-bi- 
rini tamamlayır və ümumilikdə aşıq sənətine fiisünkar bir gö- 
zəllik verir (7, s.509-520).

Ən yeni dövr folklor yaradıcıhğı mərhələsində ağız ədəbiy- 
yatmm bütün üslublan, janrlan və sahələri kimi, aşıq pocziya- 
smda güclü özünəqayıdış prosesi başlamışdır. Bu isə onun yazı- 
h ədəbiyyatm içərisində gctdikcə əriyib yox olacağı, milli yad- 
daşdan silinəcəyi barədəki illyuziyaları tekzib edir. Ola bilsin 
iyirmi birinci yüzillikdə dünya miqyasmda baş verən qloballaş- 
ma və inteqrasiya qovşağında milli dəyərlərimizi aşıq yaradıcı-
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lığı başqa institutlardan daha üstün sürətlə mühafızə edib qoru- 
yacaqdır. Ona görə də aşıq yaradıcıhğmı milli-mənevi deyər- 
lər, xüsusile azərbaycançüıq ənənələri ilə güclü bağlıhq çevrə- 
sində ayn-ayn məktəblər, etik-estetik, mədəni-kulturoloji və 
etnopsixoloji dəyərləri əks etdirmək baxımmdan öyrənib dünya 
miqyasında tamtmaq bu gün son dərəcə vacib və zəruridir.
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AZƏRBAYCAN AŞIQ MƏKTƏBLƏRİ

Nezəri fıkirde «mekteb», «ədəbi məkteb», yaxud «aşıq 
mektebi» nisbeten son dövrlerdə yaranan anlayışdır. «Ədəbi 
məktəb» bezen edəbi cereyan kimi de başa düşülür. Onlann 
her ikisi eshnde «ideologiyası, dünyagörüşü, estetik prinsipləri, 
heyatı eks etdirme üsulları bir-birine yaxm olan yazıçılarm ya- 
radıcıhq birliyi» kimi qebul edilir (1, s.139). Bu, hemin yaradı- 
cılığın «ideya-bedii xüsusiyyetlerinde — mövzu, süjet ve qəhrə- 
manların seçilmesi, bedii ifadə vasiteleri ve dil xüsusiyyətlerin- 
de təzahür edir. (1, s.139). «Ədəbi mekteb» bir sıra ümumi an- 
layışlann mecmuunu əhate etməkle yanaşı, müxtelif dünyagö- 
rüş ve baxışlan, üslublan, ifadə və ifa terzlərini, bədii materia- 
la, elece də senete yönelen felsefi baxış ve görüş kateqoriyala- 
nm, eləcə de bədii yaradıcılığın daha bir sıra diger göstəricilə- 
rini bir-birinden ferqləndirmek məqsədi ilə işlədiiir.

«Ədebi cereyan», yaxud «ədəbi məktəb» anlayışlan bəzon 
«metod», «bedii metod» sinonimləri ile de əvezlenir, mahiyyət 
etiban ilə onlar arasına berabərlik işaresi qoyulur. Lakin onlar 
arasmdakı ferqlerin mövcudluğu şeksizdir, bu ferqlor ayn-ayn 
milli edebiyyatlarda xüsusile qabanq nəzere çarpır (3, s.27- 
120). «Mekteb» anlayışı dünya ədebi tecrübesində de eyni 
funksiyada çıxış edir. Xalqlann milli-mənəvi dəyərlerinden 
müxtelif dövrlerdə və merhelələrdə istifadenin hemin xalqın 
tarixi yükselişindeki rolunun artmasında öz əhemiyyətini eks 
etdirir. Demək, «mekteb» edebi düşüncede çox geniş anlayış- 
dır, başqa xalqlarda olduğu kimi onun, Azərbaycan ədebiyya- 
tmda da kifayət qedər enenəvi bir tarixi vardır (4, s.76). Bu ta- 
rix ise öz ilkin kökleri etiban ilə şifahi yaradıcıhq qaynaqlann- 
da yaranıb inkişaf etmişdir.
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Məlum olduğu kimi, erkən orta əsrlərdən başlayaraq Azər- 
baycanda aşıq yaradıcıhğımn meydana gəlməsi, onun qısa tarixi 
müddətdə geniş ərazidə yayıiması, hər bir regionda özünəməx- 
sus yerh etnik xüsusiyyətlərlə cilalanması, dini, fəlsəfi görüş və 
baxışlar, ayn-ayn təriqətlərlə bağlanması, şərti olaraq bir-birin- 
dən fərqh xüsusiyyətlər daşıması onları müxtəhf aşıq məktəb- 
ləri adı altmda araşdırmağm vacibhyini gündəmə gətirir. Çünki 
xaiqımızm ədəbi-mədəni yüksəhşinin mühüm bir mərhələsinin 
demək olar ki, bütün başhca funksiyalannı bu məktəblər öz 
üzərinə götürmüş və həmin dövrdə ədəbi fikri intibah düşüncə- 
si səviyyəsinə yüksəldə bilmişlər (5, s.72).

Aşıq məktəblərində islami dəyərlərin, ayn-ayn təriqət gö- 
rüşiərinin, təsəw üf baxışlarınm, sufı dəyərlərinin, allaha və al- 
lahm yaratdığı mənəvi dəyərlərə qovuşma müxtəhfliyi diqqəti 
cəlb edir. Hər bir məktəbin ifa tərzi, repertuar ənənəsi bir-bi- 
rindən müəyyən əlamətlərlə fərqlənir. Məsələn, Anadolu aşıq 
məktəbi Yunis İmrənin yaradıcıhğmda təsəw üf görüşlərini, su- 
fı baxışlanm ifadə edən qüdrətli yaradıcıhq məktəbi idisə, za- 
man keçdikcə onun özünün daxihndə aUaha aşiqhk düşüncəsin- 
dən allahm yaratdığı real, təbii, gözlə göıünən, dərk edihb sec- 
də olunan gözəlhklərin tərənnümünə meyl yaranmağa başiadı. 
Və getdikcə aşıq yaradıcıhğmda real gözəlliklərin tərənnümü 
üstün mövqe qazandı. Aşıq poeziyasmdakı reahzmin kökünü 
məhz bu görüşlərdə, aşıq məktəblərinin bu qovşağmda aramaq 
gərəkdir.

Erkən orta əsrlərin başlangıcmda islamm ayrı-ayn təriqətlə- 
rə parçalanıb zəiflədiyi, təriqetlərin apancı məfkurə uğrunda 
mübarizede önə çıxmağa təşəbbüs göstərdiyi məqamda hər bir 
aşıq məktəbi müəyyen rcgional xüsusiyyətlərlə yanaşı, islami 
deyərlərin ümumi məzmun çevrəsini də özündə əks etdirdi. 
Ozan yaradıcıhğı ənənəlorini davam etdirməkle islam deyərlə-
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rinden də üz döndermədi. Her bir məktəb müəyyən yaradıcıhq 
üslublannı qoruyub saxlamaqla daha geniş ərazilərə yayıldı və 
yeni-yeni aşıq mühitlərine parçalandı. Aşıq ənənelərinin forma, 
məzmun, repertuar ümumiliyini saxlamaqla yaranan mühitlər 
aşıq məktəbi enenelərinin formalaşmasma, daha qəti şəkildə 
özünü müəyyenləşdirmesine imkan verdi. Bir aşıq məktəbi da- 
xilində onun ifaçıhq enenelərini, repertuar özəlliyini əks etdi- 
rən mühitlər həmin məktəbin özünməxsusluqlannı daha fəal 
qoruyub davam etdirməyə imkan verdi. Məsələn, Şirvan aşıq 
məktəbi özünün tarixi yüksəlişi mərhələsinde Şamaxı, Şabran, 
Xaltan, Dərbənd, Şeki-Zaqatala, Salyan-Muğan və b. aşıq mü- 
hitlərini yaratdı.

Erkən orta əsrlərdən başlayaraq azerbaycançıhq enənəsinə 
esaslanan dörd aşıq mektəbi və bu məktəblərin özlərinə məx- 
sus aşıq mühitleri yarandı (6, s.21-27). Aşıq məktəblori fərdi 
xüsusiyyetlerini ele törənişlerinin ilkin mərhəlesinde formalaş- 
dıra bildiler.

Aşıq sənətində, onun ifa medeniyyətinde, repertuarmda 
ferqli meyl, istiqamət və ifa tərzlerinin üzə çıxması bu yaradı- 
cıhğm özünün tebieti, daxili potensiyah ilə bağhydı. Bu, sin- 
kretik sənet idi. Burada milli və peşəkar ifaçıhğm çox müxtolif 
elementleri, ünsürləri ile yanaşı, Avropadan gəlen yeni, daha 
modem musiqi ifaçıhğı da cemləşmişdi. Onun mənşeyində nit- 
qe qederki pantomim hərəkətler, him-cimler, qaş-göz, bedən 
hereketleri ile yanaşı, antik ifaçjlığm bir sıra digər elemcntleri 
də mövcud idi.

Ayn-ayn aşıq mühitləri üçün ənənəvi olan aşıq dəstələrinin 
ifa repetuannda bir terefden antik xorlarm, - muzalarm ifa tərzi 
ilə erken orta əsrlerin tekkə-dərviş ifa üslubunun sinkretizmi 
özünü gösterirdi. Aşıq senətinin sinkretizmi isə onun çoxşaxəli, 
bir-birindən müeyyen özəlliklərle seçilən və ayrılan ifa terzlə-
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rini doğururdu. Bütün bunlar isə müxtəlif ifa üslublarmı seçən, 
repertuar özəllikleri yaradan aşıq məktəbləri üzrə müxtəlifliklər 
yaradırdı. Bunlar o qədər geniş, bir-birindən ayrılan idi ki, on- 
ları yalnız aşıq məktəbləri üzrə qruplaşdınb araşdırmaq müm- 
kündür. Aşıq məktəblərinin hamı üçün müştərək əlaqeleri, onlann 
bəhrələndiyi qaynaqlann eyniliyi ve ümumiliyi də həmin məktebləri 
vahid yaradıcıhq kontekstində, ümumtüruk və ümumazəıbaycan dü- 
şüncesi daxilində öyrənmek zərurətini gündəmə gətirir. Digər tərəf- 
dən, aşıq məktəbləri yeddi yüz ildən arüq bir müddetii inkişaf yolu 
keçmişdir. Bu şifahi sözün cəmiyyətdə yaşadığı, təkamül mərheləleri 
keçirdiyi, tənəzzül mərhələləri ile əlamətdar olduğu, müeyyən 
dövrlərdə yüksələn və enen xəttlərlə özünü nümayiş etdirdiyi 
bir tarixdir. Aşıq yaradıeıhğı təbii ki, həmən zaman hüdudunda 
müxtəlif səviyyələri əks etdirmişdir. Aşıq məktəbləri məzmun, 
poetik deyer, forma, şekil baxımmdan olduğu kimi, ifa, repertu- 
ar, yaradıcılıq imkanları baxımmdan da müxtəlif seviyyeli ol- 
muşdur. Onlann məktəb səviyyəsinə yükselişini şərtləndirən 
ictimai-siyasi şərait və dövr, ifaçı sənetkarlar müxtəlif olduğu 
kimi, eyni zamanda ayn-ayrı yüzliklərde yaradıcıhq ənənəleri- 
nə görə bir-birindən aynlmışlar. Bütün bımlar ise miUi tefek- 
kürdə zaman-zaman baş verən hadisələrle şərtlənmişdi. Bir 
aşıq məktəbi çevrəsinde baş veren tarixi, ictimai-siyasi şeraiti 
bütün aşıq məktebleri və ya mühitləri üçün eynileşdirmək tebii 
ki, mümkün deyildir. Hər bir aşıq məktəbi müxtəlif dövrlərdə 
onu yaradan, yaşadıb və davam etdirən sənətkarlarm yaradıcıhq 
ənənələrine uyğun şəkildə araşdınlmahdır. Bütün bunlarla ya- 
naşı, aşıq məktebləri lirik ve epik təfəkkürün inkişafını tənzim- 
ləyən bir sıra başqa hadisələrlə bilavasite bağh olmuşdur. Bu 
çoxcəhəthkleri aşıq məkteblerinin hər biri həm ayn-aynhqda, 
həm də birlikdə əks etdirməkdedir.
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Aşıq mektəbləri aşıq sənətini bir çox cəhətdən zənginləşdir- 
miş, ona silsilə yeniliklər getirmiş, onu oğuz türklerinin qüdrət- 
h ifaçıhq institutu kimi şöhretləndirmişdir. Aşıq yaradıcıhğmı 
bir sıra tesir və assimilhyasiyalardan qorumuş, onu mərsiyəçi- 
hk, dərvişçihk, qam-şaman ifaçıhğmdm yan keçib ozan ənenə- 
lərini yeni tarixi şəraitdə yaşadan peşəkar ifaçıhq və improviza- 
torçuluq institutu səviyyəsine yüksəlde bilmişler.

Son zamanlarda «aşıq məktəbi» anlayışma bir mənah olma- 
yan münasibətlər də nezerə çarpır. Bir sıra hallarda “aşıq mek- 
tebi” az qala inkar edihr. “Məkteb’m yalmz məfkurə, ideya, dü- 
şüncə ilə bağh meydana gəlməsi prosesinə üstünlük vcriHr. “İs- 
tər ədebi mühitdə, istərsə də senət aləmində “məktəb” anlayışı- 
nm arxasmda son dərəcə böyük hadisəlerin dayanması, əsas 
şert sayıhr” deyə fıkirler irəh sürülür (24,s.160-164).

“Aşıq mektəbi"nin məna çalannı inkar etmək üçün «Mo)la 
Nəsreddin»çilərlə «Füyuzat»çılan müqayisə edərək «gcrçək 
tarixi prosesə» söykənmek təklif edilir. Doğrudan da «Molla 
Nesreddin»çilerle «Füyuzat»çılann döyüşü, qarşıdurması milli 
mədeniyyətin tereqqisinin vacibliyinə yönəldilən formaca ferq-
li, mezmunca cyni mefkure baxışıydı, uzun zaman həmon gö- 
rüşlərin düşmen hcsab edilməsi de kökündən yanlış idi. Onlarm 
her ikisi gerçek tarixi proses kimi meydana çıxmışdı. Haqh ola- 
raq hər biri milii tereqqiyə nail olmağm müxtelif məfkurəvi 
baxışlarmm sistemini ortaya qoymuşdu. Zaman bu hoqiqoti bir 
daha tesdiqledi.

Bu mefkurə məktəblərindən bir neçə yüz il əvvəl milli tə- 
rəqqiyə məfkure vasitesilə deyil, senətin yüksəlişi ilə bağh nail 
olmağın mümkünlüyünü cemiyyetə aşıq yaradıcıhğı telqin et- 
məyə başlamışdı. Bir qəder dərine getsek, senetin yüksəliş yo- 
lu ile milli təreqiiyə nail olmanın özünün mahiyyətində də de- 
yerli məfkurə elementləri yox deyildi. Hem də müxtəiif təri-
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qətlərin, görüş və baxışlann mübarizəsinde azərbaycançılığm 
( 7 ,  S .4 )  işartılanm özündə əks etdirən güclü bir milli məfkurə 
yaranıb formalaşmaqda idi. Aşıq yaradıcıhğmda başlayan bu sə- 
nət yükselişini məhz aşıq məktəbləri inkişaf etdirib yeni mər- 
hələyə yüksəldə bildi. XVII-XVIII əsr aşıq poeziyasmda baş 
verən intibah öz dərin kökləri ilə həmin qaynaqlardan bəhrələ- 
nirdi. Bütün bunlar isə indiyədək aşıq yaradıcılığmda öyrənil- 
memiş hadisələrdir. «Aşıq məktəbi»ni yarada bilən böyük ha- 
disələr idi ki, uzun illər biz onlan öyrənməkdən, azərbaycançı- 
hğm ilkin tarixi köklərinə diqqet yetirmekdən uzaq olmuşuq.

Azərbaycan mədəniyyeti tarixinde sənətin yükselişi, sənət 
məktəblərinin yaranması (şifahi və yazıh enenəde) milli terəq- 
qini orta əsrlərdə yeni mərhələyə yükseldən vacib faktorlardan 
idi. Ona göre də Azerbaycan aşıq mektəblərini tarixi inkişaf 
mərhəleləri, özünəmexsus özellikləri, peşəkar ifaçıhq ənənelə- 
ri ve üslubları çevrəsində, ehate etdiyi mühit, yaxud mühitler 
səviyyəsinde gerçək heqiqətlər zemininde öyrenmeden XX esr 
edəbi məkteblərinin tarixi zemininin heqiqi axannı müəyyen- 
ləşdirmek qeyri-mümkündür. Çünki xalqm maariflenmesine və 
kulturoloji durumunun yüksəlməsine xidmet eden bütün maa- 
rifçilik görüşləri və məfkurə mektəbləri özündən xeyli ew elki 
dövrün sənət yolu vasitesi ilə gələn, yükselen milli tereqqinin 
zeminində yaranıb meydana çıxmışdı. Uzun iller mefkurə eti- 
ban ile «MolIa Nəsreddin» ve «Füyuzat»m bir-birine qarşı qo- 
yulması mehz onlarm orta əsr sənet enənelerinden, azərbay- 
cançıhq görüşlərindən kənarda öyrənilməsi ile bağh olmuşdur. 
Məsələn, mefkurə mektəblerinin yaramb formalaşmasmı, milli 
terəqqinin yükselişi zemininə yöneltme zerurətinin açıqlan- 
masmda ağız edebiyyatmm tereqqiyə aparan yüksəlişin cahan 
şümül nüfuzedicilik rolu nəzəre ahnmamışdı. Avropa intibahı- 
nm kökünde bu intibahı herəkete gətiren qüwenin xalq yaradı-
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cıhğı qaynaqlan ilə bağhhğı qəti şekilde qoyulurdusa (8, 
S .1 5 1 ) ,  Azərbaycanda milli tərəqqinin yüksəlişini təmin eden 
qaynaqlann içerisinde aşıq yaradıcıhğmm öne çəkildiyini deyə 
bilmərik. Halbuki, Azerbaycanda baş veren analoji prosesdə 
orta esr anadilli klassik şerimizle yanaşı, aşıq yaradıcıhğı 
mühüm rol oynamışdır. Onun fəal mövqeyi ise öz dövrü üçün 
bütün məfkurevi görüşlərin önündə gedən, onlan azər- 
baycançıhq istiqamətinə yönəldən aşıq sənetinin adı ilə bila- 
vasitə bağh olmuşdur. Aşıq yaradıcıhğı bütün bu öncül fəaliy- 
yətini Azərbaycan türklerinin geniş eraziləre yayıldığı regi- 
onlarda aşıq mektebleri vasitəsile həyata keçirə bilmişdir. Bu 
mektəblərin Azərbaycan xalqınm sənət və məfkurə istiqamə- 
tinde terəqqisini sürətləndiren fealiyyəti geniş və intəhasızdır. 
Mesələn, Anadolu aşıq məktəbi dövrünün bütün təriqət baxış- 
ları qovşağmda təsevvüf-sufi görüşlerine söykenmək, ozan ya- 
radıcılıq ənenelərinin davamçısı kimi çıxış ctməklə həm sənət, 
həm de mefkure istiqametində azerbaycançıhğı ycni mərhə- 
leye yükseltdi. Yunis İmre senətin məfkurə və poetik yönümü- 
nü müəyyen etdi, aşıq poeziyasmm mövzu, mezmun qoliblerini 
müeyyenleşdirdi, onun şekli müxtəlifliklərinin yönümünü 
səmtlendirdi. Şirvan aştq məktebi ise aşıq musiqisino ycni 
mezmun getirmekle ona özüneməxsusluq verdi, bu musiqinin 
yeni çalarlarmı yaratdı; Tebriz aşıq məktəbi aşıq şcrini sonət- 
karhq baxımmdan cilaladı, aşığm dastan repertuanna ycni məz- 
mun getirdi. Göyce məktebi aşıq və el şairlərinin yeni neslini 
formalaşdırmaqla, aşıq sənətinin yeni poetik ifa qüdrətini açıq- 
ladı, aşıq ifaçılığmm fərqli düzümünü sıraladı. Bunlarm ise hər 
biri peşəkar ifaçıhq mektebi yaratmaq üçün kifayet qedər fərqli 
ve yeni istiqamet, senet imkanlarınm yüksəlişi üçün zəruri 
merheleler idi. Bu göstericilərin hər biri aynhqda ifaçılıq ve 
yaradıcıhq mektebi formalaşdırmağa kifayet qeder əsas verir.
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milli tərəqqinin yüksəiişini şərtləndirən amillər kimi cəmiyyət- 
də apancı mövqeyi ilə fərqlənirdi. Hər bir məktəbə məxsus 
mühitdə və ya mühitlərdə isə bu göstəricilərin fəaliyyəti daha 
fəal və mütəhərrik idi.

Aşıq məktəblərinin hər birinin özünəməxsusluğu onun fərdi 
yaradıcıhq ənənələri ilə bağh olub heç bir qarşıhqh təzad yarat- 
mır. Onlar ümumiUkdə aşıq yaradıcıhğmm müxtəHf özəlhkləri- 
ni əks ctdirir, bir-birini tamamlayır. Bütövlükdə isə aşıq sənəti- 
nə xüsusi bir gözəlhk bəxş edir. Bu məktəblərin hər biri aşıq 
yaradıcıhğmı zənginləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda onlan 
forma, məzmun, ifa üslubu və tərzi, milli həyatı əks etdirmək 
baxımmdan bir-birindən ayınr.

Azərbaycan aşıq yaradıcıhğı genetik qaynaqlar, inkişaf isti- 
qamətləri və meylləri, eləcə də poetik dəyərlər baxımmdan 
araşdınlmağa möhtac olduğu kimi, xalqm geniş əraziyə səpə- 
lənmiş milH-etnik mədəniyyətini, onun inkişafmm başhca isti- 
qamətlərini öyrənmək cəhətindən də çox önəmhdir. Bu çoxcə- 
hətliHyin ümumi mənzərəsini isə miHi aşıq sənətini müxtəhf 
rcgionlar üzrə əks etdirən aşıq məktəbləri, hər bir məktəbin 
tərkib hissəsi olan aşıq mühitləriniin geniş ve çoxcəhəth yara- 
dıcıhq ənənələri tamamlayır.

«Məktəb», yaxud «aşıq məktəbi» anlayışlannm məzmun ça- 
lanndakı şərtilikləri tədqiqat zamanı təbii ki, diqqətdən yaym- 
dırmaq olmaz. Çünki XIII-XIV, yaxud XVI-XVIII əsrlərdə ya- 
ranan sənət məktəblərinin miUi tərəqqi və maarifçiHk yönümü 
ilə XIX-XX əsrlərin ədəbi məktəblərinin məfkurə görüşlərini 
bir-birindən əsash fərqlər ayınr. Bu fərqlər sənətlə məfkurə və 
miHi tərəqqinin yüksəHşinə yanaşma yoHarı baxımmdan da bir- 
birindən scçiHr. Eyni zamanda onlann hər birinin miUi-mədəni 
tərəqqidə özünə məxsus yeri və payı vardır. Bu geniş və çox- 
cəhətli yaradıcılıq prosesində Azərbaycan aşıq məktəbləri ifa
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və improvizə təkamülü ilə ilkin tərəqqi funksiyalarmı üzərinə 
götürmüş, onlan orta əsrlərin bir sıra mənəvi-əxlaqi, etik-este- 
tik dəyərləri qəlibində yeni yüksəHş yoluna çıxara bilmişdir.

ANADOLU AŞIQ MƏKTƏBİ

Bu aşıq mektəbi XIII-XIV esrlerde Anadoluda meydana gəl- 
mişdir. XI-XII əsrlərdə ozanm aşığa transformasiyasmdan sonra 
formalaşma mərhələsini yaşayan aşıq yaradıcıhğı Anadoluda ilk 
öncə özünün ilkin teşəkkul merhelesini keçirdi (9, s.34). Hə- 
min mərhələ xalq şeri ənənələrinin, yeni yaranmağa başlayan 
saz havalannm, bütün bunlan öz repertuarma gətirən əski saz 
şairlərinin repertuan ilə bağhydı. Aşıq yaradıcıhğı həmin zə- 
minde inkişaf edib formalaşırdı. Bu dövrdə aşıq sənotindo iki 
istiqamət özünü göstərirdi. Birincisi, Yasəviçilor tərəfmdon 
yayıHb geniş intişar tapan, kökündə təsəw üf görüşlərini əks 
etdirən, sufı görüşləri ilə çarpazlaşıb xalq içərisindo allaha 
aşiqlik etiqadmı vəsf eləyən ifaçıhq idi. İlkin mərhələdə sufı- 
dərviş görüşlərinə söykənən bu ifaçıhq tərzi XIII-XIV əsrlərdo 
mezmun ve sənətkarhq baxımmdan özünün yeni inkişaf mərho- 
lesini yaşadı. İlahi gözəlHklərin, allaha qovuşma etiqadmm tə- 
rennümü burada daha böyük vüset aldı, onun başhca məzmun 
mündericəsinə çcvrildi. Osmanh dövlətinin bu sənəti dəyərlən- 
dirməsi, ona yüksək qiymət vcrməsi və yayılmasma şərait ya- 
ratması xalq içərisində aşığm nüfuzunun artmasma mühüm təsir 
göstərdi.

Aşıq sənətində özünü göstərən ikinci istiqamet isə ozanların 
ifaçılıq və improvizatorçuluq ənənəsini yeni şəkildə davam et- 
diren, sufı-dərviş-təkke görüşlərinə o qedərə də meyl göstər- 
meyən peşəkar yaradıcıHq ənenələrini inkişaf etdirən sənətkar- 
lann - aşıqlann adı ilə bağhydı. Bu istiqamət Qafqazdan baş-
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layaraq Şimali və Cənubi Azerbaycanı, eləcə də İqdir-Qars da- 
xil olmaqla Qərbi Azərbaycanı bütöv şəkildə əhatə edirdi.

Sənətin bu iki istiqaməti elə həmin mühitde formalaşmağa 
başlayan, bu gün İranm öz adma daha çox çıxmaq istediyi mu- 
ğam sənətinin təşəkkülü ilə paralel şəkildə yüksəlişde idi. Her 
iki sənət eyni qaynaqdan -  islam deyerlərindən, sufı-derviş- 
tekkə qaynaqlanndan bəhrələnib şaxelenirdi. Aşiqlə-işığm çar- 
pazlaşması (10, s.53-57) bu sənəti yeni dilemma qarşısmda 
qoydu. İlahi eşqi tərennüm edən aşiqlərlə, böyük xaliqin yarat- 
dığı gözəllikləri -  təbiət və insan gözəlliklərini vəsf eləyən 
aşıqları bir ifaçıhq institutunda birləşdirmək zərurəti gündəme 
gəldi (10, S .5 8 ) .  Sənetdə baş veren kontaminasiya yuxanda 
qcyd edilen iki istiqameti - üslubu birleşdirib aşıq senetini for- 
malaşdırdı (10, s.53-63). Bu kontaminasiya aşıq yaradıcıhğm- 
dakı mövzu, mezmun və ifaçıhq perakendehyine son qoydu, 
onu yeni inkişaf mərhəiəsinə yüksəltdi.

Muğam sənəti ise cəmiyyetde getdikcə milh terəqqini süret- 
ləndiren faktorlann güclü təsiri ilə xalq sənətinin orijinal sahesi 
kimi öz müstəqil, enenəvi inkişaf yolunu müeyyenləşdirdi.

Qopuz musiqi aləti zəminində simli musiqi aletlerinin yeni 
silsiləsinin meydana çıxma prosesi baş verdi və uzun zaman hü- 
dudunu ehatə elədi. Bu dövr ümumilikdə müxtelif tipli musiqi 
alətlərinin yenidən tekmilləşme, işlenmə dövru kimi de əla- 
metdar oldu (11, s.34). Şerq, elecə de dünya xalqlanmn tari- 
xən yaratdığı simli musiqi alətlərinin oxşarhğı həqiqetini ortaya 
qoydu (11, s.83). Belə bir tarixi şəraitdə muğam ifaçıhğmm 
yeni tipli musiqi alətləri yarandı və o, xalq musiqisinin diger 
şəkillerinden ferqli yeni musiqi tipi kimi meydana çıxdı. Mu- 
ğam seneti özünün musiqi ansamblmı -  tar, ney ve nağara üçlü- 
yünü yaratdı. Muğam musiqisi islami deyərler, mersiyye, növ-

56

hə ritmləri üzərində bərqerar olub formalaşdı ve böyük sürətlə 
Qafqaz, Mərkəzi Asiya və İran ərazisine yayıldı (11, s.42).

Muğam sənətinin mənşe xüsusiyyətləri barəde müxtelif mü- 
lahizeler vardır. Son vaxtlarda daha tez-tez onu İran qaynaqlan 
ilə bağlamağa, muğamm yaranma zeminini İran təmayüllü isti- 
qametlərə yönəltməye cehdler göstərilir (12, s.104). Bu, tama- 
milə yanlış mövqedir.

Muğam Anadoluda yaranıb Şirvanda özünün tekamül merhə- 
lesini keçirmişdir. Bu mərhəlenin yüksəlişi Osmanlı və Şirvan- 
şah dövlətçilik ənenələri, onlarm muğama geniş meydan vcr- 
mələri, muğam məclisləri kcçirmələri ve dövrün muğamm xcy- 
rine işləyən bir sıra milli-kulturoloji dəyərləri bu senətin inki- 
şafmda mühüm rol oynamışdır (12, s.63).

Muğam musiqisinin ayrı-ayn xallan və zənguləleri hansısa 
bir xalqm əski musiqi ritmleri, yaxud dəyərleri üzərində dcyil, 
«Qurani-Kərim»in qiraət ritmi -  «Şur» üzerində golən ifa torzi 
ilə bağhdır. Bu ifanm ilkin ritmləri məhz Anadolu ifaçıhq mok- 
tebinde yaranmış, hemin region muğam senetinin mcydana gəl- 
diyi tarixi erazi kimi şöhretlenmişdir. Bu senətin sonrakı təka- 
mülü de Anadolu-Şirvan ifaçılığı ile sıx bağh olmuşdur.

Anadolu qaynağmda formalaşma mərhələsi keçiren muğam 
ve aşıq seneti zengin ifaçıhq ənənələri yaratmış, onlann her 
biri özlərinə məxsus ferqli inkişaf yolu ile davam cdib yüksel- 
mişdir.

Anadolu aşıq məktəbi ilkin təşekkül merheləsindo pcşəkar 
ifaçılığı öz etrafmda sıx birləşdirdi. Anadolunun bir sıra saz 
şairleri, xalq şeri üslubunda qoşub-düzen cl senətkarlan bu 
mektəbin etrafmda cemləşdiler (9, s.66). Tarixi kontaminasiya- 
dan sonra da burada təsəvvüf, sufı görüşlərinin tərennümü güc- 
lü idi. XIII-XIV yüzilliyin əwəllərində Yunis İmrenin şəxsində 
mektəb özünün kamil yaradıcılıq mərhələsinə yüksəldi. Anado-
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lu aşıq məktebi həm forma-məzmun, həm də sənətkarhq baxı- 
mmdan yeni inkişaf mərhələsini yaşamağa başladı. Yunis İmrə- 
nin ideyalan bu məktəbin aparıcı istiqamətlərini təşkil etdi. 
Xalq şeri ənenələri, gərayh, qoşma, təcnis və başqa formalar- 
dan Azərbaycan diUnin şirin ləhcəsində istifadə Yunis İmrə 
poeziyasma xüsusi bir qüdrət verdi. Dünyəvi eşqin, ilahi gözəl- 
hklərin, allaha qovuşmaq səadətinin terənnümü kimi baxışlann 
xalq arasmda tebhği bu məktəbi daha da şöhrətləndirdi.

Aşıq məktəbinin həmin dövrdə yeni mərhələyə yüksəlmə- 
sində Yunis İmrə şəxsiyyəti, onun aşıq yaradıcıhğı və sənəti ilə 
əlaqəsi barədə hələ açıqlana bilməmiş bir çox mübahisəh mə- 
sələlər qalmaqdadır. Anadilh şerimizin yüksəhş mərhələsində 
aşıq şerinə yeni forma, məzmun və poetik siqlət gətirən Yunis 
İmrənin həyatı və yaradıcüığı ilə bağh bir sıra mesələlər açıq 
qaldığı kimi, onun şifahi poeziyamızm inkişafmdakı yeri və 
mövqeyi barədə də hələ birmənah fıkir yoxdur. Melum olanı 
odur ki, Yunis İmrə öz yaradıcıhğmda sufı dünyagörüşünə 
əsaslanmaqla xalq şerinə yeni məzmun gətirmiş, özünəqəderki 
görüş və təsewürlərin fovqünə yüksələrək aşıq şerini edebi 
mekteb seviyyesinə yüksəldə bilmişdir. Bezən şair, bezən də 
aşıq kimi teqdim edilən Yunis İmrə Anadolu aşıq məktebinin 
əsasmı qoymuşdur.

Anadolu aşıq məktebinin yarandığı dövr türk tarixinin zid- 
diyyətler ve tezadlarla dolu illərinə təsadüf edir (13, s.126). 
Hemen dövrde Anadolu əhalisi böyük çetinhklər, qıthqlar, da- 
xih çəkişmeler məngenesinde uzun zaman idi ki, ezab çekirdi. 
Bir terefdən ölkədəki dərəbeyhk, ayn-ayn beyiiklərə bölün- 
müş torpaqlan ele keçirmek uğrunda gedən müharibeler, diger 
terəfden ölkede monqol zülmünün getdikcə keskinləşməsi 
kəndhləri var-yoxdan çıxarırdı. Zülmə dözmeyen xalq arasmda 
etirazlar getdikcə artır, ölkənin müxtelif erazilerinde üsyanlar

58

başlayırdı. Onlardan ən böyüyü Baba İsak üsyanı (1237-1238) 
idi. Üsyançılar yerii idareçiUk qaydalanna etiraz əlameti olaraq 
Sivaş, Amasiya əyalətlərini tutmuşdular. Bu üsyan kortəbii xa- 
rakter daşıdığma göre çox çəkmədən amansızhqla yatınldı. 
Dörd mindən çox üsyançı qıhncdan keçirildi, Baba İsak isə 
1240-cı ildə edam edildi (14, s.106).

Üsyanlann ara vermədiyi Anadolu bu dövrdə böyük iqtisadi 
və siyasi böhran içərisində idi. Bu böhran 1200-ci illərin sonu- 
na qədər davam etdi, türk tarixində bir sıra qırğmlar, qətllər, ir- 
tica və felakətlərlə yadda qaldı (13, s.125).

Yunis İmrə məhz Anadolu heyatmm çox qanşıq bir dövrün- 
de, ajo-ı-ayn təriqetlərin nüfuz uğrunda mübarizə apardığı tarixi 
meqamda Anadolu aşıq mektəbinin inkişaf yolunu səmtləndir- 
di, onu bütün təriqət deyerlərinin təsirindən qoruyub özünə- 
məxsus inkişaf yolu ile irəlileməsinə nail oldu. Bu dövrde o, öz 
yaradıcıhğı ilə sufı dünyagörüşünün poetik düşüncəde qüdrətli 
ifadesini, eləce de Anadolu aşıq mektebinin milli-mənəvi və 
əxlaqi deyərler yönünde formalaşmasmı eslinde başa çatdırdı.

Yunis İmrenin qeybinden xeyli sonra Anadolu aşıq mektəbi 
bir müddet teriqət görüşlerinin tesiri altmda qalsa da XIV esrin 
sonlarmdan yeni aşıq şeri eneneleri burada özünü göstərməyə 
başlaydı. Qelenderilerin ifaçıhğı, yaradıcıhq repertuannda aşığa 
transile kütlevi hal aldı (10, s.53-60). Anadolu aşıq şcrində 
yeni məzmun, üslub və formalar getdikcə derinleşdi. Aşıq 
mektebinin repertuannda ozan yaradıcılığı üstün mövqeyə keç- 
məye başlaydı. Zaman keçdikcə burada hemin ənənələr daha 
möhkem şəkilde bərqərar oldu. Aşıq bir şəxsiyyet kimi cəmiy- 
yətde öncül mövqeye çıxdı. Dövlet aşığm cemiyyətdə telqin- 
edici, nüfuzedici fealiyyətindən istifadə ederek onlan dövlətin 
bir sıra idareedicilik strukturlannda yerieşdirdilər. Osmanh 
«dövleti aşıqlardan orduda və xalq arasmda mövcud hakimiy-
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yətə inam yaradan, qələbə, zəfər, yenilməzlik aşılayan qüwətli 
vasitə kimi istifadə etdiyinden» (24, s. 157-158) aşığm cəmiy- 
yətdə mövqeyi getdikcə möhkəmlendi. Aşıqlar saraylarda, dö- 
yüşən ordularda, hökmdarlann nüfuzlu məchslərində öncül 
mövqeyə çıxır, miUi etik-estetik düşüncenin peşəkar ifaçıhqda 
aparıcı təmsilçilərinə çevrihrdiler.

Bu dövrdə Anadolu aşıq məktəbində yeni bir yaradıcıhq 
ənənəsi özünü göstərməyə başlaydı. Aşıq repertuannda epik 
üslubla hrik üslubun çarpazlaşması yolu ilə dastan nümunələri 
formalaşır və əski türk dastançıhğma qayıdış özünü göstərir. 
Amma buradakı məzmun qehrəmanhq süjetinə deyil, sevgi ma- 
cəralarma əsaslanırdı. Yeni məhəbbət dastanı tipi meydana çı- 
xır, repertuarda ifa sinkretizmi yaranırdı. Bu, Anadolu məktəbi- 
nin aşıq yaradıcıhğı tarixinde ən mühütn və böyük nailiyyətlə- 
rindən biri idi. Həmin yaradıcıhq çox çəkmədən aşıq repertua- 
rmda mühüm üstünlük qazandı. Aşıqlann dastançı tipi yarandı, 
onlarm ifaçı aşıqlardan əsash fərqləri üzə çıxdı və beləhklə or- 
ta esr dastançıhğmm əsası qoyuidu. Digər tərəfdən, aşıq mək- 
təbinin özünün yeni tarixi şəraitdəki durumu müəyyənieşdi, 
onun peşəkar ifaçıhq və improvizatorçuluq istiqamətində for- 
malaşması qəti şəkildə yekunlaşdı. Bu həmən mərhələ idi ki, 
Anadolu aşıq məktebində ifaçı aşıqlann repertuannda Yunis 
İmrə ənənələri davam ctdirilməklə yanaşı, ayn-ayn dini təri- 
qətlərin və din xadimlərinin tənqidi önə çıxmışdı. Bu cəhət
XIV əsrin sonlarmda Qayğusuz Abdalm (1370-1429) yaradıcı- 
hğmda özünü daha çox göstərirdi. Bu, islami görüşlərin cəmiy- 
yetde möhkəm bərqerar olduğu, hər hansı etirazm ağır inkvizi- 
siya cəzaları ilə qarşılaşdığı bir dövr idi. Lakin müxtəlif təriqət- 
lərin davamçılan kimi, Qayğusuz Abdah da heç kim öz ideya- 
lanndan çəkindire bilmir. Onun yaradıcıhğmda din xadimləri- 
nin tenqidi əsas yer tuturdu. İslam təriqətləri yamanlanır, aşığm
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yaradıcıhğmda insan azadhğmm tərəımümü özünü daha çox 
gösterməye başlayırdı. Qayğusuz Abdal bir şerində özbaşmahq- 
lann həddini aşmasmdan allaha şikayət edirdi:

Qıldan körpü yaratmışsan,
Gəlsin qullar, keçsin deyə.
Hələ biz şöylə durahm,
İgid isən kcç, a Tann, (16, s.27)

Qayğusuz Abdal dövründəki özbaşmahqlara və qanunsuzluq- 
lara banşmaz mövqeyini ifade etmiş, bezen mecazi vasitolorlə 
cəmij^ətde baş venrənlərə tənqidi münasibətini bildirmişdir:

Cümlə kaplum-bağalar,
Qanadlanmış uçmağa.
Kərtənkələ dirilmiş,
Kmm suyun keçmağa. (16, 51)

Anadolu dini görüş ve teriqetlerin dəyişdiyi, inkişaf edib 
kök saldığı rcgionlardan biri idi. XV-XVI əsrlərden başlayaraq 
burada şielik yayılmağa başlayır. Səfevi dövletinin başçısı Şah 
İsmayıhn xilaskar obrazı aşıq şcrinde eks olundu. Bu dövrde 
yaşayıb-yaradan qüdretli aşıqlardan biri do Pir Sultan Abdal idi 
(1490-1598). XVI əsr Anadolu aşıq poeziyasında keskin icti- 
mai mezmun, Osmanh dövletinin idarəçilik üslubuna ctiraz, Se- 
fevi dövlətinə meyl ilk defə güclü şəkilde Pir Sultan Abdahn 
yaradıcıhğmda öz əksini tapmışdır.

XV esrin sonu XVI esrin ewəllerinde Anadoluda şiəliyin 
güclənmesinə qarşı Osmanh dövleti təsirli tədbirler görmoyə 
başladı. Şieliyi qebul edenlər Şah İsmayıla bu təriqetin yaradı- 
cısı, özlerinin xilaskan kimi baxır, bu ise dövrün qabaqcıl ide-
yalarmı eks etdiren aşıq edəbiyyatmda da öz əksini tapırdı. Şiə-
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liyin Anadoluda böyük vüset aldığım görən Sultan Səlim Yavuz 
1514-cü ildə Çaldıran döyüşündən qabaq 40 min nəferi şieliyi 
qəbul etdiyinə və bu teriqətə meyl göstərdiyine göre edam et- 
dirir. (4, s.192). Bu qanh hadisəyə Pir Sultan öz yaradıcıhğmda 
etiraz səsini ucaltmışdı:

Bu ii, bu dağlann qan əriməz,
Əsər badi-səba, yel bozuk-bozuk.
Türkmən qalxıb yaylasına yürüməz,
Yıxılmış aşiret, il bozuk-bozuk. (17, s.42)

Bu dövrde bir-birinin ardmca baş ahb geden qanh toqquşma- 
lar, xüsusile İran və İraq üzərinə 1534-1548-1549-cu illərdəki 
hücumiar Osmanh dövlətinin özünü də daxildən sarsıtmağa 
başladı. Sultan Süleymamn öiümünden sonra ise ölkədə ve- 
ziyyət daha da ağırlaşdı. 1576-cı ildən Osmanh dövleti durğun- 
luq dövrünü yaşamağa başladı. Yenə de üsyanlar güclənmekdə 
idi. Xüsusilə 1576-1610-cu illerdə geniş erazini əhate eden 
Celaliler üsyam az qala bütün Zaqafqaziyanı bürüdü ve bu üs- 
yan çox çətinlikle yatınldı. Bütün bu hadiseler Anadolu aşıq 
məktebinə olduğu kimi, eləce də bütöv aşıq senetine yeni icti- 
mai mezmun getirdi. İslamm sünni-şiəliye parçalanması, ayn- 
ayn təriqetlər arasmdakı ziddiyyet, bezi hallarda ise kəskin 
qarşıdurmalar aşıq sənetində islami deyərlerə ağırh zerbe vur- 
du. Bu senetin yönümünün deyişməsinə tesir göstərdi. Onu 
yeni mezmunla zənginləşdirdi, islami dəyərlerden köklü şəkil- 
də qopub yeni ictimai məzmun daşımasma gətirib çıxardı.

Pir Sultan Abdahn aşıq şerine getirdiyi keskin etiraz motiv- 
leri getdikce müxtelif senetkarlarm yaradıcıhğmda özünü daha 
geniş göstermeyə başladı. Onlann sırasmda Qazax Abdal 
(XVI), Qul Hümmet (XVI), Aşıq Hüseyn (XVI-XVII), Ahoğlu

(XVIII) Şesil Əhmed (XIX) və başqalan öz yaradıcıhqlannda 
dövrün ictiami edalətsizliklərini kəskin tenqid etmeye başladı- 
lar. Osmanh sultanlannm xalqm başma getirdiyi zülm aşıq şeri- 
nin ümumi mövzusuna çevrildi. Senətdə yavaş-yavaş Yunis İm- 
re əneneləri deformasiyaya uğramağa başladı. Pir Sultan Abda- 
hn təkke şerindeki şikayet motivleri sonrakı dövrde yazıb-yara- 
dan el şairleri ile yanaşı, aşıqlarm yaradıcıhğmda da özünü əks 
etdirməye başladı. Təsadüfı deyil ki, Yunis İmre tesiri ile yara- 
dıcıhğa başlayan Aşıq Hüseyn artıq ömrünün sinli çağmda eda- 
letin olmamasmdan gileylenməkle ümumilikdə, ədalət və həqi- 
qət axtanşma çıxır, giley-güzanm bele ifadə edirdi:

Zəmane insanmda fitnə törətdi,
Söyləməz gerçəyi, yalan düzən var.
Ədəb qalxdı, həya qalxdı, nə qaldı?
Övladmdan, uşağmdan bezən var. (16, s.35)

Dövrünün ictiami edaletsizliklerine qarşı bu dövrde ctiraz 
sesini qaldıran senetkarlardan biri de Aşıq Derdli İbrahim 
(1772-1845) idi. O, torpağı elindən almmış kendliydi. Bir 
müddet Anadolu etrafmda gezib-dolanıb bir parça çörek pulu 
qazanan Derdli İbrahim az sonra İstanbuia gəlir ve müxtelif 
dövlet vəzifəlerində çalışır. Lakin öz talcyindən daim narazı 
olan aşıq burada da bir sıra edaletsiz, qanh hadisəlerin şahidi 
olur. Derdli İbrahim insan azadhğı ve hüquqlan uğrunda insa- 
mn özünün mübarize aparmah olduğunu söyləyirdi:

Vaxtı mürur edər haram əhlinin,
«Mədət səndən ey şah, ey şah» deyərək.
Riza halətində, niyaz babmda,
Keçdi ömrüm, «eyvah, eyvah» deyərək. (18, s.35)
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XVII-XVIII əsrlerdə Anadolu aşıq yaradıcılığında özünü gö- 
stərən forma və məzmun yenilikləri din xadimlərini razı salmır, 
onlar aşıq sənetini bütövlükdə «şeytan işi» adlandıraraq ona 
qarşı çıxır, aşıqlan cezalandırmağa, sazı yasaq eləməyə meyl 
göstərirdilər. Bu elə bir mərhələ idi ki, artıq Anadolu aşıq mək- 
təbi islami görüşlərin tərənnümündən, ilahi eşqin vəsfmdən 
uzaqlaşıb yeni məzmun kəsb etməyə başlamışdı. Belələrinə 
cavab olaraq Aşıq İbrahim Dərdli deyirdi:

Telli sazdır bunun adı,
Nə ayət dinlər, nə kadı.
Bunu çalan anlar kendi,
Şeytan bunun nerəsində?

Abdəst alsan, aidın deməz,
Namaz qılsan, qıldın deməz,
Kadı kimi haram yeməz,
Şeytan bunun nerəsində? (18, s.26)

Anadolu aşıq məktəbinin XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış gör- 
kəmli sənetkarlarmdan biri də Seyranidir (1807-1866). Seyrani 
pocziyasında ictiami məzmun güclüdür. O, Anadolu mektəbinin 
çətin tarixi şəraitdə ictimai məzmunlu şerin yeni merhələsine 
yükselməsində mühüm rol oynamışdır. Cemiyyətde baş verən 
özbaşmalıqlar -  dini zorkahqlardan tutmuş, qarətçilik, rüşvət- 
xorluq, memur riyakarhğı baş alıb gedirdi. Ona görə də öikəye 
başçılar teyin edənde əvvəlcə onların hansı qabiliyyətin və in- 
sanhğın sahibi olduğunu öyrənməyin vacibhyi aşıq şerində qa- 
bardılırdı. Çünki bu özünden müştəbeh adamlar cəmiyyetdə əsl 
derəbəyliklərin başhca sebəbkarlan idilər;

Kiçik loğma ilə dolmaz avurdu,
Nə yaman insanı kastı, kavurdu.
Cahamn külünü gögə sovurdu,
Keçdi sədarətə hayvan olanlar, (18, s.44)

Seyrani başqa bir şerinde ise vezir vəzifsinə təyin edilmiş 
adamlann tamahkarlığmdan, acgözlüyünden söz açır, onların 
esl simasını açıb xalqa gösterirdi:

Bitməz oldu hannanlann eyisi,
Xurma dadı verir ərik-qayısı.
Sədr-əzəm etsən əgər seyisi,
Ölmuş eşşək arar, nahn sökəeək. (18, s.84)

Seyrani öz dövrünün psixologiyasını, ictimai veziyyətini, ümumi 
əhvah-ruhiyyəsini bütün incelikleri ile əks edir, seləfi Yunis İmrənin 
aşıq şerine getirdiyi əneneleri qoruyub saxlayu-dı.

XIX esr Anadolu aşıq məktebi üçün seciyyəvi olan ictiami 
mezmun Seyraninin də yaradıcılığından qızıl bir xett kimi ke- 
çir. Qazıların edaletsizliyi, memurlann özbaşınalığı, din xadim- 
lerinin tenqidi bu senətkarm yaradıcılığmda daha keskin notlar- 
da özünü gösterirdi.

Meydana geldiyi dövrlorden islami deyərleri vəsf eleyən 
Anadolu mektebi artıq XIX esrdə bir sıra islam institutlarına, 
din xadimlerinin xalqla reftar qaydalarma qarşı çıxır, onlara ən 
keskin tenqidi münasibət bildirirdi. Məsələn, Seyraninin bir 
şerinde deyilirdi;

Neçin qərib oldu hikmi-şəriət,
Kadmın, müftinin yediyi rüşvət,
İçkiden, zinadan cahilə noubət,
Verməyir hafızi-quran olanlar?
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Yaxud;
Şeyxülislama sor, ey alicenab 
Savaba günah der, günaha savab.
Füqarə hakkmda xeyirii cavab
Söyləyəcək dillər, sözlər qurumuş.(18, s.84-85).

Seyrani yaradıcılığında qazi məhkəmələrindən fərqli olaraq, 
yeni tipli məhkəmələrin yaranmasma rəğbet özünü göstərsə de, 
onlan başdan-ayağa bürüyən rüşvətxorluğun tənqidi də kəskin- 
dir. Seyrani cəmiyyətdəki edaiətsizlikiərin bütöv sisteminə qar- 
şı çıxır, cəmiyyetə «ədalət havasınm vacib olduğunu» cesaretle 
söyləydi. Bu isə Anadolu aşıq məktəbinin XIX əsr yüksəlişinde 
ycni hadise idi.

XIX əsr Anadolu aşıq məktəbini həm forma, həm de mez- 
munca zənginleşdiren qüdrətli söz ustalarmdan biri də Dadal- 
oğlu (1785-1868) idi. Dadaloğlunu öz müasirlerindən ferqlen- 
dirən bir çox xüsusiyyətler Anadolu aşıq mektebine mexsus 
olub XIX əsrdə onun daha gcniş ictimai məzmun dəyerlərinə 
yüksəlişini əks etdinnəklə yanaşı, cyni zamanda sənətkarhq ba- 
xımmdan ycni inkişaf yolu kcçdiyini göstərir.

Dadaloğlu yaradıcıhğı öz məzmununa görə müxtəlfı qruplara 
aynhr. Onun güclü məhəbbet lirikası helə kifayet qedər araşdı- 
nlmamışdır. Öz müasirlerindən ferqli olaraq Dadaloğlu real 
cşqi tərənnüm cdən, öz məşuqəsini heyatda, insanlar içerisinde 
axtaran bir sənətkar idi. Onun vesf clediyi gözel ne huri idi, ne 
pəri, nə de qılman. Elat içərsinidən çıxmış, zamanm acı qoV' 
ğalan ilə üzləşmiş bir clat qızı idi. Aşıq onun gözəlliyini de 
doğma Anadolunun təbiəti ilə müqayisə edir, sevdiyi gözelin ei 
içində böyüyüb yctişdiyini, «feleyin bütün gerdişlerindən hali 
olduğunu» söyləyir. Bir sıra tesvirlərinde Dadaloğlu Aşıq Əles- 
gəre yaxmlaşırdı. Onun poetik qüdrəti səviyyəsinə yüksele bil-

mese de real gözelliyi bütün çalarlarmda vəsf eləyir, insan gö- 
zelliyinin ecazkar menzeresini yaradırdı. Dadaloğlu cyni za- 
manda Anadolu tebietinin gözel peyzajlarmı yaradan, ana təbi- 
etin tebii gözəlliklərini şerə köçürən senetkardır. Maraqlıdır ki, 
Dadaloğlu tekce təbiəti terennüm etməkle kifayətlənmir, onun- 
la dialoqa girir, təbiət gözəlliklerinin silsile mənzərəsini yara- 
dırdı. Bu gözelliklərlə üz-üzə dayanıb onlarla danışır, onlara dil 
öyredir və bu deyişmələri bütün detallan ilə şerə köçürürdü.

Dadaloğlu yaradıcıhğmda milli məişət gcniş lövhələrdə əks 
olunur. Türk kendlisinin ağır güzəram, bir qamı ac, bir qamı 
tox heyatı, gündəlik qayğıları, müharibelərdə, ara vcrməyən 
üsyanlarda keçən ömrü Dadaloğlunun şerində əsas bədii notlan 
təşkil edir. Onun yaradıcılığı məhdud çərçivedə qalmır, Anado- 
lu aşıq mektebinə felsefı-didaktik bir mezmun gətirir. Bu məz- 
munun ehate dairesi isə geniş ve intehasız olub türkün əzabkcş 
tarixi taleyini ehate edir.

Feodal zülmü, dövlet qoşun bölmelərinin efşarlara qarşı əda- 
letsiz mövqeyini Dadaloğlu böyük ürek yanğısı ilo qarşılayırdı. 
Zülmün erşə dayandığım deyən Dadaloğlu bütün müasirlorin- 
den ferqli olaraq efşarları Cövdet Paşa və Dərviş Paşanın roh- 
berhyi altındakı ordulara qarşı vuruşmağa çağırır. Bu, əslindo
XIX esr Anadolu aşıq poeziyasında yeni motiv idi, öz ınahiyye- 
ti etiban ile o, ölkede yeni ictiamai münasibetler və idarəcdici- 
•ik sistemi yaratmağa çağırış demək idi:

BeUmizdə qılıncımız girmani,
Daşı dələr mizrabımın temrani.
Haqqımızda dövlət etmiş fənnanı,
Fərman padışahın, dağlar bizimdir. (19, s126)
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Aşığın yaradıcılığmda vətən və qürbet, əfşarlann başma gə- 
tirilən müsibətlər, dövlətdən və qoşun başçılarmdan narazılıq 
ön plandadır. Dadaloğlımun «Açılmayır gülümüz» şerində və- 
tən həsrəti öz yüksək bədii əksini tapmışdır:

Yetər hey ağalar, bu sitəm yetər,
Kurçağa vannca quğular ötər,
Gelin, qız qalmadı, hep sayrı yatar,
Sahil yerdə açılmiyor gülümüz.

Esmiyor qarbişi mucuğu çökər,
Atırdır gecəsi, üvezi yakar,
İçilməz sulan, yosunlu olar,
Yaylaya yuxarı dönsün yolumuz. (20, s.143)

Dadaloğlu zülmün ərşə dayandığını böyük cəsarətlə söylə- 
yir, «öz yolımu azmış məmurlardan» qorxmur, həqiqəti onların 
üzünə deyirdi:

Dadaloğlu söylər sizə adını,
İndidən yox bilsin haşım kendini.
Bağlasalar parçalaram bendimi,
Yatacağam bilsəm belə zindanda. (20, s.49)

Dadaloğlu eyni zamanda cəmiyətdə baş verən hadisələrə la- 
qeyd qalmamış, cəmiyyəti bürüyən ağır xəstəliklərə -  vəbaya, 
qızdırmaya, yatalağa qarşı ölkədə heç bir mübarizə aparmayan 
hakimlərin xalqın acı taleyinə laqeydliyini kəskin tənqid etmiş- 
dir;

Keçəlbaz gəldi nerdə qışladı,
Ufacıq evlərə nələr işlədi.

Tazə gelin, böyük qızdan başladı,
Ölüm də gözəli çevere bənzər. (20, s.92)

1864-1865-ci illərdə, eləcə də sonrakı onilliklərdə Anado- 
lunu bürüyən aclıq, yoxsulluq və xəstəliklər minlərlə insanın 
həyatına son qoyur. Bu isə Dadaloğlunun böyük ürəkyanğısı ilə 
qoşduğu aşıq şerlərində öz əksini tapırdı.

Üsyan etmiş əfşarların başçısma -  Kazanoğluna divan tutul- 
ması əleyhinə üsyana qalxmış qadmların kişilərlə birlikdə 
döyüşməsi aşığm yaddaşında əbədi həkk olunmuş, o, bu hadi- 
səni təkcə əfşarlann deyil, türkün böyük faciəsi kimi qələmə 
almışdır:

Kara çadır işmi tutar,
Altun tabağ pasmı tutar.
Kazanoğlu ölmeyilən,
Avşar qızı yaşmı tutar? (21, s.195)

Anadolu aşıq poeziyası XIX əsrdə həm ictimai məzmun, 
həm də sənətkarlıq baxımından özünün yüksək zirvəsinə qə- 
dəm qoydu. Aşıq poeziyasmda nəzərə çarpan bu ənənə XIX 
əsrin ikinci yansından başlayaraq XX əsrin demək olar ki, son- 
iarma qədər davam etdi. Bu dövrdə aşıq məktəbinin yeni-ycni 
mühitləri meydana çıxdı, həmin ərazilərdə saz-söz sənəti özü- 
nün yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu -  Anadolu mək- 
təbinə məxsus bütün xüsusiyyətlər həmin mühitlərdə başlıca 
cəhətlərini saxlamaqla yeni məzmun və poetik dəyərlərlə zən- 
giniəşməyə başladı.

Dadaloğlu şerinin təsirilə Anadolu aşıq məktəbində ictimai 
məzmunlu şerin tarixi yüksəlişi özünü uzun müddət davam et- 
dirdi.

68 69



XIX əsrin sonu, XX əsrin əwellərində burada Aşıq Qurba- 
ninin, Aşıq Əlsəgərin yaradıcılıq ənəneləri özünü gösterdiyi 
kimi, Təbriz, Göycə və Şirvan məkteblərinin tesiri də hissedi- 
ləcək dərəcədə artmağa başladı. Bir sıra Anadolu aşıqlarmın 
Qurbani, Əlesgər, Xestə Qasımm ve b. şerlərinə nəzirəleri, ya- 
xud onlann istifadə etdikləri mövzulann təkrarı özünü göstər- 
məyə başladı. Bu dövrlerdə Anadoiu məktebinin Recəb Hifzi, 
Aşıq Zülali, Sabit Müdami, Camal Xoca kimi görkəmli nüma- 
yəndeleri aşıq şerinin müxtəlif şəkillerində söz düzüb qoşmağa 
başladılar. «Bu senətkarlarm yaradıcılığı yaşadıqlan dövrün 
ictimai-siyasi mənzerəsini əks etdirməkle yanaşı, sevgi, gözel- 
lik, vefa, ilqar anlayışma yeni incilər vermişdir. Deyim terzi, 
ifade vasitesi, uzun illərdən bəri aşıq şerində işlənen tamş rə- 
diflər, bezən bu şerleri o qedər doğmalaşdırır ki, sanki onlar 
Göyce ədəbi məktəbinin yetirməlerinin qeleminden çıxmışdır, 
onlan haçansa oxumuşuq» (22, s.3).

XX əsrin sonlanndan başlayaraq Anadolu aşıqlan məhəbbət 
lirikasmm en yaddaqalan nümunələri ilə yanaşı, fəlsəfı-didaktik 
ve ictimai məzmunlu şerin de dəyerli nümunelərini yaratdılar. 
Həm də bu şerlerdə Molla Qasımm, Xaltanlı Tağmm, Aşıq Alı- 
nm, Aşıq Ələsgerin, Şəmkirli Hüseynin, Ağdabanlı Qurbanm 
yaradıcılığmda olduğu kimi, onlarda da zemaneden, dövrün 
edalətsizliklərindən şikayetle yanaşı, «zahm fələyin iştəkleri- 
ne» güclü etiraz da özünü göstərməye başladı. Bu cehetden 
Aşıq Zülalinin yaradıcıhğı daha önemlidir;

Gəl yetiş Əflatun, hahm çox yaman,
Başundan çıxmaqda atəşH duman.
Lütfı-kərəmindən etmədin ehsan,
Məni dəftərindən sildin, ey fələk! (20, s.36)

Aşıq mektebleri üçün bir sıra hallarda ənənəvi olan mövzu- 
lara müraciət əslinde zamanm teleblərinden irəli gəlirdi. Tür- 
kün başma getirilen müsibətlər bütün bölgələrdə mahiyyət eti- 
ban ile eyni səciyyəli olduğundan bu kimi oxşar motivler aşıq 
poeziyasmm enenevi mövzularmdan biri kimi aşıq məktəblə- 
rində özünü tez-tez göstərirdi.

XX əsrin əvvəllerinde Anadoiu aşıq məktəbinin tanmmış 
nümayendələrindən biri olan Rəcob Hifzinin (1893-1918) ya- 
radıcıhğı məhz bu cehətdən diqqəti daha çox celb edirdi. O, 
Şerqi Anadolunun Qars vilayətinin Kağızman qezasmda anadan 
olmuşdur. Çox az ömür sürməsinə baxmayaraq Rəceb Hifzinin 
həyatı maraqh hadisələrle zəngin olmuşdur. O, həle dörd ya- 
şmda ikən dünyaya göz açdığı Torpaqqala məhelləsində məd- 
rəsəyə getmiş, doqquz yaşmda burada mükəmməl mədrəse 
tehsili alaraq hafızlik rütbesinə yiyələnmışdır. Çox gənc yaşla- 
nnda neqşibəndi teriqəti qəbul etmiş, buna baxmayaraq xalq 
şeri şekillərində aşiqanə şerler qoşub-düzmüşdür. Onda bəda- 
hətən söz dcmək istedadı yüksek idi. O, bir torəfdən hələ öz 
sufı görüşlərini davam etdirən təriqət dərvişləri ilə qaynayıb- 
qanşırdısa, digər tərefdon Anadolu aşıq ənənələrini mənimsey- 
ir və öz yaradıcıhğmda onlardan istifadə cdirdi. Rocob Hifzi 
lirik ve epik şerin en gözel nümunələrini yaratmış, qoşma, gə- 
rayh, divani və başqa şekillərden istifadə etməklə XX əsr Ana- 
dolu aşıq məktəbine böyük nüfuz qazandırmışdır. «Ürkütme», 
«GeIen olmaz», «Hanı», «Seher yelleri», «Kim idi», «GözeI», 
«Könül», «Men qeribem», «Sahibim yox», «Qurban oldu- 
ğum» ve s. kimi qoşmalarda insan gözünün görüb oxşadığı gö- 
zəllikləri böyük ecazkarhqla qələmə ahr, təbiət hadislələri ilə 
insan estetik düşüncesi arasmda körpü sahr, bu qoşahğı usta- 
hqla mənalandınrdı;
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Ürkütmə, incitmə, ay zahm ovçu,
Çox yorğundur bu dağlann maralı,
Yeddi ildir, ovlağmda gəzirem,
Yeddi yerdən yaralıdır, yaralı. (21, s.13)

Aşıq Hifzi yaralı maralla küskün taleyi arasmda paralellər 
axtarır, təriqətçi sufı görüşlərrinə sadiq qalaraq son məqamda 
«təqdir allahmdır, kimdən küsərəm» deyərək öz acı taleyi ilə 
razılaşır.

Bununla bele, Aşıq Hifzi bütün yaradıcılığı boyu islam təri- 
qəti görüşlərinin təbliğatçısma, yaxud aludəçisinə çevrilmir, 
bəzen bu təriqətlerin əsaslanna etiraz edir, bəzən də Quran 
ayelərinin yoxsulun deridinə elac ede bilmediyini söyləyir.

«Yoxsul» qoşmasmda deyir:

Yolda tapar bir Xorasan xahsm,
Üstünə toplayar üç-beş balasm,
Nə qədər oxusa Quran ayasm,
Tapammaz dərdinə dərmanı yoxsul.

Evində tapümaz ələyi, sacı,
Durar yol üstünde, istər yol bacı.
Qarşılar şahlan, vermez xeracı,
Alan yox ehndən fermam yoxsul. (21, s.30-31)

Rəceb Hifzinin semayiləri -  gəraylılan daha oynaq və şux- 
dur. Onlarda böyük heyatsevərlik, aşiq-meşuqluq sevdası, bu 
dünyanm gözelliklerine aludəlik, saf-ülvü duyğulann tərənnü- 
mü mühüm yer tutur. «Mərhaba», «İshaq quşlan», «Çiçeyi», 
«Düşermi» ve b. buna canh misaldır. Aşıq «Yerler» semayisin- 
de keçmişe qayıdır, ilk gənclik illərini xatırlayıb bir də həmin 
yerləri görmek, hemin duyğulan yaşamaq isteyini ifadə edir;
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Yadıma məzə düşürür,
Yar ilə gəzdiyim yerlər.
Bal, şəkərdən şirin-şərbət,
Ləbindən əzdiyim yerlər.

Seyr et, zinəti-zeyninə,
Bənzər cənnətin cyninə,
Yarın ördək, qaz boynuna,
Sanhb sevdiyim yerlər. (21, s.46-47)

Lakin Aşıq Hifzi hemişe nikbin, həyatsevər deyildir. Dünya- 
görüşündəki sufı etiqadı onu tez-tez tərki-dünya cdir, dünya ne- 
metlerindən uzaqlaşdırıb ruhi aləmo qovuşdurur:

Oyan, ey gözlərim xabi-qəflətdən,
Aləm rövşən oldu, gündür, şəfəqdir.
Gündə yüz min qatar gəlibən kcçir,
Fanidir, dünyadan köçməksə haqdır.

Ömrüm bir bahardır, cisınim bir yarpaq,
Bir gün xəzəl olar, tökər al yarpaq,
Ayağım altında basdığmı torpaq,
Aqibət başımdan üst olacaqdır.

Hifzi, çox əyilmə, qəddin əyərsən,
Fələk qoymaz qol-budağın göyərsin.
Könül, çox ucalma qəbrə gcdərsən,
Bir ovuc torpaqdır, yerin alçaqdır. (21, s.33)

Anadolu aşıq məktəbində aşıq yaradıcılığı XX əsrin əwollə- 
rində özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Bu, hər şeydən 
əw əl təriqət ve islam görüşlərindən tamamilə uzaqlaşıb dünyə-
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vi dəyərləri, dövrün təzadlanm və əksliklerinin terənnümündə 
özünü göstərməyə başladı. Bu baxımdan Aşıq Zülalinin (1873- 
1959) yaradıcıhğı diqqəti daha çox celb edir. Yusif Zülali Qar- 
sm Pofos qəzasmm Cysqan (indiki Zülah) kəndində anadan ol- 
muşdur. O, Anadolu aşıqlannm söylədiyi nağıl və dastanlara 
uşaqhqdan hevəs göstərmiş, söz qoşub saz çaimağı öyrənmiş- 
dir. O, gənc yaşlanndan Varxanah Aşıq Abbasa şagirdhk etmiş, 
aşıq sənetinin sirlərini ondan öyrənimşdir. Aşıq Şenhk və Aşıq 
Sumani ile görüşmüş, bütün Anadolunun saz-söz qaynaqiarmı 
dolanmış, ustad aşıqlarla görüşüb deyişmişdir. Aşıq Zülah öm- 
rünü Afyonun Əmirdağı kəndində başa vurmuş, Anadolu aşıq 
məktəbinin mövzu ve məzmunca zənginləşmesinde özünəməx- 
sus bir yer tutmuşdur. Aşıq Zülahnin hrikasmda vəten, onun 
tebii gözelhkləri, qehremanhq, aynhq ve həsret motivləri əsas 
yer tutur. Anadolu aşıq məktebi enenəlerinə sadiqhk ruhunda 
bu sənetə gelmiş, dünyanm fani olması, əwel-axır insamn haq- 
qa qovuşacağmı təlqin eləyen sufi dünyagörüşe bütün yaradıcı- 
hğı boyu sadiq qalmışdır:

Bu gedişle mənziHnə məsudə 
Varmayan da qəmli, varan da qəmli.
Nə yığırsan dünya mahn bihudə,
Yığmayan da qəmii, yığan da qəmh. (21, s.52)

Bədbin motivler aşığm müxtəhf illerde yazdığı “Bizi”, 
“Qəmh”, “Bir köşkde oturduq naziı yar ile”, “Bilmesi gerək”, 
“Könül, heç usanmaq yoxmudur səndə”, “Əzrayıl”, “Ey fəlek” 
ve başqa şerlerinde daha çox diqqətçekendir.

Aşıq Zülali xalq şerinin qoşma, gerayh, deyişmə və b. Şekil- 
lərinden istifadə etmekle dolğun didaktik-felsefı poeziya silsi- 
lesi yaratmışdır. Aşığm lirikasmda kasıbhq, yoxsulluq, achq,
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səfalət menalandırıhr, insan övladmm hamısmm dünya nemət- 
lərinden beraber istifadə etmeli olması qenaeti tesdiqlenir. La- 
kin aşıq bu heqiqətə inarmıır, dünyanm özünü də insan övladma 
düşen bir qismet kimi qiymetləndirir, öz qismətile son məqam- 
da razılaşmaq məcburiyyətində qahr.

Aşıq Zülalidə vetəpərvərlik ve vetəndaşhq duyğusunun 
tərənnümü poetik və əlvandır, axıcıdır, məftunedicidir:

Türk oğluyuq, ərlərik,
Kimsəye baş əymərik.
Bir damla suyumuzu 
Düşmənələrə vcrmərik.

Ağ dəniz, Qara dəniz,
Bizi unutmaym siz.

Dağlannız hızlıdır,
Sulannız duzludur.
Turğutlar, Barbaroslar,
Sinənizdə gizlidir,

Ağ dəniz, Qara dəniz 
Sizdən yardım gözləriz..

Dağlanmız başmdan,
Axar qara daşından,
Fərat nəhri tökülür,
Vətənin göz yaşmdan.

Ağ dəniz, Qara dəniz,
Sizdən növbə gözləriz.

Zülal deyir: çox şanlıdır,
Dalğası dumanlıdır.
Sizə tökülən çaylar,
Zəhərldir, qanlıdır.
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Ağ dəniz, Qara dəniz,
Ölər, ələ verməriz . (21, s.81-82).

Aşıq Zülali Anadolu aşıq şerində həsrət və qəriblik duyğusu- 
nu yüksək poetik səpgidə tərənnüm edən sənətkar kimi geniş 
araşdınlmalı sənətkarlardan biri olub yaradıcıhğı bu gün böyük 
maraq doğurur.

Anadolu aşıq məktəbinin XX əsr qüdrəth sənətkarlarından 
biri də Sabit Müdami (1918-1968) idi. Müdami də Pafos qəza- 
smda dünyaya göz açmışdı. Uşaqhq və ilk gənchk illəri Dəmir- 
döyər kəndində keçmiş, burada mədrəsə təhsih almış, «Qurani- 
Kərim»i mükəmməl öyrənərək ondan dərs deməklə məşğul ol- 
muşdur. Lakin bu dövr həyatı çox da uzvm sürməmiş, ilk gənc- 
hk illərinde Şəmsinur adh bir qıza vurulmuş, onun məhəbbəti 
ilə şer düzüb-qoşmağa başlamışdır. Aşıq şeri üslubunda qoş- 
duğu şerlerdə dünyevi dəyerleri tərermüm etmişdir. İlk sevgi- 
sindən uğursuzluğa tuş gələn Aşıq Müdami şer yaradıcıhğmda 
çox tez şöhrətlənir. Dini mövzuda və klassik üslubda yazdığı 
şerlərle yanaşı, o, aşıq şeri şəkillerində də gözel nümunələr 
yaradır. Nağıl motivləri əsasmda yaratdığı məhəbbət dastanlan 
«Əhşir ve Gül», «Seyfı Yülyezən», «Yetim Vezir Dürrü Qı- 
lan» və başqaları ona böyük şöhrət qazandınr. Müdami xalq 
arasmda «Ata», «Müdami ata» texəllüsləri ilə də tanmmışdır.

Aşiqanə şcrlerində Müdami Ata gözəlliyi vəsf eləyen 
qüdrətli söz ustasıdır. O da öz selefleri kimi sufı dünyagörüşü- 
ne bağh sənətkardır. Vəsf elediyi gözəlin bu dünyada müveq- 
qəti olmasmdan qəm yeyir, onun axiret dünyasmm daha şən 
keçecəyinə inansa da bu ideyanm üzərinde ele möhkem dayana 
bilmir. Gözəlinin bugünkü dünyasmı, real həyatmı və gözəllik- 
lərini vəsf eleyir, onu «yer üzünün incisi» adlandınr. «Ayır-

ma», «01mayınca», «Ram olur mənə», «Dünya», «Əfşar qı- 
zı», «Məni» və b. şerlərinde bu cəhət diqqəti cəlb edir.

Müdami Ata öz kökünə bağh sənətkardır. Onun üçün türkün 
keçib gəldiyi bütün torpaqlar doğmadır, türkün yaşadığı hər bir 
qarış ona əzizdir;

Ta Orta Asiyadan daşıb gəlmişik,
Bu yurd arasına, yoluınuz bizim.
Çoxaldığca qərbi, şərqi almışıq,
Dərbənddə var Dəmirqapımız biziın.

Bir öməyi aldıq Ceyhundan, Nildən,
Sözüm həqiqətdir dəruni-dildən.
Suriyadan, İraqdan, hətta Babildən 
Kürrcyi ərz tutdu, qanımız bizim.

,. .Müdami, çox şükür dinimiz islam,
Gün kimi münəvvər şərqdən qərbə tam.
Adamsız düşməndən alar intiqam,
Hərb edər tüfənglə, topumuz bizim (21, s. 125-126)

Müdami poeziyasmda türkün milli qüruru, qəhromanhğı, 
dönmezliyi böyük ruh yüksekliyi ilə terənnüm cdihr. O, xalqmı 
düşmen qarşısmda məğlubedilməz görmək istəyir. Lazım gə- 
lerse bir qanş torpağı uğrunda top-tüfenglə vuruşmağa hazır 
olduğunu bildirir. Qəhremanhq və cəngavərlik «igidlik və 
şücaet türkün aqnmdadır» deyən Müdami onım əzəli ve əbedi 
qəhrəmanhğmı vesf cləyir.

Aşığm poeziyasmda təbietin tərennümü xüsusi ycr tutur. O, 
bezən təbiətin kiçik bir parçasını götürüb mənalandırır, onun 
ele incə görünüşlərini göz önünə çəkir ki, insan gözü qarşısmda 
təbiətin füsünkar gözelliklərinin silsilə mənzərəsi yaranır:
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Hər tərəf zümrüdü, yaşıl,
Nə gözəldir Arpaçayı.
Sular axar mışıl-mışıl 
Cənnət eldir, Arpaçayı.

Qışda qara bürünənnər,
Yazda gülə hörülənlər.
O üfüqdə görünənlər 
Sıra dağdır, Arpaçayı.

...Səni öyər cümlə dəhan,
Bir mənzərən dəyər cahan 
Səhm, Pofos, Qars, Ərdahan,
Gölə, Çıldır, Arpaçayı.

.. .Dedəm oğuz əslimizdə,
Qəhrəmanhq nəsUmizdə,
Sabit Müdam vəsfımizdə 
Coşan seldir, Arpaçayı. (21, s.49)

Müdami Ata əruz vəznində klassik şerlerlə yanaşı, öyüd və 
nesihətle dolu mənzumeler, dini şerlər - mersiye ve nohəler də 
yazmışdır. O, şöhretli bir senetkar kimi bütün mənah ömrünü 
xalq senətine hesr etmişdir.

XX əsrin evvellerinde yaradıcıhğmda mistxk-dini poeziya ile 
dünyevi şerin çarpazlaşdığı qüdrəth el sənetkarlanndan biri de 
Camal Xoca (1882-1957) idi. Camal Xoca Qarsm Kağızman 
qezasmm Camışh kendinde dünyaya gelmiş ve bütün ömrü bo- 
yu bu kendde yaşamışdır. O, burada medrese tehsih almış, 
«Quran»ı öyrenmiş, sonra da zemanesinin qüdreth bir ruhanisi 
kimi onu tedris eleməyə başlamışdır. Həyatmm ilk gənchk iUə- 
rinde dini-mistik şerlər yazan, eruzun en müxtehf behrəlerində
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söz qoşan Camal Xoca nesiibəndi teriqetinin təsirinden uzaqla- 
şaraq xalq şeri üslubunda şerler yazmağa başlayır. Anadolu aşıq 
mektəbi ənenelerine yaxmlaşır, əshnde onu qebul edir. Bu 
məktebin təsiri altmda tamamile yeni üslublu şerler yazmağa 
başlayır, qısa müddetde Anadolunun şöhrətli el şairlerindən 
birinə çevrilir. Lakin şerlerində tez-tez dini, teriqət görüşlərinin 
təsiri altmda formalaşmış fikirler de özüne yer tapır. Dünyanm 
faniliyi, insamn bu dünyada bir qonaq olması, ewəl-axır Alla- 
hm dergahmda öz əbedi güzeranma qovuşacağı barede dini- 
mistik fıkirler onun şerlerinin başhca qayesidir. Bu baxımdan 
Camal Xocanm «Min üç yüz yetmiş üç», «GecəIərde», «Yer 
yedi, yedi», «Müdami», «Deyersen», «Ağlar», «GəImededir», 
«AIIah-aIIah» ve b. şerləri xüsusile maraq doğurur.

EI sənetkannm yaradıcılığmda ümumilikdə ayrılıqdan, sevgi 
uğursuzluğundan, ağır güzerandan, hesretden doğan bir kədər 
var. Bu keder beşeri kederdir, təkce aşığm şexsi derdi, iztirabı 
deyil, türkün ağır meişet heyatmdan doğan bir kəderdir. İnsanın 
güzeranmm yamanhğı, onun ağır heyatı Xoca Camalı yandınb 
yaxır:

Bu dünyaya göz açanlar,
Ağlar gəldi, ağlar getdi.
Her doğuian etdi fəryad,
Ağlar geldi, ağlar getdi. (21, s.155)

Bu keder onun sonrakı dövr yaradıcılığmda da özünü göste- 
rir ve ümumiiikde sənetkann yaradıcıhğmm başhca mahiyyeti- 
ne çevrilir.

Xoca Camal Anadolu aşıq mektəbində öz desti-xetti, üslubu 
ile seçilən senetkarlardan biri kimi qalmaqdadır. Lakin o, XX 
esr Anadolu aşıq məktəbinin ümumi inkişaf xəttini temsil elə- 
mir. Hemin əsrin 30-cu illərinden başlayaraq aşıq poeziyasma
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yeni bir nefəs gəlməyə başladı. XVII-XVIII əsr aşıq poeziya- 
sındakı qabaqcıl ənənələr Anadolu aşıqlannın yaradıcılığmda 
təkxar olunmağa başladı. Tərkidünyalıq dünyagörüşünü dövrün 
qabaqcıl demokratik baxışlan evəz etdikcə aşıq poeziyası özü 
də de mezmun çevrəsində təzələnir, yeni-yeni şəkilləri əhate 
edir, sənətkarlıq cəhətden daha mükəmməl bir poeziyaya çevri- 
lirdi. Yunis İmrə, Qayğısız Abdal, Pir Sultan, Qaracaoğlan, 
Dərtli, Seyrani, Quloğlu, Dəli Boran, Dadaloğlu və başqa bu 
kimi ustad sənətkarlann ənənələri yeniden dirçəiməyə başladı. 
Bu cehet Aşıq Ah İzzet, Aşıq İhsani, Aşıq Şah Turpa, Aşıq 
Hüseyn Çıraqman və başqalarmm yaradıcıhğmdı özünü aydm 
göstərirdi. Dövrün görkəmli sənetkarlanndan olan Aşıq Veysəl 
ise xalq arasmda daha böyük şöhrət qazanmışdı. Müasirləri 
kimi, Aşıq Veysəl yaradıcıhğmda da köke qayıtma qüvvetli idi.

Yeni dövr Anadolu aşıqlan poetik düşüncədə özlerinin klas- 
sik üslubuna qayıtmaqla Anadolu məktəbinin zəngin tarixi əne- 
nəlerini bərpa edir, bu məktəbin yeni dövr şerinin məzmun 
istiqametini müəyyənləşdirirdilər. Aşıq Veyselin şerlərinin bi- 
rində oxuyuruq:

Ncyim nə olacaq, əldə neyim var,
Qaracoğlan, Dərtli, Yunis soyum var. (22, s.34).

Anadolu aşıq şerində yeni mərhəle olan bu dövr sənətkarla- 
rm, elece de Aşıq Veysəl yaradıcılığmm ayrıca tədqiqata ehtiy- 
acı vardır. Çünki bu dövr öz spesifık xüsusiyyetleri ile bir çox 
cəhetdən scçilir. Əgər Şirvan aşıq məktəbi sovet ideologiyası- 
nm təsiri ilə klassik enənəlerindən qismen uzaqlaşıb, məzmun 
cəhetden nə qeder kasıblaşmışdısa, Anadolu aşıq şeri həmən 
dövrdə tərkidünyalıq görüşlərinden temizlənib yetgin ictimai 
məzmunla zenginleşməsini davam etdire bilmişdi. Bu isə aşıq
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məktəbinə daha geniş etiraz motivlərinin, eləcə də mövzu, 
məzmun ve üslub müxtəlifliyinin gəlmesi ilə əlamətdar olmuş- 
dur.

Göründüyü kimi, Anadolu aşıq məktebi özünün tarixi yükse- 
lişinde bir çox qüdretli sənətkarlar yetirdi. Amma onlar içərsin- 
də neçə yüzillikləri ötüb keçməsinə baxmayaraq Yunis İmrə 
zirvəsi hələ də bütün zirvelərdən ucadır, yenməzdir və güman 
edirəm ki, bundan sonra da uzun yüzillikler ərzində bu ucalığı- 
m qoruyub saxlayacaqdır.

Yunis İmrə (1240-1320). Anadolu aşıq məktebinin yara- 
dıcjsı və qüdertli simalanndan olan Yunis İmrə dünən olduğu 
kimi, bu gün de müasirdir və laməkandır. Doğum və ölüm tari- 
xi dürüst məlum deyildir. Lakin apanlan çoxsayh araşdırmalar 
onun XIII yüzilliyin ortaları, XIV yüzilliyin ilk rübündə yaşayıb 
yaratdığını təsdiqleyir.

Yunis İmrənin türk dünyasmm hansı bucağında dünyaya gəl- 
diyi, hansı ölkesinin qucağmda uyuduğu melum deyildir. Onun 
məzarınm müxtəlif yerlerde olduğu iddia edilir. Yunis İmronin 
qəbri ilə bağh rəvayetlər çoxdur, əslində böyük sənetkarm bcş 
yerde, o cümleden Azərbaycanın Qax bölgəsində qebri olduğu 
güman edilir. Onlann hansı Yunis İmrənin heqiqi qebridir, mo- 
lum deyildir. «Bezi delil ve revayətlerə söykenerək bunlardan 
Əskişəhər -  Sangöydəki məzar Yunisin heqiqi mezan olaraq 
qəbul edilmiş və burada bir xatirə düzəldilərək 6.05.1949-cu 
ildə bir təntenəli merasim qurulmuşdur. Son illərde Yunis İm- 
rənin qaramanh olduğu da iddia edilir» (23, s.61).

Yunis İmrənin tərcümeyi-hah barede əldə ətraflı məlumat 
yoxdur. Bir sıra revayetlərə görə o, yazıb-oxumaq bilməmişdir. 
Bizə gəlib çatan şerlerinin bir qisminde bunu təsdiqleyən fakt- 
lara da təsadüf edilir. Onun bütün bilik və mərifətinin, savad və 
clminin ilahi varlıqla bağh olması, şerlərinin haqdan gelməsi,
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cəmiyyətdə nüfuz etibarı ile Həzrəti-Məhəmməd peyğəmbər- 
elehissəlam bərabərinə yüksəldilməsinə de tesadüf edilir. Aşıq 
Çəlebi öz tezkiresində Yunis İmrə barede deyirdi: «Gərçi- 
ümmidi, amma debistani -  Xuda sebakxanıdır» (oxuyub-yazan 
deyildi, ancaq Tann məktəbini keçmişdir). Yazıb-pozmaq bil- 
məse də dövrünün bu böyük neğməkarı islam-sufi və təkkə 
dəyərlərini dərindən menimsəmiş, bir əxlaqi dəyər kimi sufı- 
liyi qebul etmişdi. Müxtəlif dövrlərdə yazdığı şerlərində tə- , 
səvvüf ve sufi görüşlərini aydın ifadə etmiş, daim dünyevi 
deyərlərə yiyələnmeklə, özünün dediyi kimi, «Rumu, Şamı» - 
Anadolu və Suriyanı dolanıb gəzməklə bütün «yuxarı elleri» 
də -  Azərbaycanı və İranı dolaşmış, hər çiçəkdən bir zərre bal 
yığmaqla dövrünün ustad senetkarı seviyyesinə yükselmişdir. 
Yunis İmrənin həyatı ilə bağh başqa bir qrup mülahizələrde isə 
onun mükəmməl mədrəsə tehsili alması, Konyada oxuması, 
Mövlanə ilə de burada rastlaşıb tanış olması, ərəb və fars dillə- 
rini dərindən öyrənmesi ehtimallan irəli sürülür. Lakin bu 
mülahizoləri təsdiqleyən ele ciddi bir fakt hələ ki, ortada yox- 
dur. Tarixdə «İmre» texəllüslü bir çox aşıq və şairin olması, 
onların da müəyyen qisminin şerlərinin Yunis İmrənin adı ilə 
çarpazlaşması da baş vermişdir. Lakin esl Yunis İmrə bütün 
İmrələr içərisinde öz səsi, üslubu, parlaq zekası, aydın eqidəsi 
ile berq vurub seçilir, seləflərindən ve xeləflərinden aynlıb 
özünü tanıdır.

XI-XII əsrlərdə Anadoluda aşıq şcrinde təmiz türk dilində 
şer qoşub düzmək ənenesi formalaşmışdı. Bir sıra saz şairləri 
canh danışıq diline üstünlük verir, qoşub-düzdüyü şerleri yeni 
üslubun tələblerine uyğunlaşdırmağa çalışırdılar. Yuxanda dey- 
ildiyi kimi, ilahi eşqi terennüm edenlərin çevrəsi genişlənir, 
ozan yeni tarixi prosesdə aşığa çevrilirdi. Təbii ki, bu dövrdə 
«aşıq sevənler» -  İmrelər//Əmrələr yaramrdı, onlarm böyük
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əksəriyyeti sonradan sufi dünyagörüşlerinə yiyələnərək aşiqliyi 
qəbul etdilər. Ehtimal ki, Yunis de həmin ənənəlerə söykenə- 
rek sənet yoluna gəlmiş, bu yolun yolçusundan mövlanasma 
qəder bir yüksəliş keçmişdir. Yunis İmrənin aşıqlığı ile dərviş- 
liyi arasında bir çarpazlaşma özünü göstərməkdədir. Sufiliyi 
qəbul etmeklə, təkke-dərviş ənənələrinə -  ilahi eşqin aşiqlik 
düşüncəsine qovuşan Yunis İmre dərvişlikdən aşıqhğa doğru 
aynlan yolun yolçusu olmuş, Anadolu aşıq məktebinin əsasmı 
qoymuş və burada yasəviçilik ənənelərinin ardıcıl davamçıla- 
rmdan biri kimi şöhretlənmişdir.

Yunis İmrə yaradıcıhğmm başhca cövheri Allah eşqinin tə- 
rennümüdür. Yaradıcıhğının ilk dövrlərinden sufi-dərviş dünya- 
görüşü Yunis İmrəni islam qaynaqları ilə bağlamış, özünü «gö- 
zü yaşh, bağn başh» (yarah) bir müsəlman dərvişi hcsab cden 
bu eşq insanı dünyaya qovğa üçün deyil, sevda üçün geldiyini 
faş etmişdir. O, bütün türk qardaşlarmı, bütün Anadolunu vəh- 
dəti-vücuda — Allahm təkliyine və böyüklüyünə itaetə çağınr, 
ondan başqa heç kəsinin olmadığını söyləyirdi;

Sənsən Kərim, sənsən Rəhim,
AHah sone vcrdim, əlim.
Sondən sova yox bir kəsiın,
Allah sənə vcrdim eiim. (23, s.24)

İmrəye görə insanın, clecə də bütün dünyanın penahı Allah- 
dadır. Axan suların da, esən küləklərin də yeganə sahibi ve 
idareedicisi Allahdır. İmrenin Allaha ctiqadı o qədər böyük ve 
ezəmətlidir ki, buna şübhe yeri yoxdur. Yunis İmrənin bu eti- 
qadı etrafında yüzler və yüz minlərlə insan birləşir, Allaha şək- 
sizlik ve itaət exlağını formalaşdırır:
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O cənnətin irmaqlan,
Axar allah deyə-deyə.
Çıxıb islam bülbülləri,
Oxnr «allah» deyə-deyə.

* - k *

...Kimi yeyər, kimi içər,
Mələklər min rəhmət saçar.
İdris, Nəbi xələt biçər,
Biçər, allah, deye-deyə.

■ k ir*

İşıqdandır dirəkleri.
Gümüşdəndir yarpaqlan.
Uzandıqca barmaqlan 
Bitər, allah deyə-deyə.

Haqqa aşiq olan kişi,
Axar gözlerinin yaşı.
Nurlu olur, içi, dışı,
Söylər, allah deyə-deyə.

* * *

Miskin Yunus, var get daha,
Bu günü qoyma sabaha.
Sübh də üz tutub dərgaha,
Gedər, allah deyə-deyə. (23, s.14)

Yunis İmre bütün dünyaya Allahın yaratdığı bir möcüzə kimi 
baxırdı. Varhğın, dünyaya gəlişin sebebini isə Allaha və onun 
yaratdığı gözəlliklerə beslənən, yönələn ilahi bir sevgi ilə bağ- 
layırdı. Yunis İmrəyə görə, bu sevgini insanm qelbinə Allah 
özü vermişdir. Bu sevgi insana canla bir qəlibdə qovuşub, can 
Allahm dergahma üz tutanda, sevgi də onun vücudundan uçub 
həmən dərgaha qovuşacaqdır:

Mən gəlmədim dava üçün,
Mənim işim sevda üçün.
Dostun evi könüllərdir,
Könüllər yanmağa gəldim. (23, s.41)

İmrə sözün həqiqi mənasmda öz eşqinə sadiq, sədaqətii bir 
insandır. O, insan xoşbəxtliyinin mənasmı düzlükde, doğrulu- 
qda görür, riyakarhğm, yalançıhğm sonunun fəlakət olma qə- 
naətini təsdiqleyir;

Yalançıhq eyləməyin,
Eşqə yalan söyləməyin,
Bilin yalan söyləyənin,
Axır yeri zindandadır. (23, s.49)

Yunis İmrə dövletə, mala, şöhrəte, sana aldanmamağa çağınrdı. 
Çünki bunlann heç birini insan özüyle axiret dünyasma aparmır. 
Dünya mahndan ötürü züJm etməməyi, zahmlıq göstermeməyi, 
dünyada heç nəyin daimi ve ebedi olmadığı qənaətini təsdiqləyirdi;

Hanı mülkə mənim deyən,
Köşkü saray bəyənməyən?
İndi bir evdə yatariar,
Daş olubdur üstünləri.

* * *

...Hanı 0 şirin sözlülər,
Hanj o günəş üzlülər?
Birdəncə qcyb oldu onlar,
Heç görünməz nişanlart.

...Nə qapı vardır, girəsi,
Nə yemək vardır, yeyəsi.
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Nə işıq vardır, görəsi,
Gecə olub gündüzləri.

Bir gün sənə də ey Yunus,
«Mənim» dediklərin qalar.
Səni də bu hala salar,
Necə ki, saldı bunlan. (23, s.62)

Yunis İmrə insanlara dünyanın müvəqqəti olduğunu anlat- 
mağa, onlan bu müvəqqəti dünyada zordan, zülmdən əl çəkmə- 
yə çağınrdı. Çünki bu müvəqqəti dünyada əbədi və əzəli duy- 
ğular da var. İnsan köçür, onlar ise əbədi olaraq qalır, yaşayır. 
Bunlar haqdır, ədalətdir, nurdur, insafdır, mürvətdir, vicdandır. 
Ona görə də aşıq insanlan bu heqiqətlərden xəbərdar olmağa, 
cahillikdən əl çəkməye çağırırdı:

Dünyaya gələn köçər,
Bir-bir şərbətin içər.
Bu bir körpüdür keçər,
Cahillər onu bilməz.. (23, s,68)

Şerlərində ilk baxışda miskin, küskün, derdh, kədərh görü- 
nən, ne doğulduğu ocağı bihnen, nə mezan görünən Yunis İm- 
rə türkün o qedər böjmk, xoşbəxt sənətkandır ki, türk dünyası- 
nm her hansı bucağmdan baxsan oranı şairin gülzarı, oymağı ol- 
duğunu görersən. Yunis İmrənin cismi zerre-zərrə, qəlpe-qelpə 
qelpelenib türk gülzanna səpelenib, ruhu can quşunu allahm 
dergahma qanadlamb, yeddi yüz ilden artıqdır ki, onun sözü, 
neğmesi türkün diUndə-dodağmdadır. Yunis İmre gör necə xoş- 
bəxt senetkardır ki, yeddi yüz ildir qoşqulan türk ulsulannı, 
obalanm dolaşa-dolaşa, bütün dünyaya, yaxm ve uzaq, doğma 
ve qerib ellere, ölkelərə yayılmaqdadır:
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Eşq dənizi menəm, mən,
Dənizlər heyran mənə.
Dərya mənim qətrəmdir,
Zərrələr ümman mənə. (23, s.49)

Yunis İmrə islam görüşləri, sufı baxışlan və təkkə ənənələri 
ilə nə qədər bağh olsa da o dövrünün qabaqcıl dünya görüşünü 
mənimsəyən, onu öz poeziyasmda yüksək sənətkarhqla əks et- 
dirən qüdrətli bir söz ustasıdır. O, teriqətləri qəbul etsə də, sufı 
əxlağmı islamm ən aparıcı dünyagörüşü kimi mənimsəsə də, 
ilahi eşqi vəsf cləyen bir sənətkarı kimi şöhrətlənmişdir. O, ne 
teriqət yaratmış, nə də qəbul etdiyi təriqətlerə aludoçiHk gös- 
tərmişdir. Bir sufı aşıq kimi, öz yaradıcıhğı ile Anadoluda yasə- 
viçlik ənenələrini davam etdirmişdir. O, dövrü üçün mürəkkeb 
siyasi şeraitde Anadolu türkcəsinin yeni mərhələyo yüksəlmə- 
sinde tarixi rol oynamışdır. Onun yaşadığı dövrdə ərəb, bəzi 
hallarda isə fars dili resmi dövlət dili hcsab olunur, bütün döv- 
let işləri həmin dillərde aparıhrdı. Sonralar Aşıq Paşanm dediyi 
kimi, bu dövr türkün öz diline etibar etmediyi bir dövr idi. Belə 
bir tarixi meqamda Anadoluda xalq şeri üslubunda anadiili poe- 
ziya yarandı, xaiq içərisindən çıxan sənətkarlar türkün şirin ləh- 
cəsinde öz ana dillerində zəngin bir şeriyyet yaratmağa başladı- 
lar. Bu işdə Əhməd Fəqih, Səyyad Hemze, .Xoca Dehqani, 
Gülşehri, Aşıq Paşa ve başqaları mühüm tarixi rol oynadılar. 
Onlar anadilli şerin divan edəbiyyatmı yaratdılarsa, Yunis İmrə 
canh xalq dilini şer, senet dili səviyyesine yüksəldə biidi. O, 
bu dildə yeddilik və onbirlik şəkillərinin ölmez nümunələrini 
qeliblədi, heca veznli şeri eruzun enənəvi ölçüləri ilə bir sıraya 
çıxara bildi:
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Danışmamaq gərəksə,
Danışmağm xasıdır.
Layiqli söz damşmaq,
Könüllərin pasıdır.

Könüllərin pasmı 
Əgər silmək istəsən,
EIə bir söz söylə ki,
Sözlərin qısasıdır.

«Külli-haqq» dedi tann,
Sən də sözü doğru de.
Bu gün yalan damşan,
Sabah utanasıdır. (23, s.29)

Yunis İmrə dördlük, yeddilik, on birlik şekillerinə yeni poe- 
tik imkanlar verdi, onları aşıq dilinde işlək şekillere çevirdi. 
Aşıq şerində yeni ölçülər və qəlibler yaratdı.

Yunis İmrəynen Anadolu aşıq mektebi yeni mərheləye yük- 
səldi, özünün başhca yaradıcıhq ənənelerini formalaşdırdı.

Anadolu aşıq mektebi Yunis İmrenin şexsində aşıq poeziya- 
smm qeliblerini yaratdı, onun forma, mezmun mündəricesini 
müeyyənləşdirdi. Özündən sonrakı aşıq mekteblerinin meydana 
gəlmesinə, formalaşmasma helledici təsir göstərdi, bədii fıkir- 
də peşəkar ifaçılıq institutunun yeni modelini yaratdı. O, eyni 
zamanda ozan ifaçılığmm milli yaddaşda arxaikləşməsini, öz 
yerini aşıq yaradıcılığma vermə dövrünü başa çatdırdı. Aşığm 
ifaçı-senətkar statusunu cemiyyetde qeti şəkildə bərqerar etdi.
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ŞİRVAN AŞIQ MƏKTƏBİ

Aşıq yaradıcıhğımn özüneməxsus tarixi təkamül və inkişaf 
mərhələsi keçdiyi qədim mədəniyyet mərkəzlərindən biri də 
Şirvandır. Şirvanm inzibati-ərazi bölgüsü orta esrlərdən çox- 
çox qabaq həmin erazini əhatə edən istila ve talanlarla bağh 
tez-tez dəyişsə də o, özünün ilkin ərazisinin böyük bir hissəsini 
əsasən qoruyub saxlaya bilmişdir. «Müxtəhf dövrlerdə Şirvanm 
bir hissəsi Atropaten dövlətinin terkibində olmuş, Şirvamn Şi- 
mal hissesi isə Cenubi Dağıstanm şeher ve yaşayış mənteqelə- 
rinin sərhəddine qədər uzanıb getmişdir» (1, s.13). Şirvan en 
qədim mənbelərde Xəzerin qerb sahih boyu Kür çaymdan cə- 
nuba uzanıb geden, orta əsrlərdən əw eiki Ağvan, yaxud Qaf- 
qaz Albaniyasmm böyük bir hissesini əhate eden erazi kimi 
təqdim edilir (1, s.13).

Şirvan toponimi barəde müxtehf fıkirler vardır. «Hemin to- 
ponimə bir sıra ölkelərin yer adlannda — türk Kürdüstanmda, 
ŞimaH İraqda, Cenubi Azerbaycanda (qərb hissəsində) Xoydan 
cenubda və Xorasan yaxmhğmda tesadüf edihr. Bu toponim 
İraq tayfalanndan birinin adı kimi de xatırlanır» (1, s.13). İraq 
atlasmda Şirvan bir tayfanın yaşadığı aynca bölge kimi gösteri- 
hr (2, S .6 4 ) .  Başqa bir mülahizəyə göre Şirvan Ənuşirəvan şa- 
hm adı ilə bağh «Şirler ölkesi», yaxud «Süd gölü» ölkesi adla- 
nyla elaqeləndirilir (3, s.34-35). Şirvanşahlann orta esr tarixi- 
nin araşdırıcısı V.F.Mironskiyə göre «Şirvanı Şerqi Qafqazın 
Xəzerin cənub sahillərindeki qədim yaşayış menteqeleri ile 
elaqəsi olan bir sıra adlar sırasma daxil etmək mümkündür (Gi- 
lan, Deylam)» (3, s.35). Başqa bir mənbede isə Şirvanın şir- 
vanşahhğm qedim merkezlerindən olduğu və onun XVII əsrin 
sonlanna qeder mövcud olması tesdiqlenir. Şirvanm tarixi-
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coğrafı xarakteristikası tarixşünas S.Aşurbəyli tərəfindən daha 
geniş əhate olunmuşdur (1, s. 13-18).

Bizim eranm VI əsrindən adı çəkilən ərazidə yaranmış Şir- 
vanşahlar dövləti min ildən artıq bir müddətde fəaliyyət göstər- 
miş, Azerbaycan xalqmm mədəni-tarixi, sosial-iqtisadi yüksəli- 
şində mühüm rol oynamışdır. Şirvanşahlar dövlətinin tarixi bu- 
günkü milli tarixşünashğm ən az öyrənilmiş sahələrindən biri 
olsa da, dünya tarixşünashğmın hələ de diqqet mərkəzindədir. 
Qafqazda, eləce de bütün Yaxın Şərqdə orta esrlərin qüdrətli 
feodal dövlətlərindən olan, qedim dövrlərdən geniş ərazidə 
mədəni tereqqinin yüksəlişində mühüm tarixi rol oynayan Şir- 
vanşahlann tarixdeki rolunun geniş şəkildə açıqlandığmı söylə- 
mək olmaz.

Məlumdur ki, Şirvan çox qədimdən Şimaldan Dərbənd və 
Dariyal keçidləri vasitesile Azərbaycan ərazisinə qədim köçori 
ve oturaq tayfalarm ilkin axmlannı qəbul cdən ərazilərdəndir. 
Məhz burada yerli tayflarla Qafqaz, irandilli və prototürk tayfa- 
larm ilkin teması ve qarşılıqh əlaqə prosesləri baş vcrmişdir. 
Son dövrierde bir sıra araşdıncıların ayrı-ayn mülahizəlorində 
bu tarixi yaradıcıhq prosesi əsassız olaraq inkar cdilir. Şirvan 
ərazisinde müxtəlif dilli ctnoslann qarşılıqh diffcrcnsiasiyası 
təhrif edilir, həmən proscslər xeyli sonralara, həm de başqa 
regionlara köçürülür. Məhz bu ərazidə Azerbaycan xalqının vo 
Azərbaycan dilinin yaranması üzərinə kölgə sahnır, Azərbay- 
can dilinin təşəkkül ve formalaşma qaynaqlan yanlış qeliblərə 
ötürülür, azərbaycançıhğm tarixi yaradıcıhq ənəneleri nəzərden 
qaçınhr, bir sıra hallarda isə tam təhrif cdilir. Bu isə əslində 
Şirvanda yaranıb meydana gelmiş milli-menəvi və əxlaqi də- 
yərlərin inkanna aparıb çıxanr.

Yuxanda deyildiyi kimi, «Azərbaycançılıq b.e.ə. IV əsrdə 
müsteqil Azerbaycan dövlətinin ən qədim sələfı olan Atropaten

91



dövləti ərazisində meydana gəlmişdir» (4, s.54). Bu dövlət isə 
ərazinin türk mənşəli daha qədim sakinləri olan kutilərin, mani- 
lərin başqa gəlmə tayfalarla qaynayıb-qarışması sayəsində mey- 
dana çıxan «atarpatakana» adlı super etnosun yaşadığı və xeyli 
sonra «Atropaten» adlanan qədim dövlətin tərkibində apancı 
mövqeyə malik olmuşdur (5, s.5). Azərbaycanlılar tarixin yeni 
səhifəsində yerli və gəlmə türk etnoslann qarşıhqlı təmasmdan 
doğub törəyen, onlann bir sıra mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qəbul 
edib yeni estetik dəyərlərlə zənginləşdilər. “Atropaten 
ərazisində gəlmə və yerh etnoslann qarşıhqh differensiasiyası 
maraqh yaradıcıhq prosesini formalaşdırmışdır. Türklərin özü 
ilə gətirdikləri prototürk düşüncəsi, - məsələn, yarımçıq türk 
panteonu, qədim türk mifoloji sistemi, tannçıhq görüşleri və s. 
burada qədim türk, türk-Atropaten sinkretizmində yeni superet- 
nosu (azərbaycanhları) formalaşdırdı. Bu superctnos öz erkən 
soykökünü böyük mühafızəkarhqla türk və İran mənşəii 
etnoslarm mədəni düşüncəsindən -  dihnden, mənəvi dəyər- 
lərindən fərqh dil və mədəni dəyərlər yaratdı. Yeni superetno- 
sun formalaşdığı mədəni-kulturoloji vahidlər heç bir assimilhy- 
yasiya prosesinə uğramadan tarixən özlərinə məxsus məskunda 
(ərazidə) azərbaycanhlan və onlara məxsus yüksək estetik dü- 
şüncəni -  azərbaycançıhğı bərqərar etmişdir (4, s.54). Azər- 
baycan tarixşünaslığmda xalqımızm etnik soykökü, türklerin bu 
günkü ərazilərə gəlmələri, Azerbaycan xalqmm yaranması ilə 
bağh fıkir aynhqlan vardır (6, s.17-40).

Azərbaycançıhğm Atropaten erazisindən kənar, daha ferqh 
etnos və tayfalarm differensiasiyasmm nəticəsi olması, burada 
hım-qıpçaq ve oğuz türklərinin başhca yaradıcı funksiyalarda 
çıxış etdiyini ehtimal eden mülahizələr de vardır (7, s.91-110). 
Həmin mülahizələrdə Azərbaycan xalqmm formalaşmasmda 
hun-qıpçaq və oğuz türkləri ile yanaşı, adı hələ qəti şəkildə
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dürüstləşdirilməyən «bir sıra azsayh qeyri-türk mənşəh etnos- 
lar»m da iştirak etdiyi göstərilir (7, s.110). Azərbaycan xalqı- 
nm Atropaten ərazisində differensiasiya prosesində iştirak edən 
həmin «azsayh qeyri-türk mənşəli etnoslann» kimliyi, onlann 
azərbaycanhlann yaranmasmdakı differensiasiyasmm başhca 
istiqamətlərinin dürüstləşdirilməsi təbii ki, azərbaycançıhğm 
Atropatenlə tarixi əlaqəsini aydmlaşdırmağa ycni həlledici ar- 
qumentlər olardı.

Tarixi mənbələr isə göstərir ki, türk-monqol tayfalan Şimali 
Avropaya bizim eradan əvvəl yox, bizim eranm ilk əsrlərində 
gelmişlər (8, s.152). Hunlann Azərbaycan ərazisinə gəlişiylə 
bağh mülahizələrdə isə «b.e. minilliyinin yarısma qedər bu 
ərazilərdə heç bir hunnun olmadığı məlumdur. Xunlar isə 
hunnlar deyildi». Onlar b.e. II əsrinin 50-60-cı illərində Volqa 
sahillerine qəder gəlib çıxmışlar» (6, s.289-291). Bütün bu 
faktlar işığında müxtelif soylu, müxtəlif dilli ctnoslan Şimal qa- 
pısmdan qebul edib bu ərazini Azərbaycan xalqının formalaş- 
ması və qarşıhqh differcnsiasiyasınm qaynar ocagına çevirən 
Şirvan irəli sürülən chtimal və forziyyələrin həqiqoto no dəro- 
cədə uyğun olmasından, tarixi faktlarm onu hansı səviyyodo 
tesdiq etməsinden asıh olmayaraq Azərbaycan xalqınm forma- 
laşdığı, milli Azerbaycan dövletçiliyinin mükəmməl osasının 
qoyulduğu erazilərden biridir. B.e. ilk yüzilliklorindən Şirvan- 
da, onun geniş hissəsini əhatə edən Atropatcn erazisində qeyri- 
türk tayfalannm bu regionun qedim türk mənşeli, yaxud homin 
ərazilerə gəlib-qayıdan köçəri türk tayfaları ile qarşıhqh diffc- 
rensiasiyası mövcud olmuş, bunun nəticesində də ycni supcret- 
nos olan azərbaycanhlar meydana çıxmışlar. Uzun tarixi müd- 
det ərzinde onlar daha gcniş əraziləre səpələnib yayıldıqca hə- 
min erazilərde ümumazərbaycan mədəniyyətinin əsasmı qoy- 
muşlar. VI əsrdən başlayaraq Şirvanşahlar dövlətinin yaranması

93



isə mədəniyyetin tarixi yüksəlişinə həlledici təsir göstərmiş, 
memarlıq, rəngkarlıq, musiqi sənəti ilə yanaşı söz sənətinin, 
xüsusilə ozan yaradıcılığmm inkişafma münbit zəmin hazırla- 
mışdır.

Şirvan qədim dünyanm bir sıra inkişaf etmiş mədəni ölkəleri 
ilə tarixi əlaqələrdə olmuş, Şərq və Qərb mədəniyyətinin apa- 
ncı nailiyyətləri ilə yaxmdan tamş oimuşdur (1, 281).

Ərəb istilaçılanmn bu ərazilərdəki qədim mədəniyyətlərin 
olub-qalanmı yerlə-yeksan etməsi, bütün milli, maddi və mənə- 
vi mədənİ3̂ ə t  nümxmələrinə, o cümlədən ozan yaradıcıhğma 
yeni ictimai-tarixi şəraitdə son qoyması tarixi bir həqiqət kimi 
unudulmazdır (9, s.123).

Professor M.H.Təhmasib haqh olaraq yazırdı ki, V-VII əsrə 
qədərki ədəbiyyat tariximizdən bu gün elimizə hər hansı bir 
nümunənin gəlib-çatmaması o demək deyildir ki, həmin dövr- 
lərdə ədəbi düşüncəmizin meydanları sözsüz, ədebi-bədii əne- 
nəsiz olmuşdur, əksinə, həmən əsrlerdə bedii sözümüzün ən 
gözəl nümunəleri yaranıb yayılmışdı, onlar sadece olaraq gelib 
bu günümüzə çatmamışdır (10, s.25). Bu heqiqeti bir sıra erəb 
tarixi qaynaqları ilə yanaşı, qedim medeniyyetmizden xebər 
veren ədəbi-bədii mənbələr də tesdiq ctməkdedir. M.Qaşqari- 
nin «Divani lüğet-it türk» eserinden məlum olur ki, hələ XI 
əsrde şifahi poeziyamızm kamil şəkli formalan, məselen, atalar 
sözü, mesel, qoşma, gəraylı ve s. dildə işlək şəkillerdən olmuş- 
dvır (11, S .2 3 2 ) .  F.Köprülü isə VIII-XI esrlerde Anadoluda saz 
şairlerinin özüneməxsus senetkarlıq ənənelərinə malik olduq- 
lannı göstərirdi (9, s.143). Həmin mülahizələri yeni faktlarla 
zenginləşdirmeye cehd eden M.H.Təhmasib isə məntiqinin 
gücünə əsaslanaraq yazırdı: «Zəmanəmize qeder yaşayıb gel- 
miş bir sıra nümunelər sübut edir ki, Nesimi dövründe (yəni
XIV esrdə -  A.N.) xalqımızm kollektiv yaradıcıhğmm məhsulu
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olan mərasim nəğmələri də, dastan yaradıcıhğmm əsas növləri 
de, bayatı, gəraylı, qoşma formalarmda yaranıb-yaşayan xalq 
şeri mövcud imiş» (12, s.4). Türk xalq şerinin son vaxtlarda 
açıqlanan qaynaqlan, xüsusilə ozan seneti əsasmda aşıq ifaçı- 
hğı institunun yaranma tarixiyle bağh qaynaqlar bu mülahizələ- 
rin doğruluğvmu bir daha tesdiq etməkdədir (4, s.53).

Anadolu ədebi mühitində yeni təşəkkül mərhələsi keçən aşıq ins- 
titutu tarixən çox qısa müddetdə pərvəriş tapdı. Bir sıra ictimai-tarixi, 
siyasi və sosioloji səbəblərle bağh yaxm və uzaq ellərdə eks-səda 
verdi. Anadolu ictimai həyatına qismen yaxm və oxşar sosial şərait 
Şirvanşahlar dövleti ərazisi üçün də seciyyevi idi. Burada yaranıb 
yükselen xalq yaradıcıhğı enəneleri anadilli şerimizin şifahi və yazıh 
qollannm formalaşmasma helledici təsir qaynaqlan kimi özünü gös- 
tərir.

XI yüzillikdən başlayaraq Azərbaycanda poeziya ənənələri 
qüdretli yüksəliş dövrünə qədem qoydu.

Şirvanşahlar sarayı etraymda tanmmış saray şairləri cəmləş- 
di. Sufı görüşləri ile məşhur Baba Kuhi ibn Bakuyə özünün sufı 
şerlerinden ibarət divanmı yaratdı (1, s.219). Fəleki və Xaqani 
Şirvanilər Azerbaycan şerinin ilk qüdrətli nümünlərini qəlemo 
aldılar. «XII əsrde III Mamçöhr və I Axistanm dövründə Şir- 
vanşahlar saraymda Azərbaycan poeziya məktəbi meydana çıx- 
dı ki, onun da başçısı «şairlər şahı» (melik-əş-şüera) Nizam ad- 
Din Abu-I-Ala Gəncəvi idi. O, cyni zamanda III Maniçöhrün 
saray şairi ve Şirvanşahlarm baş nedimi -  mesləhətçisi hesab 
edilirdi». (1, s.219). Bu dövrdə saray etrafmda birleşən şairler 
içerisində İzzəddin Şirvani və başqalan özlerine böyük şöhrət 
qazanmışdılar.

XII esrde yaradıcıhq ənənəleri ilə dünya poetik düşüncesin- 
de yeni merhələ yaradan Nı^amı Gəncəvi (1141-1209) Azər- 
baycan şerində mühüm hadisə idi. Nizami yaradıcıhğı Azər-
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baycanm Şərqin qüdrətli poetik ənənələrinin beşiyi olduğunu 
təsdiq etdi. Maraqlı məsələlərdən biri Nizaminin Şirvan poetik 
ənənələri ilə bağhhğıdır. Sufı qaynaqlan ilə sıx əlaqəh olan 
əxihk teriqətinin ardıcıl tərəfdan olan Nizami Gəncəvi sarayı 
qəbul etməsə də şahlara öz əsərlərini göndərmiş, I Axistanla 
səmimi münasibətlər yaratmışdı (13, s.27, 35).

XI-XII əsrlər Şirvanda anadilli şerin, xalq şeri üslubunun, 
aşıq sənətinin tərəqqi edib yüksəlməsi ilə də əlamətdar idi. 
Həsənoğlu anadilli şerin ilk yazıh nümunələrini yaratdığı kimi, 
Şirvanşahlar sarayı ozan yaradıcıhğı zəminində meydana çıxan 
aşıq ifaçılığı institutunun formalaşmasmda fəal rol oynadı. 
Anadolu ədəbi mühitindən ferqli olaraq, şifahi ənənələrin ya- 
ramb yayılması Şirvanda özünəməxsus bir yolla inkişaf edirdi. 
Saray həmin ənenələri -  xüsusilə saz-söz ənənələrini istiqa- 
mətləndirirdi. Şirvanşahlar saraymda xüsusi sazanda dəstələri 
fonnalaşmağa başlamışdı. Onlarm repertuarı sürətlə ozan reper- 
tuanndan ayrıhb yeni istiqamətə yönəlirdi. Aşıq sənətinin pe- 
şəkar ifaçıhq institutu kimi formalaşmasmda saray mühitinin 
təsiri xüsusilə güelü idi. XI-XII əsrlərdə Şirvanşahlar saraymda 
xüsusi ozan dəstələri fəaliyyət göstərirdi. Osmanh dövləti kimi, 
Şirvanşahlar dövləti də aşıq sənətinə xüsusi diqqət yetirir, bu 
peşəkar ifaçılann cəmiyyətdəki nüfuzuna önəm verirdilər (14, 
s.157-159).

XI-XII əsrlərdə Şirvanda saz sənəti, xalq şeri şəkilləri 
kütləviləşmiş və xalqm milli məişətinə daxil olmuşdu.

XIII əsrdə Anadoluda şifahi yaradıcıhq ənənələrinin güc- 
lənməsi, xüsusile Yunis İmrənin yaradıcıhğmda təsəwüf-sufı 
dünyagörüşün bədii əksi, Anadolu aşıq məktəbinin meydana 
gəlməsi Şirvanda şifahi yaradıcüığa təkan verdi. Klassik poetik 
ənənələrin, xüsusile anadilli şerin yüksəlişi ilə yanaşı, burada 
aşıq yaradıcıhğı yeni mərhələyə yüksəldi.
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Yunis İmrə məktəbinin təsiri ile Şirvanda aşıq məktəbi mey- 
dana çıxdı, özünəməxsus saz-söz ənenələri formalaşdı.

Şirvan aşıq məktəbi XIII-XIV əsrlərde özünün peşəkar ifaçı- 
Iıq və dastançılıq repertuarmı bərqerar etdi. Ozan üslubu zəmi- 
nini əsas götürməklə o, təkkə-dərviş, qam-şaman ənənələrin- 
dən tamamile fərqli ifaçıhq və improvizatorçuluq institutu kimi 
şöhrətləndi. Yunis İmrənin, eleeə də Anadolu aşıq məktəbinin 
bir sıra qabaqcıl sufi görüşləri bu məktəbin həm ifaçıhq, hem 
də dastançıhq repertuannda özünü göstərməyə başladı. Xalq 
şerinin apancı şəkilləri ayrı-ayrı ifaçı aşıqlann repertuarmda ye- 
ni yaradıcıhq mərhələsi keçdiyi kimi, ənənəvi nağıl süjet ve 
motivleri de aşıq ifasma daxil olub mehəbbət süjetləri kimi 
yaradıcıhq mərhəlesi yaşadı. «Şah İsmayıl», «Əsli-Kərəm», 
«Aşıq Qerib» ve başqalan bu cəhətdən peşəkar repertuarda 
daha çox yer tutmağa başladı.

Şirvan aşıq enənelerinin ədəbi mektəb səviyyəsinə yüksəl- 
mesinde Şirvanm onlarla adı bizə gelib çatmayan saz-söz se- 
nətkarlannın yaradıcılığının mühüm ehəmiyyəti oldu (9, s.24- 
26). Bunu, eyni zamanda aşıq yaradıcıhğmm başlanğıcı kimi 
götürülen ve XVI esrde bize gelib çatan Qurbani şerinin forma, 
mezmun, senetkarhq xüsusiyyetleri, elecə də adı şairlikle aşıq- 
lıq arasmda qüdretli bir yaradıcıhq ənənəsi kimi şöhrətlənən, 
əslinde ise həle öyrenilmemiş qalmaqda davam eden Yunis İm- 
re səneti de tesdiq etmekdədir.

Anadolu aşıq enəneleri məhdud çərçivədə qalmadı, sürətlə 
yaxm ve uzaq ellere yayıldı, ilk mükemmel törənişini isə Şir- 
vanda tapdı. Şirvan mektəbi hemen dövrde burada yeni yaradı- 
cıhq eneneleri berqərar etdi, MoUa Qasımm (1230-1325) şəx- 
sində forma, məzmun və senətkarhq baxımmdan yeni merhelə- 
ye yükseldi. Yunis İmrenin müasiri olmuş Molla Qasım haqqm- 
da bize az məlumat gelib çatmışdır. Lakin gelib çatanlann özü
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onun yaşadığı dövr və yaradıcılıq yolu ilə bağlı bir sıra faktlan 
dürüstləşdirməyə kifayət edir.

Molla Qasım barədə ilk məlumatı Salman Mümtaz vermişdir 
( 1 5 ,  S .1 0 7 ) .  Aşıq yaradıcılığmm ciddi toplayıcısı və tedqiqatçı- 
sı olan S.Mümtaz Molla Qasımm iki təcnisini və bir gəraylısmı 
«E1 şairləri» ( 1 5 ,  s.1 0 9 - 1 1 0 )  kitabmda çap etdirmişdir. Sonra 
isə aşığm həyat və yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqat işlərinin apa- 
nlmasmı vacib hesab edən S.Mümtaz ilk müşahidə və mülahi- 
zələrini özünün «MoIla Qasım və Yunis İmrə» (18, s.1) məqa- 
ləsində ümumiləşdirmişdir. Həmən meqalədə müəllif Molla 
Qasımm Yunis İmrənin müasiri olmaqla yanaşı, onun Həsənoğ- 
lu ile bir dövrde yaşayıb yaratdığmı qeyd etmişdir. Salman 
Mümtaz Molla Qasımı «el şairi» adlandırsa da onun öz döv- 
ründə anadilli şerimizin görkəmli bir nümayendəsi kimi təqdim 
etmiş, xalq şeri üslubunda qoşub düzdüyü şerlərlə xalq içərisin- 
də şöhrətli bir sənətkar kimi tanmdığmı göstərmişdir ( 1 8 ,  

S .2 1 ) .

Salman Mümtazm repressiyasmdan sonra anadilli şerimizin 
yaraımıa tarixi açıqlanarkən tədqiqatçmm məium səbəblərlə 
bağh araşdırmalanna geniş istinad edilməmiş, Həsənoğlunun 
yaradıcılığı diqqət merkezində saxlanılmış, Molla Qasımm üzə- 
rindən sükutla keçilmişdir. Bu enənə teessüf ki, sonralar da da- 
vam ctmişdir. Hetta aşıq poeziyasmm yaranma tarixi kimi çox 
vacib bir məsələnin müəyyənləşdirilməsi zamanı MoIIa Qasım 
«yada düşməmişdir». Bunun başqa bir səbebi isə təbii ki, Mol- 
la Qasımm təsəwüf, sufı görüşlərle bağlılığı ile əlaqədar ol- 
muşdur. Lakin sonralar, xüsusən ötən əsrin 80-ci illerindən 
başlayaraq aşıq yaradıcıhğı tədqiqatçılan bu məsələyə yeri gəl- 
dikcə toxunmuş, ona bu və ya digər şəkildə münasibət bildir- 
mişlər. Öz araşdırmalarmda qeti fıkir söyləmeyə həmişe ehtiy- 
ath yanaşması ile fərqlenən M.H.Təhmasib belə bir fikirdəydi
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ki: «Əgər Salman Mümtaz düz deyirsə, yəni Şirvanh Qasım 
doğrudan da Yunis İmrə ile, Həsənoğlu ilə müasir olmuşsa, biz 
el tərzində yaranan şerimizin, xüsusilə yüksək sənətkarhqla 
yazılmış təcnislərimzin də tarixini çox qedimlərde axtarma- 
hyıq...

... Şübhesiz ki, Şirvanh Qasım nə qeder müdrik və istedadh 
sənətkar olsa da bu dili (Azərbaycan dilini -  A.N.) bir və ya bir 
neçə ilde təkbaşma yarada bilməzdi» ( 1 2 ,  s.IV). M.H.Təhma- 
sibin S.Mümtaza şübhe ile yanaşmasmm hansı münasibətlə 
bağh meydana çıxdığmı söylemek çetindir. Çünki o, S.Mümta- 
zm San Aşıq, Qurbani, lətifelər və onlarla bu qəbildən olan 
başqa toplama işlərinə və nəzeri mülahizəlerinə istinad edəndə 
elə bir təreddüd göstərməmişdir. Əgər müəllifin bu tərddüdü 
məqalənin yazıldığı dövrde Molla Qasımm sufi görüşləri, allah- 
severliyi siyasi baxımdan meqbul deyildisə, M.H.Təhmasib 
«Əgər S.Mümtaz düz deyirsə» şübhəsi ilə bir növ özünü qoru- 
maq mövqeyi tutmuş, bununla da aşıq yaradıcıhğmm təxminən 
üç yüz illik tarixi üzərinə kölgə salmış və Şirvanh Qasıma bir 
şəxsiyyət kimi ikili münasibət formalaşdırmışdır. Bunun başqa 
bir sebebi ise SMOMPK mecmuesində yol verilmiş tarixi yan- 
hşhqla elaqedar ola bilerdi. Həmin dolaşıqhq Molla Qaşımm 
şexsiyyetile Xestə Qasımm eyniləşdirilməsine gətirib çıxar- 
mışdır.

Son illerdə aşıq yaradıcıhğmm mənşəyi və təkamülü ilə 
bağlı bu mühüm məsələ etrafmda apanlan araşdırmalar nehayət 
ki, dolaşıqhğm aydmlaşdınlmasma, MoIIa Qasımm dövrü və 
yaradıcıhğı üzerinə salmmış kölgəni qismən də olsa aradan qal- 
dırılmasma imkan vermişdir ( 1 6 ,  s.1 0 3 - 1 4 4 ) .

Son illərdə Molla Qasımm istər Türkiyede, istersə də Azər- 
baycanda täpıhb üzə çıxanlan şerləri Molla Qasımm XIII əsr 
Şirvan aşıq məktəbinin yaradıcıhğmdan olduğunu təsdiqləmek-
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dədir (16, s. 104-144). Molla Qasımın son vaxtlarda Şirvandan, 
daha dəqiq desək Şamaxı, Dərbənd, Quba və Şəki rayonlan 
ərazisindən yazıya almmış daha beş təcnisi, iki deyişməsi, on 
üç gərayhsı, bir ustadnaməsi, bir vücudnaməsi və bir duvaq- 
qapması, eləcə də müxtəhf araşdıncılar, xüsusən Ağalar Mirzə, 
Aşıq Haşım və başqalan tərəfindən yazıya ahrmıış şerləri vardır 
(18, s.3-12). S.Mümtaz da Molla Qasımm bir təcnisini, iki gə- 
rayhsmı çap etmişdir. Sonradan isə təəssüf ki, onlar da müxtəhf 
nəşrlərdə ayrı-ayrı sənətkarlarm, ya da naməlum aşıqlann adı 
ilə çap edilmişdir.

Molla Qasımm nəşr olunmamış və hələ əlyazmalarda olan 
təcnis, gərayh, qoşma, deyişmə, ustadnamə və vücudnamələri 
bir neçə cəhətdən diqqəti cəlb edir. Birincisi, bu poetik nümu- 
nələrdə XIII-XIV əsr xalq şerinə məxsus dil, üslub, gözələ 
xitab, gözelhyin tərərmümü ilə bağh enənələr qorunub saxlan- 
mışdır. Ikincisi, onlarda sufi dünyagörüş -  bütün gözəliiklərin 
yaradana məxsusluğu, dünyanm fanihyi, gözəlliyin allahm ve- 
rgisi olub verilən və alman olması, insan ən gözəl məkanmı 
allahm dərgahmda görməsi və s. öz əksini tapmışdır. Bu cəhət- 
dən MoUa Qasımm Yunis İmre ilə eqidə yaxmhğı, onun müasi- 
ri olması və yaradıcıhqlan arasmda ənənevihyin mövcudluğu 
diqqəti cəlb edir.

Molla Qasımm lirikasmda hrik Mən çox qürurlu və bəşəri- 
dir. O, hər gördüyünü gözəl hesab etmir, gözəli xoş qıhqh, lətif 
danışıqh, saf qelbh kimi təsəw ür edir. Şirvan aşıq şeri enənə- 
sine uyğun olaraq sevgihsinə allah tərəfmden verilmiş gözəlhk- 
lərin, -  ala gözlərin can almasmı, gül çöhrəsini, al yanağmı, bal 
dodağmı, gözel dərhanmı tərif etmir. Bunu öz şəstinə sığışdır- 
mır. Onu huriyə, qılmana, mələkə də bənzetmir. Sevdiyi gözə- 
hn gözəlhk çalarlarmı faş eləyib onu dilə-dişe salmır, gözəle 
yalmz böyük sevgisini, varhğı ile bağhhğım yetirir. Eyni za-
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manda şəxsiyyətini sevgihsi qarşısmda kiçiltmir, «üzünü sev- 
diyi gözəhn ayağı altmda payendaz» eləmir. Həyatda, dolana- 
şıqda olduğu kimi, sevgisində də özünü dəyanəth, məğrur və 
qürurlu tutur. Üçıincü cəhət isə Molla Qasımm şerlərində öz 
dövrü, yaşayış yeri, dostları, ailə üzvləri və s. bağh müəyyən 
avtobioqrafık məlumatlara yer vermesidir. Məsələn, «Ay ağa 
haray» təcnisi bu cehetdən maraq doğurur. Buradan görünür ki, 
Molla Qasım, müasiri Yunis İmrə kimi, dövrünün qabaqcıl gör- 
üşlərine beləd olan, Kabuldan Dəmeşqə qeder gezib Şerqin 
zengin mədeniyyetine yiyələnen, şer, senet, poeziya aləmində 
özüneməxsus yeri, tutumu olan sənətkar kimi çox geniş bir era- 
zide tamnmışdır. Molla Qasım «Şirvanh Qasım», «Şikəstə Qa- 
sım», «Qasım», «MolIa Qasım» təxəllüsleri ile şerlər yazmış, 
onun Şərq ölkələrində ad-sanı, Yunis İmrənin Qafqazdakı şöh- 
rətinden az olmamışdır. MoIIa Qasım XIII esr Azərbaycan aşıq 
şerinin ən kamil nümunelerini yaratmışdır.

Əhdü-ləmyezəl, vahidü-yekta,
Salma məni gözdən ayağa haray!
Müntəha qovmldum tənəli sözdən,
Pərvanə tek yandım, ayağa haray!

Sevdigim al geymiş, ələ yapışır,
Bu sınıq könlümüz ələ yapışır.
Bizdə bir nişan var ələ yapışır,
Müxənnəs yapışır, ayağa haray!

Kabuldan gəldün sən Dəınəşq elinə 
Bülbül ərzi-hahn demiş gülünə.
Şikəstə Qasımm demiş külünə,
Sən özün yetiş gəl, ay ağa haray!
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Şirvanlı Qasımın sevgilisinə müraciətində, çağınşmda da bir 
ağayanahq özünü göstərir ki, təkcə bu təcnisi onu XIII-XIV əs- 
rin təcnis ustası olmasmı təsdiqləməyə kifayət edir. Təcnisin 
üslubu nə Qurbaninin, nə Abbas Tufarqanlmm, nə də Xəstə 
Qasım üslubuna bənzemir. Bu hər üç qüdrətli sənətkardan əv- 
vəlki dövrdə, yazıb yaratmış Həsənoğlu, Y.İmrə, Q.Burhanəd- 
din, bir az da İ.Nəsiminin üslubuna yaxmlaşır.

Molla Qasımm şəxsiyyəti onun gərayhlannda da özünü gö- 
stərir. Əyilməz və qürurlu, dərin məhəbbətlə sevən sənətkann 
orta əsrlərin ustad aşıqlarmm heç birində nəzərə çarpmayan, 
təkrarlanmayan deyim tərzi, ifadə üslubu, məzmun gözəlliyi 
adamı valeh edir. Molla Qasım fılosof sənəkardır. O, bütün 
gözəlliklərin ötüb keçəcəyinə, insanlarm danışan şirin dilinin 
susacağma və onun bir gün öz əbədi məkanma, - allahm dərga- 
hma qovuşacağma əmindir. MoIIa Qasmı bu şerlərində sırf sufi 
dünyagörüşü ifade edir.

Yumulmuş şol ala gözlər,
Qiyamət yolunu gözlər.
Hanı şirin, şəkər sözlər
Dəham bizəban gördünı.(14, s.122)

Aşığm həyatı müşahidəsi qüwətlidir. O bir tərəfdən real 
həqiqetlərə, digər tərefdən sufi görüşlərinə əsaslanmaqla həre- 
nin yerini ve məşğuliyyetini aydm görür. İnsanm böyük tann- 
dan verilmiş canmm möhnətdə olmasma acıyır. Bir günlük eyş- 
işrətin zövq-səfasmm ötəri olduğuna işarə vurur, cemiyyetdə 
insanm ziddiyyet ve təzadlardan, ezab və işgəncəlerden azad 
olub son anda torpağa qovuşaraq heçdən başqa bir şey olmadı- 
ğma inamr:
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Kimi eyş ilə işrətdə,
Kimi zövq ilə söhbətdə,
Kimi renc ilə möhnətdə,
Qatı hahn yaman gördum! (14, s.122)

Şirvanlı Qasım aşıq poeziyasmmda bir sıra xitab, deyim, rə- 
dif, təşbeh və s. ilk yaradıcılarmdandır. Onun poetik dəyerlər- 
dən istifadəsi XVI əsrə qəderki xalq şerinin ümumi üslub və 
ifadə tərzini əhatə edir. Onu da demək lazımdır ki, bu şerlərdə 
hələ XV-XVIII əsr aşıq poeziyasma məxsus axıcıhq, rəvanhq, 
poetiklik yoxdur. Şirvanlı Qasımm istər əlimizdə olan hələ nəşr 
olunmamış qoşma ve gərayhlarmda, istərsə də S.Mümtaz və 
başqa naşirlərin çap etdirdiyi nümunelərdə müəyyən arxaik 
şəkil, bölgü və ifadə əlamətləri nəzerə çarpır. Onlarda osmanh- 
türk dili lehcəsi ile yanaşı, ərəb-fars sözlərinin, tərkiblərinin, 
söz birləşmələrinin iştirakı fəaldır. Bu nümunələrdə eyni za- 
manda anadilli şerin ilk bakirə deyimləri özünün poetik əksini 
tapır. «Senem», «Pəri», «Gözel» və b. ifadelər aşıq şeri üçün 
enənəvi forma ve şekli gözelliklər yaradır. Bu poetik gözellik- 
lərin lap təzə-tər deyimləri məhz Molla Qasımm adı ilə bağlı- 
dır. Onım «Sənəm»i hem poetik ifadə sisteminə, həm de forma 
ve mezmun əhateliyine göre həmin rədifdə yaranan daha ilkin 
formadır ki, onu sonrakı yüzilliklərin heç bir sənetkarmm yara- 
dıcılığı ilə eynileşdirmək olmaz:

Kəlbintək qapmda payibəndəm mən,
Sanma ki vəfada ya Sənəm, Sənəm.
Özün ki bilirsən dərdiməndem mən,
Yetməzsən dərdimə ya Sənəm, Sənəm.(14, s.135)

Molla Qasımm Sənəmi ismi məlum olmayan sevgilidir. Aşı- 
ğm dərdimend olduğunu gözəl bilən sevgili Senəm də onu se-
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vən aşiğin -  dərdiməndidir. Sevilən gözelin adını pünhan sax- 
lanmaq Şirvan məktəbinə məxsus xüsusiyyət olub sonralar Xal- 
tanlı Tağmm, Moila Cümənin, Mirzə Bilalm və başqalannm 
yaradıcıhğmda davam etdirilmişdir.

Bu kimi xüsusiyyətlər Molla Qasımm əldə oian başqa şerlə- 
rində də nəzərə çarpır. XIII-XIV əsr Şirvan aşıq şerinin bir sıra 
elə səciyyəvi xüsusiyyətləri həmin poetik nümunelərdə özünü 
göstərir ki, onlar Molla Qasımadan sonra da layiqince qorunub 
saxlanmış, aşıq mektəbinin yeni yaradıcılıq ənənələrinin forma- 
laşmasma, peşekar ifaçılıq və dastan yaradıcıhğı repertuannm 
yeni tarixi şeraitə uyğun inkişaf yoluna düşmesinə helledici tə- 
sir göstərmişdir.

Şirvan aşıq məktebi ənənelərini ardıcılhqla qoruyub saxlay- 
an onlarla adı bu güne gelib yetməyən söz sənetkarlan içərisin- 
de daha şöhrətlisi Şirvanh Dəde Kerem və Dəde Yedgar də 
vardır.

Dədə Kərəmin (1290-1355) Molla Qasımm şagirdi olduğu 
ehtimal edilir. O, Şirvan mektəbinin dastan qolunu yaradıb ya- 
şadanlardan hesab olunur. Bir sıra dastanlann Şirvan aşıq mek- 
tebində məhz Dədə Kerəmin reperutannda yaramb formalaş- 
dığı söylenilir. Bəzi menbelerdə ise Dede Kərem ölməz tarixi 
şəxsiyyet hesab edilir, XIV əsr Şirvan aşıq şerinin və dastan 
yaradıcıhğmm geniş bir mərhelesi onun adı ilə bağlanır. Gü- 
man edilir ki, aşığm şerləri bu güne yalnız «Əsli-Kerem» das- 
tam vasitesilə gelib çatmışdır. Dastanm ise Şirvan aşıqlan te- 
rəfmden sonrakı yüzilliklərde yaradıldığı ehtimal olunur. Ona 
görə də «Əsli-Kərəm» şerlərinin bu gün yeni istiqametdə ted- 
qiqine ehtiyac duyulur.

Dede Kəremin şəxsiyyəti, onun aşıq yaradıcıhğmdakı İştira- 
kı T.Xalisbəylinin yazdığı kimi, bu gün Azerbaycan aşıq yara- 
dıcılığmm öyrenilmesində həllini gözleyen mühüm problemdir.
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Bu bir tərefden aşıq sənətinin orta əsrlər dövrünün bizə az mə- 
lum bir dövrünü öyrənmeye, diger terəfden Şirvan dastançıhğı 
ənənəsinde «Əsli-Kərəm»in yaradıcısı ile bağh bir sıra müəm- 
malara aydmlıq gətirməyə imkan vcrərdi.

Şirvan aşıq məktebinin Molla Qasımdan sonrakı dövrde söz 
qoşub düzən böyük söz ustası Dədə Yedgar (1310-1370) hesab 
edilir. Hər iki senetkar barədə ilk məlumat və toplama işleri 
folklorşünas M.Mürsəlova məxsusdur. Dədə Yedgar baredə ge- 
lib çatan məlumatlara göre o, XIV esrde Şirvanşah saraymda 
böyük rütbə sahibi olmuş, özünün qırx nəfərlik dəstesi ilə bir 
sıra döyüşlerde qoşun qabağmda geden sərkərdə kimi tanm- 
mışdır. Onun ətrafmdakı qırx igidi də özü kimi qehrəman, saz 
çalıb söz qoşan olmuşdur. O, şah ordusunun cavanları üçün öl- 
kenin ən say-seçmə gözəllərini gördüyü yerdəce tutub atmm 
tərkine qoyaraq saraya gətirmişdir. Dəde Yedgaria bağlı xalq 
arasmda çoxlu revayətler vardır, bir sıra dastanlarda isə onun 
adma tesadüf edilir.

Bütün bu kimi peşəkar ifaçılarm şəxsində Şirvan aşıq məktə- 
bi özünün tarixi yükseliş merheləsine qedəm qoydu, yeni yara- 
dıcılıq mərhələsi kcçen aşıq institutu ifaçıhqda ozan ənenelə- 
rini bərpa etmekle tezə repcrtuar yaratdı, aşığm improvizator- 
çuluq funksiyam formalaşdırdı.

Şirvan məktebi bu dövrde aşıq yaradıcıhğı üçün enenəvi ol- 
mayan bir sıra başqa fərdi xüsusiyyetləri iie də əlametdar oldu. 
Birincisi, aşıq senetinin behrəlendiyi islami qaynaqlar Şirvanda 
yuxanda qeyd edildiyi kimi, sənətin yeni bir sahəsini — muğamı 
meydana çıxardı. Bu sənet əslinde özünün başhca töreniş ahə- 
ngini Quran aye ve surəlerinin oxunuş ritminden, mərsiyə və 
nohelerin ifa üslubundan götürdü. Muğamm aşıq yaradıcılığm- 
dan aynlması sonuncunun ozan ifaçıhğı üslubu əsasmda yeni 
improvizələrini yaratdı, onun özünə məxsus istiqametdə inkışa-

105



fmı şərtləndirdi. Ddncisi, bu dövrdə anadilli xalq şeri üslubu 
ərəb-fars poeziyasından gəlmə ənənəiəri saraydan kənar mühit- 
de -  xalq arasmda üstələməkdə yeni vüsət aldı, sürətii yükseliş 
mərhələsinə qədəm qoydu. Üçöncüsü, uzun tarixi zaman hüdu- 
dunda Şirvanda yaranan epik ənənə -  aşıq repertuanna daxil 
oldu.

Peşəkar ifaçıhqda baş verən bu kimi hadisələr aşıq repertua- 
rma da təsirini göstərdi, onu ozan repertuanndan qəti şəkildə 
ayıran, fərqləndirən bir qəhbə saldı. Bir sıra ənənəvi nağıl sü- 
jetləri repertuara gəldi, aşıq ifasmda məhəbbət dastanı tipini 
formalaşdırdı.

Epik ənənə ile lirik üslubun çarpazlaşması milli düşüncədə 
mühüm hadise oldu, aşıq repertuarma bir-birinden fərqh məz- 
mun çalanm əhatə eden silsile mehəbbət sərgüzeştləri, dini ef- 
sane ve revayətlerin axmı geldi. Aşıq ifasmda müxtəhf tiph 
mehəbbet dastanlan yaranmağa başladı.

Aşıq repertuan XIV-XV esrlerdə Şirvanda yükselen xett üz- 
re inkişaf edirdi. Dastan yaradıcıhğı ilə yanaşı, aşıq şerinde icti- 
mai heyatm hrik terənnümü de özünü davam etdirir, müxtehf 
poetik ve qehbh şer şekilləri aşıqlann repertuannda möhkemle- 
nirdi. Aşıqlar ifalanna hrik şekillərle yanaşı, müxtehf dastan 
nümuneleri də daxil edir, belehkle aşığm senetkarhq imkanlan- 
nm ehate dairesi genişlenir, onun cemiyyetdeki nüfuzu ve 
mövqeyi getdikce yüksehrdi.

Şirvan aşıq mektebi yeni-yeni ənenelerle zenginleşirdi. Bu 
dövrde aşıq senətində yayılan başqa bir ferdi xüsusiyyet də for- 
malaşmağa başlayırdı. Bu da peşəkar aşıq ifaçıhğma muğamm 
tesiri idi. Şirvanda muğamla aşıq senətinin aynhb özüneməxsus 
serhedlər yaratması onlar arasmda ziddiyyeth, banşmaz müna- 
sibetlere getirib çıxarmadı. Əksine, aşıq səneti hem ifaçıhqdan, 
hem de yeri geldikcə muğam elementlerinden bəhrələndi.
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Aşıqlar ifalanna muğam elementleri daxil etdikleri kimi, mu- 
ğam ustalan da aşıq şerinin bir sıra seçmə şəkillərinin muğam 
üstündə oxunma ənenəsini formalaşdırdılar. Bütün bımlarla ya- 
naşı, yazıh klassik poeziyanm yüksəlişi özünü göstərməye baş- 
ladı. Klassik üslubda yaranan anadilli şerimizə aşıq yaradıcıhğı, 
xalq şeri güclü təsir göstermeyə başladı. XIV esrin böyük sə- 
netkarı Nesiminin yaradıcıhğmda bu tesiri görməmək mümkün 
deyildir (12, s.2). Həmən dövrdə Şirvan elmin, mədeniyyətin 
və sənetin beşiyi kimi bütün Yaxm ve Orta Şərqdə böyük şöh- 
rət tapmışdı. Bunun mühüm səbəblerindən biri Şirvanşahlar 
dövlətinin elmin, medəniyyetinin ve senətin inkişafma göstər- 
diyi qayğı ilə bilavasitə bağh idi (1, s.216-230).

Hemin dövrde Şirvan aşıq mektebi bir sıra şöhrətli sənətkar- 
lan ile tanmırdı. Onlardan adı bize gəlib çatan Mövlane Şirva- 
ni, Sədi Şirvani, Ağa Hesen Pirsaath, Baba bəy Kirdimani, Sul- 
tan xan Alpani, Xurşud bey Bakuvi ve başqalannı göstərmək 
olar. Teessüf ki, Şirvanm bu ustad aşıqlarmm her birinden bu 
güne bir-iki gərayh, tecnis və qoşma gelib çatmışdır.

Heyatmm böyük bir hissesini qürbetde keçiren Mövlanə Şir-
vaninin «Dumalar», Sedi Şirvaninin «Ay meded, ay meded», 
Ağahesen Pirsaatlmm «Şirvanm yollan, tozdu, dumandı, ay 
ellər zindanda hahm yamandı» misralan ile başlayan «Yaman- 
dı» qoşması, Sultan xan Alpaninin «Bu dünyada üç gözeiə aşi- 
qəm, biri ağdı, biri aldı, biri göy» misralan ile başlayan «Aşi- 
qem» qoşması ve s. kimi poetik parçalar məlumdur. Həmin nü- 
munəlerde XIV-XV esr Şirvan ədəbi-əxlaqi ve estetik fıkri 
üçün enenəvi olan motivlerin terənnümü nezərə çarpır.

Şirvan aşıq mektebinin XV yüzillikde tanmmış nümayende- 
lerinden biri Aşıq Köçər (1420-1480) idi. Xalq şeri üslubunda 
söz qoşub-düzen Aşıq Köçər el arasmda «Vanlı Göyçek», 
«Vanh Köçer» texellüsleri ilə meşhur olmuşdur. Gözel qədd-
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qaməti, mehriban, yaraşıqlı çöhrəsi, güclü zil səsi olan bu sə- 
nətkar Şirvanda banh//vanh (zil səsh, zenguləh) bir sənətkar 
kimi bu gün də yaddaşlarda yaşamaqdadır.

Yunis İmrə və Molla Qasım ənenələrinin davamçılanndan 
hesab edilən Aşıq Köçər dövrün sufı dünyagörüşünü mənimsə- 
miş, Şirvanda yasəviçihk ənənələrinin yayıhb genişlənməsinde 
müəyyən rol oynamışdır.

Vanh Köçərin tərcümeyi-hah barədə ziddiyyəth fıkirlər 
mövcuddur. Bəziləri onun XIII-XIV əsrlərde yaşadığmı, Yunis 
İmrə və Molla Qasımın müasiri olduğunu söyləyir, başqalan ise 
Aşıq Köçəri XIV-XV esrlərin sənətkarı kimi dəyərləndirir. Bir 
başqa araşdırıcı ise onu XVII əsrdə yaşamış erməni şairi Naha- 
pet Kuçakla eyniləşdirir, bütün yaradıcıhğmı, o cümlədən 
«Vanh Göyçek» dastanmı bu erməni şairinin adma çıxır. Son 
illərin axtanşlan isə Aşıq Köçərin XV əsrdə Şirvanda yaşayan 
söz ustası olduğunu söylemeyə daha çox əsas verir.

Vanh Köçərin bizə sonralar aşıqlar tərefmden ustadnamə və 
duvaqqapmalarla bəzedilmiş, bir neçe qoşma, gerayh, deyişmə- 
sinin daxil olduğu, aştğm öz sağhğmda yaranması güman edilen 
bir dastanı (19, s.17-29), bir neçe geraylısı gelib çıxmışdır. 
«Vanlı Göyçek» dastammn başqa bir metni ise dilçi T.Əhmə- 
dovun namizədlik disscrtasiyasmm sonunda «Əlavəler» adı al- 
tmda verilmişdir. Burada ustadname və duvaqqapmalar yoxdur, 
o, Şirvan dastançıhq ənənələrinə uyğun olaraq şifahi nitqdə 
uzun müddət qalmış ve canh danışıq dilinden yazıya ahnmışdır.

Bir sıra mənbələrdə Aşıq Köçərin XIII esre aid edilmesinə 
baxmayaraq, bizə bele gelir ki, bu senətkar Molla Qasımdan 
sonrakı mərhəlede Şirvanda onun enənəlerinin davamçılarm- 
dan olmuşdur. XIV əsrin sonları, XV esrin ortalarına qederki 
dövrde yaşayıb yaratmışdır. Aşıq Köçerin şerleri toplanıhb çap 
edilmediyi kimi, haqqında tedqiqat işleri də aparılmamışdır.
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«Vanlı Göyçək» dastanınm nəşrindən sonra aşığın bir neçə şeri 
axtanhb üzə çıxanlmışdır. Onlardan biri de «Dünya» gərayhsı- 
dır. Yunis İmrə və Molla Qasımm yaradıcılıq enənələri Aşıq 
Köçərde de nəzerə çarpır, sufı görüşleri onun yaradıcıhğmda 
da özünü göstərir. Lakin şerinin poetik strukturu, dili artıq qis- 
mən işlenmiş, cilalanmış dildir ve XV yüzillikdən əvvolki 
dövrün dil xüsusiyyetlerinə oxşarhğı azdır;

Gəl sənnən xəbər alayım 
Süleymannan qalan dünya.
Əzəl al etdin aldatdm,
Sonrasmda yalan dünya.

Ç ox səfalı çağlar gördüm,
Çox ucah dağlar gördüm.
Çoxlan da ağlar gördüm,
Kimdi səndə gülən dünya.

Vanh Köycər qaldı naçar,
Hər kəs öz əkdiyn biçər.
Gelən qonar, qonan köçər
Kimdi səndə qalan dünya. (21, s.285)

Poetik parçada orta esr xalq şcrimizə məxsus üsulb ve yara- 
dıcıhq enenəsi nəzərə çarpır. Buradan göründüyü kimi, Aşıq 
Köçər də öz seləfleri kimi dünyanın geldi-gedər olmasmdan 
gilcylidir. Lakin onun dünyagörüşündə sufızmin qüdrətli allah 
sevgisi səngimişdir. Bu scvgi insanı gözəlliklero səmtləmiş, 
onu ötüb-keçen həqiqetlerden birinin vəsfmə gətirib çıxarmış- 
dır. Şirvan aşıq məktəbi üçün ənənəvi xüsusiyyetlərden biri de 
insani duyğuların, heyat həqiqətlərinin böz rəgində, çalannda, 
heç bir bər-bezeksiz, məcazi görüş ve baxışlardan uzaq şəkildə,
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real həyat gerçəklikləri üzərində təmnüm edilməsidir. Şirvan 
aşıq məktəbinin bu qəbildən olan yaradıcılıq ənənəsində sufı 
əxlağma məxsus bənzətmələr gözə çarpmır, real həyat faktlan 
poetik qəlibə çevrilir;

Bahar fəsli yaz olanda,
Xoş bir nəğmə tütar bülbül.
Qönçə gülün həsrətindən 
Dərdə, qəmə batar bülbül.

Gəzdi adım dodaqlarda,
Bir yar gördüm bu bağlarda.
Səhər çağı budaqlarda,
Nə dincələr, yatar bülbül.

Mən yetmişəm gül bəndinə,
İnanma hərcayı fəndinə.
Vanh Göyçəyin dərdinə
Nalə çəkib qatar bülbül. (21, s.23)

Bununla yanaşı, Aşıq Köçərin gərayhlarmda XIII-XIV əsr 
Yunis İmrə və Molla Qasım ənənələrinin tesiri də yox deyildir. 
Lakin bu həqiqətən ötəri təsirdir, Aşıq Köçərle sələflərini ne- 
çə-neçə onilliklərin bir-birindən ayırdığmı eks etdirmekdədir;

Ay ərənlər, müsəlmanlar,
Zinət vermişdir qəlyana.
İşvəh, nazh gözləri,
Ahbdır qönçə, dəhana.

Sərindən ənsiməz duman,
Ani çəkər yaxşı, yaman.
Xidmətində huri-qüman,
Pillələr paki-rəndəkə.
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Vanh Göyçək sinə qoşdu,
Ahu-zanm həddin aşdı.
Arahğa bir söz düşdü,
Dəhandan yaxşı-yamanə. (19, s.21)

Aşıq Köçərin bizə bütün bunlardan başqa sevgihsi Pərzad xarumla 
bir neçə deyişməsi də gəlib çatmışdır. Qoşma və gerayh şekltndə 
deyilmiş həmin nümunələr bir daha sənetkarm orta əsr aşıq şeri ənə- 
nələri ilə bağh olduğunu gösterir (19, s.17-29).

Aşıq Köçərden sonra Şirvan aşıq mektebi, özünün bir sıra 
mahir sənetkarlanm yetirsə de onlann heç biri öz sələfləri sə- 
viyyesinə yüksələ bilmemiş, XV əsrin sonlanndan başlayaraq 
Şirvanda aşıq şeri əneneleri zeifleməyə başlamışdır.

Təessüf ki, Şirvan aşıq məktəbinin tarixi inkişafmm bu mər- 
heləsinde onun tədqiqatçılannm diqqətinden uzun iller yaym- 
mış ve həmin dövrdə klassik üslubda yazan, hərdən də xalq şe- 
ri şəkillerine müraciet edən Şirvan şairləri yanhş olaraq aşıq, 
yaxud el şairi kimi teqdim edilmişdir. Uzun iller bu yanhşlıq 
davam etmiş, Şirvanm bir çox şöhretli sənətkan şair kimi yox, 
aşıq, el sənətkan kimi öyrenilmişdir (22, s.24-46). Hemin enə- 
nə bu günümüze qedər davam etmiş, şcrin, sənətin, musiqinin 
vəteni olan Şirvanm medəniyyəti kiçik bir çevredə, hem də 
təhrif olunmuş sepgidə xatırlanmışdır.

XV esrin sonlanndan başlayaraq Sefevi dövletinin Şirvan- 
şahlığa, Şirvan medəniyyetinə qarşı yetirdiyi mürtəce siyaset 
neticesində Şirvan aşıq mektebi sökülüb dağılmağa başlamış ve 
süquta uğramışdır. Hemen dövr baredə danışılarkən Şirvanda 
aşıq sənetinin çiçəklenməsi, yaşayıb-yaradan senetkarlarm sa- 
dəce olaraq «bizə gelib çatmadığı» barədə əsassız hökmler 
verilmişdir. Heqiqetde isə Şirvan aşıq mektəbi texminən yüz
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illik bir dövrü əhatə edən tarixi zaman müddətində süqut etmiş- 
dir.

XV əsrin sonlarmdan başlayaraq Şirvan dövlətinin getdikcə 
süquta uğraması, Səfəvilərin Şirvan üzərinə hücumlan, burada 
apanlan qətlamlar, qırğmlar, məhv edilmiş şirvanlılarm kəllə- 
sindən minarələr ucaldılması və s. nəticə etibarilə Şirvanşah 
dövlətçiliyinə qəti şəkildə son qoydu. Şirvanda bir neçə yüz il 
ərzində yaranmış zəngin mədəniyyət məhv edildi, o cümlədən 
Şirvan aşıq sənətinə sarsıdıcı zərbə vuruldu. Burada islam təri- 
qəti yeni istiqamətə yönəldildi. İslamm parçalanması, sünni 
mezhəbinə qarşı yeridilən mürtəce siyasət son nəticədə şiəliyin 
möhkəmlənməsini reallaşdırdı və səfəvilərin bu əraziyə qarşı 
amansız irticaları yeni mərhələyə yüksəldi. S.Aşurbəylinin yaz- 
dığı kimi, «1538-ci ilden sonra Şirvanşahlar faktiki olaraq sü- 
qut ctdi. O, tarixi arcnada qüdrəth bir dövləte çevrilən səfəvi 
ordularmm zərbələri altmda davam gətirə bilmədi və «bu di- 
nastiyadan admdan başqa hətta heç bir iz qalmadı» (1, s.303).

Təbii ki, həmin dövrdə Şirvan aşıq sənəti öz çətin dövrünü 
yaşayırdı. Çünki səfəvilər Şirvana düşmən münasibəti bəsləyir, 
Şirvam özünə tabe etmək üçün ən ağır, işkənceli tədbirlərə əl 
atırdılar.

Bu dövr Şirvanda fəaliyyət göstərən bütün yaradıcılıq insti- 
tutlan, o cümlədən ozan sənəti əsasmda formalaşıb yeni yüksə- 
liş yoluna çıxan aşıq institutu əslində fəaliyyətini dayandırmış- 
dı. Yerli aşıqlar bura köçürülən tayfalarm özləri ilə gətirdikləri 
ənənələri — ifaçıhq mədəniyyətini, o cümlədən aşıq üslublannı 
qəbul etmirdilər. Senətin yönümünü müəyyenləşdirmək ve qə- 
tiləşdirmək uğrunda mübarizə davam cdir, Şirvan mektəbi helə 
öz süqut dövrünü yaşayırdı. Təxminən yüz ilden artıq bir zama- 
m əhatə edən mərhələnin özünəməxsus ziddiyyət və tebəd- 
dülatlanmn ayrıca öyrenilməsinə şübhəsiz ki, ehtiyac duyulur.
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Şirvan məktəbi XVI əsrin sonu, XVII əsrin əwəllərindən 
Sefəvi dövletinin zəifləməsilə əlaqədar yenidən dirçəlməyə 
başladı. Həmin dövrdə muğam sənəti özünün yüksəliş dövrünü 
yaşayırdı. Əsrin ortalarmdan başlayaraq Şirvan şairlərinin ənə- 
nəvi ədəbi məclisləri meydana çıxdı. Burada Nəsimi ənenələri 
davam etdirilir, anadilli yazıh şerimizin yeni tarixi yüksəliş 
mərhələsi başlayırdı. Bütün bunlar isə öz yolımu və üslubunu 
qəti şəkildə müəyyənləşdirib yeniden dirçəliş yoluna düşməyə 
başlayan aşıq sənetinə təbii ki, təsir göstrəməyə bilməzdi. Ən 
başlıca tesir qaynaqları ise muğam və ozan ifaçılığı idi. Bu iki 
istiqametin üslub gözəllikleri aşıq sənətinin rişələrinə işlədi, 
Şirvan aşıq mektəbinin yeni tarixi yüksəliş mərhələsi üçün zə- 
ruri spesifık xüsusiyyətləri yaratdı. Bunlar isə əsasən aşağıdakı 
cəhətlərlə şertlənirdi.

Yeni dirçəlmeye başlayan aşıq məktebi ilk növbedə Şirvan 
sənətinin pozulmuş ənenəlerini bərpa etdi, onun mövzu və 
məzmun çevresini özünə qaytardı, Şirvana köçürülən tayfalarm 
bu regionda yaymaq istədiyi saz-söz terzini öz sənət çevrəsin- 
də assimiliyasiya eledi. İster ifaçılıq, istərsə də lirik şer yaradı- 
cıhğı sahəsinde Şirvana gelmə üslub və ifa terzlərinden imtina 
edildi. Şirvanın ənenevi aşıq və musiqi rcpertuarı bərpa olundu.

Teessüf ki, Şirvan mektəbinin XV esr taleyi çox zaman diq- 
qetden yaymır, tedqiqatçılar hemin dövrü bir sıra hallarda ta- 
mamilə yanlış şekilde təqdim cdirlər. Hətta bəzi tədqiqatçılar 
Şirvan aşıq məktebi, onun formalaşma və yüksəliş tarixini şah 
Xətainin Şirvanı yerlə yeksan etdikdən sonra oraya köçürdüyü 
tayfalann adı ilə bağlamağa cəhd edirlər.

Tarixden məlumdur ki, Şirvana köçürülən tayfalann bir sıra 
adət-enenələrini, ifaçıhq mədəniyyətini burada yaşayan, bezi- 
lərinin «etnik» adlandırdığı, lakin əslinde bu erazinin qədim 
avtoxonlan olanlar qebul etmediler. Köçürülən tayfalann özləri
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ilə gətirdikləri Şirvan aşıq məktəbini «yeni boyalarla» bəzəyə 
bilmədi, əksinə, Şirvanda qanlı toqquşmalara səbəb oldu. Son 
nəticədə isə onlar yerli avtoxonlar tərəfmdən assimilliyasiya 
edildilər. Əgər Şirvan aşıq məktəbində gedən yaradıcılıq pro- 
sesləri deyilən istiqamətdə olsaydı, onda Şirvan aşıq sənətinin 
fərdi əlamətləri silinib gedər, o, Göycə, yaxud Təbriz aşıq 
məktəbindən fərqli durum formalaşdıra bilməzdi.

Şirvanda ozan sənəti XII-XIII əsrlərde artıq aşıq sənətinə 
keçidi əslində başa çatdırmışlar. XVI əsrdə bu əraziyə köçürü- 
lən tayfalar Şirvana ifaçıhq sənətinin klassik «ozan-aşıq sənəti» 
gətirə bilməzdi. Şirvan aşıq senətinin beşiyi, bu sənətin qayna- 
landığı tarixi ərazilərdən biri idi. Bütün bu yaradıcılıq üslublan 
öz inkişafmda Şirvanda hələ VI əsrdən bərqərar olan dövlətçi- 
lik ənənələrinə əsaslanırdı. Səfəviliyin Şirvan mədəniyyətinə 
və ümumiyyətlə Şirvanşahlığa vurduğu zərbə son nəticədə Sə- 
fəvi dövlətini süquta apardı və Azərbaycanm xanlıqlara parça- 
lanmasma gətirib çıxardı.

Şirvan aşıq məktəbinin fərdi inkişaf xüsusiyyətlərinin nəzə- 
rə almmaması da müəyyən təhriflərə səbəb olmuşdur. Onlar- 
dan biri də Şirvan aşığmm repertuarına nağjl süjetlərinin daxil 
oiması, sonradan isə onlann məhebbət dastanlarına rekonstruk- 
siyası ilə bağlı idi.

Bu, Şirvanda yaranmış güclü epik ənenənin başlıca qaynağı- 
dır. XVI əsrdən başlayaraq aşıq repertuannda peşəkar nağılçılıq 
ön plana çıxdı. Ustad aşıqlar rcpertuarlarmı nağıllar əsasmda 
qurmağa başladılar. Bu ise çox keçməden aşıq repertuannda 
yeni söyləmə tipini - məhəbbət dastanınm ifa formasını meyda- 
na çıxardı, Şirvan aşıqlarmın repcrtuarında iki üslubu -  poetik 
ifaçıhğı və epik dastançılığı formalaşdırdı. XVII əsrin ew əlle- 
rinde bu mekteb klassik enənelerini süretle berpa etmeyə baş- 
ladı. İlk növbəde Şirvan saz seneti professional ifaçıhq səviy-
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yesinə yükseldi. Müğamm təsiri, yaxud müşahidəsi onun məz- 
mun xüsusij^ətinə elə bir xələl gətirmədi, əksinə, ona ferdilik, 
özüneməxsusluq verdi. Şirvan məktəbi XVI əsrə qedərki bir 
sıra saz-söz ifaçılığı enənəlerini yeniden repertuara qaytardı, 
onlan dövrün tələblərine uyğun şəkildə yenidən cilaladı.

Aşıq Köçerdən sonra Şirvan aşıq məktəbinde yuxarıda deyil- 
miş səbəblerle bağlı yüz ildən artıq dövrdə bir süqut özünü 
göstərdi. XVII əsrin ortalarmdan aşıq şeri enəneləri güclən- 
məklə ayn-ayrı sənətkarlar burada heç bir kənardan gelmə təsi- 
rə düşmədən özlərinə məxsus klassik üslubu berpa etmeyə baş- 
ladılar. Bu Aşıq Salehin (XVII), Karkər Əhmədin (XVIII), Mə- 
likbalh Qurbanm (XVIII) və başqlarmm yaradıcılığında özünü 
göstərdi. Əger XVII-XVIII esrlər Azərbaycanda başqa aşıq 
məktəbləri üçün intibah mərheləsi kimi əlamətdar oldusa, Şir- 
vanda bu xeyli ləngidi. Həmin dövrdə Şirvan məktəbinde na- 
ğılçıhğm və dastançıhğm yüksəHşi davam etdi. Burada aşıq 
repertuarında bir çox nağıllar, - «Tahir-Zöhrə», «Əsli-Kərem», 
«Yusif-Züleyxa», «Mchr və Mah», «Şah İsmayıl» və başqalan 
dastanlaşma prosesi keçdi. Aşıq repcrtuanna tacir-zadəgan həy- 
atı ile bağlı süjetlər daxil oldu. «Scyfəlmülk», «Şəhriyar» və b. 
aşıq rcpertuarmda geniş yer tutdu. Yalnız XVIII esrin ortalann- 
dan Şirvanda aşıq şerinin yeni yüksəlişi başladı. Padar Surxay, 
Yctim Həsən, Şabranlı Haşım, Ustad Mirzə kimi sonetkarlar 
xalq şerini dirçəltməyə başladılar.

Çox keçməden Şirvan aşıqlarımn yeni yaranan nəsli həmin 
ənenələri davam ve inkişaf etdirdiler. XVIII əsrin sonu, XIX 
əsrin ewellərinde el içərisində tanınan şöhrətli senətkarlar ye- 
tişdi ki, onlardan biri Aşıq İslam (1780-1840) idi. Aşıq İslam 
Şirvanm Kolanı kendinde dünyaya göz açmış, bütün ömrü boyu 
burada yaşamışdır. Yazı-pozu bilməyən, bədahətən söz qoşan 
bir senetkar olmuşdur. Aşıq şerinin ən müxtəlif şəkillərində
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şerlər qoşub düzmüşdür. Aşıq İslamm «Qiyamət», «Gözəldi», 
«Gəlir», «Yamandı» kimi gərayh və qoşmaları vardır. Aşıq İs- 
lam həm də təcnis ustası olmuş, bədahətən yaratdığı «Qızye- 
tər», «Qadan ahm», «Yetmədi» kimi təcnisləri dilləri gəzmiş, 
Şirvan xanəndəlri onun şerlərinin bir çoxunu sonralar muğam 
üstündə oxumuşlar. Aşıq İslamm «Dünya» gərayhsı belə nü- 
munələrdən idi:

Neçə şahı, şahzadəni,
A1 taxtından salan dünya.
Neçə-neçə Rüstəm Zalı,
A1 qoynuna alan dünya.

Gələnləri qonaq alan,
Gedənləri yola salan,
Yazı yazıb, yazı pozan,
Yalın qalan yalan dünya.

İrizləri itmez olan,
Qovğalan bitməz olan,
Özü vanb getməz olan,
Qalan yeri talan dünya. (18, s.26)

Aşıq İslam bir sıra mənbələrdə yanlış olaraq Çürük İslam 
təxəllüsü ilə təqdim edilmişdir. Onun adı eyni zamanda dastan- 
çı aşıq kimi də xatırlanır. Bir sıra klassik dastanlann -  «Sey- 
fəlmülük», «Tahir-Zöhre», «Əsli-Kərəm»in peşəkar ifalann- 
dan hesab olunur.

Aşıq İslamın müasirlərinden biri də Məlikballı Qurbandır 
(1790-1865). Ayrı-ayrı tədqiqatlarda «şair», «el şairi» hesab 
edilən Məlikbalh Qurban indiki Göyçay rayonunun Məlikbalh 
kəndində dünyaya gəlmiş və ömrü boyu həmən kənddə yaşa- 
mışdır. Mükəmməl mədrəsə tehsili almış, xalq şeri üslubunda
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söz qoşub düzən aşıqlardan olmuşdur. Klassik üslubda şerlər 
yazsa da xalq şeri şəkillərindən daha çox istifadə etmişdir. Me- 
likbalh Qurbam aşıq şeri terzində yazan ustad sənetkar hesab 
edən F.Qasımzadə onun senətkarhq məharətini yüksək qiymət- 
ləndirmişdir.

Məlikbalh Qurbanm lirikası həzin və zərifdir. O, real heyatı, 
təbii gözellikləri daha canh vəsf eləyir, insan hiss, emosiya ve 
duyğularınm tərənnümünə şerlərində üstünlük verirdi;

Sinəsi ağ ola, üzü meydanlı,
Qübbə tək məmələr /ər giribanh.
B eli nazik ola, sağnsı canlı,
Qəddü-qamət sərvü-sənubər olsun.

Şirvan aşıq məktəbi XVIII-XIX əsrlərdə özünəmoxsus yara- 
dıcıhq ənənelerini ycnidən səmtləndirerkən təkke-dərviş və 
sufı düşüncəsindən əslində yan keçməyə ciddi cəhd göstərirdi. 
Bir terəfden Şirvanda güclü olan bu ənənelər, diger terefden 
həmin rcgionda formalaşan klassik şcr üslubu Şirvan aşıq mek- 
tebine tesirini göstermeyə bihnirdi.

Şirvan mühitinin bütün mənevi-exlaqi ve dini dəyərləri aşıq 
yaradıcıhğmda özünü əks etdirirdi. İslami deyərlər bu dövrde 
nüfiızedici idi. Təkke-dərviş, qam-şaman təsirindən özünü mə- 
haretlə kənarda qoyan aşıq yaradıcıhğı bir sıra hallarda 
bilavasite ilahi deyərləri əhatə cdirdi. Bu dövrlərde yaşamış 
Aşıq İman, Aşıq Mustafa, Aşıq Əmrah və başqa senətkarlann 
yaradıcılığı baxımdan diqqetçekendir.

Şirvan aşıq şerinin bu mərhələsində klassik aşıq üslubunun, 
xüsusilə Molla Qasım şeri ənenelərinin bərpası da açıq şəkildə 
diqqəti cəlb edir. Aşıq yaradıcıhğmda dünyevi düşünce ön pla- 
na keçməyə başlayırdı. Özü də bu xüsusiyyet XIX əsrin ortala-
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nndan getdikcə güclenməye başladı, Aşıq Orucım, Aşıq Kəri- 
min, Aşıq Həşimin ve b. yaradıcıhğı üçün daha elamətdar oldu. 
Zaman keçdikcə Şirvan məktebində klassik ənenələr nəzərə 
çarpacaq dərəcədə artmağa başladı. Kürdemir-Şamaxı, Şəki- 
Zaqatala-Balakən, Səlyan-Neftçala, Quba-Dərbənd aşıq mühit- 
lərində onlarm yeni-yeni davamçılan yetişdi. Həmin senetkar- 
lar aşıq şeri şekilleri ilə yanaşı, repertuarlanna ayn-ayrı nağıl 
nümunələrini daxil etdilər. Aşıq şerinin peşəkar ifaçılan isə 
müxtəlif şer şekillərindən öz repertuarlannda daha geniş istifa- 
də etməyə başladılar.

Şirvan aşıqlan saz havalarmm özlərinə məxsus variasiya ve 
variantlarmı yaratmaqla, Şirvan aşıq sənəti üçün enənəvi olan 
aşıq musiqisini inkişaf etdirdilər. Bu gün Şirvanda oxunan saz 
havalannm bir çoxu, daha dəqiq desək, otuz altısı ancaq həmin 
dövr aşıqlanmn adı ilə bağh yaranan havalar hesab edilir. Onlar 
içərisində «Şirvan şikəstəsi», «Santorpaq şiksətesi». «Koroğlu 
zəngisi», «Şirvan dübeyti», «Şirvan gözəlləməsi» ve başqalan 
aşıq repertuarmda bu gün de əsas yer tutur.

XTX əsr aşıq yaradıcıhğmda yeni məzmun yüksəlen xett 
üzrə inkişaf edirdi. Bu dövrdə onlarla aşıq şeri üslubunda yazan 
sənətkar müxtəlif məzmunlu şerlerinde dövrün ədaletsizlikleri- 
ne qarşı çıxır, zəmanesinin özbaşmalıqlarına etiraz səsini ucal- 
dtrdı. Belələri içərisində Kolanı Mustafa, Mustafa Padar, Me- 
şedi Mustafa, Aşıq Soltan, Udulu Musa ve onlarla başqa se- 
nəktkarı göstərmək olar. Bir sıra hallarda onlaf hemin dövrlər- 
də yaşayıb-yaradan el şairiəri ile qanşdınldığı kimi, özləri də 
bir-biri ilə dəyişik salmır. Məselen, Kolanı Mustafa ile Meşedi 
Mustafa menbələrde eyni şexsiyyət hesab edilir (23, s.128- 
129). Halbuki, onlar müxtelif illərde Şirvanın saz tutub söz 
qoşan qüdretli aşıqlanndan olmuşlar.
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Bu dövrün xalq içərisində tanmmış aşıqlarmdan biri Aşıq 
Mıısa (1800-1853) idi. Tədqiqatçılar bezən onu Molla Musa, 
Udulu Musa kimi də verirlər.

Aşıq Musa Şirvanda aşıq senətinin şöhretli davamçılanndan 
olmuşdur. Onun yaradıcıhğında dövrün ictimai-siyasi hadisəie- 
rine etiraz güclüdür. Şerleri geniş toplanıb çap edilmemişdir. 
Ancaq bir çox qoşma və gerayhsı şivahi dildə hələ qalmaqda- 
dır. Onun «Dilbər», «Ana Kür», «GüIümleyla», «Apardı», 
«Qalmadı» kimi şerleri dillerdə əzberdir.

XIX esr Azerbaycan aşıq şeri daha mühüm bir hadisə ile 
əlametdar oldu. Aşıq yaradıcılığında qadın sənətkarlarm ifa üs- 
iubu meydana çıxdı. Bu ənənə ilk dəfe Şirvanda özünü göstər- 
di, çox çekmedən başqa aşıq mühitlərinə yayıldı. Şirvanda 
meydana gələn qadm sənetkarlan saz tutub söz qoşan aşıqlar- 
dan xeyli fərqli xüsusiyyetlere malik idilər. Onlar klassik üslu- 
ba beləd olan, əruz vəznində qəzəl və qəsidelər yaradan sənət- 
karlar içərisinden çıxıb xalq şcrinə meyl cden, bu üslubda tek- 
tük şerler yazan senetkarlar idi. Onlarm hamısını qadın aşıqlar 
sırasına daxil etmək doğru olmazdı. Bu sənetkarlar hələ XVIII 
əsrin evvəllərinden Şirvanda klassik vəznde şer yazır, zaman 
keçdikcə həmen üslub aşıq şeri ile çarpazlaşmağa başlayırdı. 
Ənənəler getdikcə genişlənir, XIX əsrin əvvəllərində iki üslub- 
da yazma ənənesi genişlenirdi. Bu enene Gövhər Şirvaninin, 
Güllübeyimin, Minabəyimin və başqalannın şexsinde özünü 
göstərirdi. XIX esrin ikinci yansından aşıq şeri üslubunda ya- 
zan qadm aşıqların meydana çıxmasına hemin sənətkarlarm tə- 
siri az olmamışdır.

Aşıq şeri şəkillərinde yazıb-yaradan şöhrətli qadın-sənetkar- 
larmdan biri Gövhər Şirvani (1810-1856) idi. Bezi tədqiqatlar- 
da el şairi kimi verilən Gövhər Şirvani XIX əsrdə xalq şeri üs- 
lubunu geniş yayan senətkarlardan olmuşdur. Şirvan ədəbi mü-
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hiti üçün həmin dövrde bu, klassik üsluba qarşı qoyulub getdik- 
cə daha geniş yayılmaqda idi. Gövhər Şirvani yaradıcıhğmda 
Şirvanşahhğm süqutu ilə bağh tarixi hadisələrə müraciət güclü- 
dür. O, Şirvamn qanlara boyanma tarixini xatırladıqca onun 
keçmiş ağır günlərini dilə gətirir, el sənətkarlarmı öz tarixini 
unutmamağa çağırırdı;

Zahm fələk, səni görüm yanasan,
Qanlara boyandı daşı Şirvanm.
Duman gəlib Fit dağmı bürüdü,
Bəlalar çəkibdi başı Şirvanm. (20, s.22)

Gövhərin öz şəxsi həyatmdan gileyini əks etdirdiyi bədii 
parçalarda qadm yaradıcıhğı üçün səciyyəvi olan mövzular, - 
həsret, kədər, zor ilə erə verilmə, er evindəki narahat həyat öz 
əksini tapır ve belelikle Şirvan aşıq şerində miUi həyatı eks et- 
diren mövzular gündəmə gəUrdi:

Bacım Xavər, bir feqirəm,
Gəl soruşma əhvahmı.
Zorla ərə gedən gündən,
Kəsdilər qilü-qahmı. (20, s.23)

Gövhər xanımm yaradıcıhğmda gördüyümüz bu kimi motiv- 
lər XIX əsr qadm aşıqlannm yaradıcıhğı üçün ənənəvi idi. Bu 
mövzular sonradan xalq şcri üslubunda yazan Xavər və Xedicə 
Şirvanilərin, Püstebəyimin, Minabəyimin, Şirinbəyimin və baş- 
qalanmn yaradıcıhğmda da özünü gösterirdi.

Bu dövrdə Şirvanda aşıq şeri şəkiUərinde söz qoşan iki ta- 
mrmıış qadm senətkan barəde de qeyd etmeyə ehtiyac vardır. 
Bunlardan biri Güllübeyimdir (1820-1876). GüUübeyim Şa- 
maxıda varh tacir ailəsinde anadan olmuş, mükəmmel mədrəsə

təhsih görmüş, dünyəvi ehTilərdən xeberdar olmuş, klassik şeri 
dərindən mənimsəmişdir. Atası ile Həlebe, İraqa getmiş, bu 
ölkəlerdə təhsil almış, 1855-ci ildə atasmın vefatmdan sonra 
Şamaxıya qayıdıb burada üç sinifli mekteb açmış, hemen mek- 
təbde dünyəvi clmləri -  o cümlədən, nücum, ilahiyyat, tebiət 
elmlərini tədris etmişdir. Bu məktəb Şamaxıda on beş ildən ar- 
tıq fəaUyyət göstərmişdir. GüUübəyim klassik üslubda da şerlər 
yazmışdır. Yaradıcüığmda xalq şeri şəkiUeri üstünlük toşkil et- 
miş, oniann bir çoxu diUərə düşərək bu günümüzə gəUb çat- 
mışdır. ƏUmizdə GüUübəyimin çap edilmiş şerlərindən başqa 
beş qoşması, üç gərayhsı vardır. Bu nümunələr göstərir ki, ders 
keçmək, mektəb açmaq üstündə Güilübəyimin başı bəlalar çok- 
miş, həyat yoldaşı sürgün edilmiş, özünə də moktəbdarlıq ct- 
mək yasaq olunmuşdur. Şamaxı ruhaniləri GüUübəyimə qarşı 
her cür fitva vcrmişlər. Bütün bu kimi çətin halmı sənətkar əsa- 
sən dövründen narazUvq ifadə edən şerlərində əks etdin'nişdir;

Əymisən cavan bclimi,
Kəsmisən deyən dilimi,
Uçurmusan bülbülümü,
Bos gcdim hayana fələk?

GüUübəyimin esas narazılığı din xadimlərindon və idarocdi- 
ci adamlardan olmuşdur. Onun ctiraz səsində xalqm ağır güzə- 
ranından doğan bir kəder, edalətsiz fərmanlara qarşı ctiraz var- 
dır. Bu senetkann yaradıcıhğmın başqa deyerU cəhəti də aşıq 
şcri ilə çarpazlaşdırmasında, Şirvanda qadm aşıq yaradıcıhğmın 
formalaşmasına esash tesir göstərməsindedir.

Şirvanda qadın aşıq yaradıcıhğı ənənəsinin fonnlaşmasında 
Minaboyimin (1867-1895) de əməyi az olmamışdır. O, mə- 
həbbətinə qovuşmaq üçün etiraz səsini qaldıran, əhnə saz ahb
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sevgilisini haraylayan «zahm dünyanm ədaletsizliklerinə» qarşı 
çıxan Şirvanın ilk qadın aşıqlanndan olmuşdur. Öz emisi oğlu- 
na butalanan Minabəyim butasma qovuşmağa nə qedər cehd et- 
sə də Şamaxı ruhani mühiti buna imkan vermemiş, Minabəyim 
sevgisi yolunda özünü feda etmişdir.

Minabəyimin yaradıcıhğmda Şirvan aşıq məktebinin klassik 
ənənəlerinin təkran özünü göstərir. Nakam sevgisindən gileyi 
olan aşıq (artıq onu bele adlandırmaq olar) repertuarma allahm 
sevgisini gətirir, sufi dünyagörüşünü şerlərində vəsf eləyir.

Minabəyimin şəxsində aşıq yaradıcılığmm yeni bir qolu -  
qadm aşıq yaradıcıhğı qəti şekilde berqərar olur ki, bu da son- 
radan hem Şirvan, hem də başqa aşıq mühitlerində XVIII əsrin 
əwəllerində Dostubəyim tərefinden əsası qoyulan qadm aşıq 
yaradıcılığı ənənəsinin yeni şəkilde davamı, Aşıq Pəri, Aşıq 
Besti kimi senətkarlarm bəhrəlenib formalaşdığı bir qaynaq idi.

Şirvan aşıq şeri XIX əsrin sonuncu rübündən başlayaraq for- 
ma və mezmun baxımmdan yeni yükseliş erefəsində idi. Aşıq 
şeri özünün bu yüksəlişini Xaltanh Tağmm şexsində tapdı, 
Molla Cümənin senəti ilə yeni mərheləye yükseldi.

Xaltanlı Tağı (1796-1899). XIX esr Şirvan aşıq mektəbinin 
tarixi yükselişinde Xaltanh Tağı mühüm rol oynadı. O, texmi- 
nen 1796-cı ilde Quba bölgəsinin Xaltan kəndinde anadan ol- 
muş, 1899-cu ilde Kərbelada vəfat etmiş, Məhemməd Füzuli- 
nin mezannm yaxmhğmda dəfh edilmişdir. Xaltanh Tağı el ara- 
smda «Tağı», «Aşıq Tağı», «Qubalı Tağı» təxeilüsləri ilə ta- 
nınmışdır.

Tağı Hacıməhemmed oğlu Tağıbəyli Xahan kendinde dün- 
yaya gelmiş, burada da ilk mükəmməl medTƏSə təhsili almışdır. 
Atası Hacı Mehəmmed dövrünün qabaqcıl baxışlı ziyahlardan 
olub İstanbulda tibb və ilahiyyat təhsili almış, bir müddət Dər- 
benddə ruhanilik etdikden sonra ömrünün ixtiyar çağında Xai-
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tan kendine qayıtmış, burada ömrünün sonuna qədər yaşamış- 
dır. Hacı Məhemmed uzun iller ançıhqla meşğul olmuşdur.

Bir sıra araşdıncılann güman etdiyi kimi, Tağı Hacıməhəm- 
məd oğlu Xaltana heç bir ölkədən köçüb gəlmemiş, Tağıbəyli- 
ler nesli burada şöhrətli yerli nəsillerden olmuş, onlar dedə- 
baba loğmanhq və ruhanilikle el arasmda şöhrət qazanmışlar. 
Tağınm böyük qardaşı Hacı Nağı Fəteli xanm baş loğmanı ol- 
muş, Quba-Dərbend bölgesinin şöhretli ettan və cerrahı kimi 
tanmmışdır. İstanbulda tibb tehsili almışdır.

Tağı uşaqhq illerinden saza-sözə mehr salmış, tez-tez Xalta- 
nın, Qubanın, xüsusen Derbendin aşıq məclislerinde olmuş, bir 
müddət Derbənd xanhğmın saz-söz məclislerinin şöhrətli aşığı 
kimi ad çıxarmışdır.

Xaltanlı Tağı ilk genclik illərinde Dərbenddə yaşayan Güllü- 
bəyim adlı qıza butalanmış və butasmın arxasmca gedib onu 
Xaltana getirmişdir. Bu şerefə aşıq «Güllü-Tağı» (29, s.5-36) 
avtobioqrafık dastanını yaratmışdır. Bundan sonra Xaltanlı Tağı 
el içərisinde haqq aşığı hesab edilmiş, ona derin ehtiram beslo- 
nilmişdir.

O, bütün Merkezi Asiya, Yaxın ve Orta Şerq ölkelerini gəz- 
miş, Ərzurumda, Qarsda, İstambulda meclis aparmış, Heləbdo, 
Şamda olmuşdur.

Böyük sənetkann iki oğlu, üç qızı olmuş, onlar ise aşığm bo- 
ya-başa yetdiyi torpaqda Xaltanh Tağı şecəresini günümüzə qe- 
dər davam etdirib yaşatmışlar.

Xaltanh Tağı dövrünün qüdrətli söz ustası, aşıq havalannm 
yaradıcısı ve peşəkar ifaçısı olmuşdur. O, Şirvan aşıq mektəbini 
forma, mezmun ve senətkarhq baxımmdan yeni mərheleyə 
yükseltmiş, aşıq şerinin Molla Qasım enenelərini yeni tarixi şe- 
raitdə davam etdirmişdir. Onun aşıq poeziyasmda özünü göste- 
rən ilahi gözelliyin, real insan gözelliklərinin, böyük yaradanm
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insana verdiyi canm bir gün onun dərgahma qaytarılacağı, insa- 
nm dünyada müvəqqəti olması bərdəki dünyagörüşü əslində bir 
sıra məqamlarda Molla Qasımm sufı dünyagörüşü ilə çarpazla- 
şır. Aşiqliklə aşıqlıq arasmda körpü salan Xaltanlı Tağı onlan 
qovuşdurur, ozan sənətinin peşəkar improvizatorçu ənənələrin- 
dən bəhrələnərək şerinə yeni məzmun verir. Xaltanlı Tağmın 
şeri Şirvan aşıq məktəbində yeni sözdür. Uzun ömür sürən aşıq 
yüksək poetik dəyərli, geniş məzmunlu bir lirika yaratmışdır. 
Bu lirikada həm Azərbaycanm gözəl tebiəti, burada yaşayan 
xalqlarm məişət həyatı, həm bu dövrdə baş verən sinfı ziddiy- 
yətlər, hakim təbəqələrin -  bəylərin, pristavlarm özbaşmalığı, 
eləcə də aşığm özünün həyat hadisələrinə, dünyanm gərdişinə 
münasibətini əks etdirən fəlsəfı-didaktik şerləri mühüm yer 
tutur.

Aşığm məhəbbət lirikası kövrək və düşündürücüdür. Xaltan- 
Iı Tağı məhəbbət şerlərini əsasən gənclik illərində, - butalandı- 
ğı dövrlərdə qoşmuşdur. Bu şerlərdəki duyğular zərif və ülvi, 
bir az da ilahi sevgini əks ctdirir. Tağmm gözəli aşıq pocziya- 
smda gördüyümüz başqa gözəllərdon də fərqlidir. Tannnm vcr- 
diyi təbii gözəlliklərlə bənzəmişdir, ağıllı, kamallı, damşjğı, 
duruşu, yerişi və baxışı ilə adamı valch edir.

Tağmm şcrlərinin yaranmasmdan iki yüz ildən artıq bir müd- 
dətin keçəmsinə baxmayaraq hələ də xalqm dilində dolaşmaq- 
dadır. Onlarm yalmz kiçik bir qismi folklorşünas A.Mirzə terə- 
fmdən çap olunub tədqiqata cəlb edilmişdir (30, s.158).

Böyük sənətkarm lirikası elə ilk tədqiqatlarda yüksək deyər- 
ləndirilmiş, müxtəlif dövrlərə və qruplara ayrılmış, bu lirikanm 
Şirvan aşıq məktəbi üçün ənənəvi xüsusiyyətləri açıqlanmışdır. 
A.Mirzə haqlı olaraq yazır ki, «Aşıq Tağı öz ədebi sələflərin- 
dən fərqli olaraq təsvir etdiyi lövhələrin müqayisəsində əsl də- 
yəri ortalığa çıxarmaqda maraqlıdır» (29, s.39).
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Xaltanh Tağmın lirikasında təbiət gözelliklərinin başdan-ba- 
şa vəsfı insanı valeh edir. O, təbiətə heç nə əlavə etmir, hər şe- 
yi öz rəngində təsvir edir, doğma Azərbaycanın təbii gözəllik- 
lərini bir rəssam gözü ile şerə köçürür:

Xaliq xəlq edəndə cümlə-cahanı,
Xoş yaradıb bu torpağı, nə gözəl.
Dəlisoy çaylan, şərbət suları 
Çəməni, çəlimi, dağı, nə gözəl!

Dingi, dəyirmanı, dəmiri, daşı,
Hər seyri'səfası, çörəyi, aşı,
Həyəti-bacası, mülki, maaşı,
Təzə-tər bostanı, tağı, nə gözəl!

...Qızılgüllər qönçələnib oyanıb,
Ağacları baş əyibən dayanıb,
Budaqlan al-qırmızı boyanıb,
Nügədinin solu-sağı, nə gözəl!

...Tağı deyər, vəsfin söyləm, nəhayət 
Mcyvəcətin çəkər bütün vilayət.
Cavan oğlanları əhli-səxavət,
Əziz saxlar hər mehınanı, nəgözəl! (29, s. 146-147)

Aşıq gözəllik içərisinde səxavətli insanları görür, gözəlliklə- 
rin məcmuunda gözellik axtarır və onu şerə gətirir. İstər mə- 
həbbet, istərsə de tebiət mövzusunda qoşduğu nəğmələrində 
yüksek bir vətəndaşlıq duyğusu özünü göstərir.

Xaltanlı Tağı dövrünün görkəmli şəxsiyyətlərini, tanımış din 
xadimlərini, divan adamlarım xatırlayır, onların mənəvi-əxlaqi 
keyfıyyətlərindən söz açır. Bu cəhətden onun Şcyx Şamil, onun
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oğlu Sədiyə və başqalanna həsr etdiyi qoşmalan, gərayhlan 
yaddaqalandır.

Xaltanlı Tağı poeziyasında fəlsəfi-didaktik şerlər daha geniş 
yer tutur. Bu şerləri aşıq yanyaşdan sonra, ahılhq dövründə 
yazmışdır. İslami dəyerlərə hələ gənclik çağlarmda yiyələnən 
sənətkar zaman keçdikcə dünyanm müvəqqəti, ömrün fani ol- 
duğunu dərk etdikcə özü də müdrikləşmiş, nəsihətamiz şerlərə 
üstünlük vermişdir. Aşıq insanı böyük tanrmm dünyaya müvəq- 
qəti bəxş etdiyi ən ulu gövhər kimi mənalandırmış, onun da 
dünyada daimi olmamasma təəssüflənmiş, gəlimli-gedimli dün- 
ya həqiqətini vəsf eləməklə islami görüşlərə dərindən bağlı ol- 
duğunu göstərmişdir.

Xaltanh Tağmm son dövr yaradıcıhğmda dünya həqiqətləri- 
nə bələd müdrik bir insamn nəsihətedici şəxsiyyəti nəzəri cəlb 
edir. O, qanh müharibelər törədən, insanlara felakət gətirən çar 
ordusunun, rus generallannm özbaşmahqlarma etiraz səsini 
ucaldır, düşmənlə qeyri-bərabər döyüşlərdə dağh hərəkatmm 
böyük sərkərdəsi Şeyx Şamilə yeri gəldikcə nəsihətlər verir, 
hər kəsin təqsirini öz boynuna qoymağı və beləliklə cəmiyyət- 
də ədaleti bərpa etməyi tövsiyyə edir:

Alim olan bilər aşıq halını,
Unutma könlündən bir illahını.
Her kəsin boynuna qoy günahını,
Olsun təqsirinə qail, əfəndi. (29, s.148)

Şeyx Şamilin ordusuna yazıhb müharibələrdə iştirak etmek 
istəyən aşıq bu canh döyüşlərin insan həyatma son qoyduğunu, 
azadhğm çox uzaqda qaldığmı gördükdə ordudan azad edilib öz 
mübarizesini sözlə, sazla davam etdirmək isteyir. Şair təbli bir

insan ölüm, can, həsret və ayrılıq saçan müharibələrə tab getirə 
bilmir ve Şeyx Şamilə müraciət edərək deyir;

Bu səfərlik insaf eylə
Tövbə, bir dəxi gəlmərəm.
Doldursan da hücrənə sən,
Qaymağı, yağı gəlmərəm.

Bu dağlara yağan qarmı?
Bizə düşən ahu-zannı?
Bu hücrədə fağır vannı?
Tutub sorağı gəlmərəm.

Sənsən ərənlər soyundan,
Qurtar məni bu oyundan.
Şamil, sənin mən kuyundan
Edib fərağı, gəlmərem. (29, s.153)

Göründüyü kimi, Xaltanh Tağı Şeyx Şamili öz inadh müba- 
rizəsindən çəkindirə bilməsə de bu qanh döyüşlərdə iştirak et- 
mək ona bir insan kimi çətin gəlir. Ona görə də tezliklə əl qoy- 
duğu işden peşman olur, bir de belə döyüşlere qayıtmağı tövbe 
edir.

Aşığm dünya haqqmda, insanm ömrü, heyat yolu ve qocahğı 
ilə əlaqədar vücudnamələri onun sağlam, mənah həyatmdan 
xəbər verir. Bununla bele düynagörmüş senətkar cəmiyyətin 
hər cür ziddiyyət ve tezadlanm, əzab ve işkəncələrini görmüş 
müdrik bir insan kimi müasirlərine üzünü tutub deyir:

Gerək olmayasan, ağıl möhtacı,
Olsan, bu dünyada əziyyətin var.
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Qaldırsan yıxılanı, doydursan acı,
Sanarsan Kəbəyə ziyarətin var. (29, s.117)

Mənalı ömrü insanlara yaxşılıqda görən aşıq adamlara gərəy 
olmağı, əldən tutmağı Kebəyə ziyarətə getməyə bərabər hesab 
edirdi.

Qüdrətli sənətkar aşıq şerinin 20-dən çox şəklinde dillər əz- 
bəri olan dəyərli poetik nümunələr yaratmış, 30-a yaxm saz ha- 
vasmm, qırxdan artıq məhəbbət dastanmm yaradıcısı olmuşdur. 
Xaltanh Tağı dövrünün böyük müxəmməs, təcnis, gerayh və 
qoşma ustası hesab edilmişdir. Onun ustadnamələri Şirvan aşıq- 
larmm repertuarmda bu gün də mühüm yer tutmaqdadır. Aşıq 
öz vücudnamələrində insanm həyat yolunun bütöv mənzərəsini 
yaratmaqla aşıq şerin vücudnamə ustası kimi şöhrətlənmişdir:

.. .Abi-atəş, xak-baddan cəm oldum,
Adəm dəryasından sorağa gəldim.
Şərin biətindən, dinin şərtindən,
Ana vücudunda yarpağa gəldim.

...On doqquz yaşımda söylədim, dindim,
İyirmi yaşmda riyadan döndüm,
Otuz tamam oidu, hünərə mindim,
Qisasım kimdə var, almağa gəldim.

Qırx yaşma yetcək qazandım nanı,
Saxlayıban təmin ctdün mehmanı,
Əlli yaşda cndim bir pilləkanı
Düşüb gün-gündən aşağı, gəldim. (29, s.139-140)

Həyat həqiqetinə sadiq olan sənetkar hər yaşm şöhrətini ve 
möhnətini şerə gətirir, insanm gözü qarşısmda mənah bir öm-
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rün şəcəresini, - her yaşm özünə məxsus xüsusiyyətini ibrət 
üçün yaddaşa hekk edir. Böyük sənətkar bu dünyada bir yaxşı 
eməiin əbediliyine sığmıb haqqm dərgahma qovuşmağm müm- 
künlüyünü özündən sonrakı nesillərə car edir:

Ağ aləm dibində meydan qumldu,
Rəsul Səfı olub ümmət aynldı.
Açıldı qapılar, rüsxət verildi,
Sidqimi bağlayıb ol həqqə, gəldim. (29, s.141)

Xakanh Tağı yaradıcıhğmda bəşəri dəyərlər, dünyəvi görüş- 
lər güclüdür. Vətən, ana torpaq həsrəti, sevgiH məhəbbeti onun 
qəlbini necə ehtiraza gətirib sözünü rövnəqləndirirse, insanm 
həsrət dolu uc kedər dünyası da onu bir o qəder qorxudur, dü- 
şündürür ve kedərləndirir;

Bu dünyada üçcə şeydən qorxuram,
Bir aynhq, bir yoxsulluq, bir ölüm.
Heç birindən bil ki, könlüm xoş dcyil,
Bir yoxsulluq, biraynlıq, birölüm. (29, s.149)

Xaltanh Tağı Şirvan aşıq məktebine qüdrətli ictimai məz- 
munla yanaşı, fusünkar ifaçıhq ənenəsi, meşuqənin qürurlu te- 
rifmin yaddan çıxmayan formalanm gətirmişdir. Bunlar isə Şir- 
van aşıq mektebinin Tağıdan sonrakı merhələsindo əbedi sim- 
vollara çevrilib aşıq şerinin başhca tərənnüm və ifa terzini for- 
malaşdırmışdır.

Xaltanh Tağıdan sonra Şirvan mektebinde aşıq şeri ycni 
yükseliş mərheləsi yaşadı. Doğrudur, əsrin sonlarma yaxm aşı- 
ğm repertuannda müxtəlif dastan nümuneleri meydana gəlsə də
-  xüsusilə «GülIü-Tağı», «MolIa Nur» aşıq repertuannda geniş 
yayılsa da aşığm Yaxm Şərq ölkelərinə seyahəti ilə bağh Şir-
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vandan uzaqlaşması bu aşıq məktəbində bir durğunluq yaratdı. 
Xaltanlı Tağmm şerləri repertuardan düşməsə də cəmiyytin 
özündə baş verən proseslər, xüsusilə çarizmin milli ucqarlarda, 
o cümlədən Azərbaycanda yürütdüyü müstemləkə siyasəti aşıq 
şerinə yeni məzmun gətirdi. Repertuara qəhrəmanhq və qaçaq- 
çılıq nəğmələri daxil olmağa başladı. Bununla yanaşı, Şirvan 
ədəbi mühitində klassik ənənələr güclənməyə, və onlara əsas- 
lanan ədəbi məclislər yaranmağa başladı. Bu şöhrətli bu məc- 
lislərdə klassik poetik üslubdan, xüsusilə əruzun müxtəlif bə- 
hərlərindən istifadə yolu ilə qüdrətli Şirvan şairləri meydana 
çıxdı, dövrün tələblərinə uyğun olaraq onlann müəyyən qismi 
xalq şeri üslubunda da hərdən şerlər yazmağa başladılar. Təəs- 
süf ki, Şirvan məktəbinin bəzi tədqiaqtçüan onlan cl şairi qru- 
puna daxil etməklə məktebin inkişaf istiqaməti və xüsusiyyət- 
lərini təhrif etmiş, bu ise bir sıra hallarda bu məktəbə qarşı bir 
mənah olmayan münasibətin formalaşmasına səbəb olmuşlar 
(23, s.17-26). Bunun bir səbəbi də həmin araşdırıctlann məra- 
sim folkloru informatorlannı, Şirvanm klassik üslubda yazan 
şöhrətli şairlərini yanhş olaraq aşıq, yaxud el şairi kimi təqdim 
etmeləri ilə bilavasitə bağh olmuşdur (23, s.27-60).

Yuxanda qeyd edildiyi kimi, XVI esrde Şirvanda baş verən 
siyasi hadisələr, xüsusilə Səfəvi dövlətinin Şirvanşahlığa qarşı 
yürütdüyü mürtəcc siyasət, - şirvanhlan qılmcdan keçirib bu 
dövləti yer üzündən silmək cehdləri burada aşıq sənətinin sü- 
qutunu şərtləndirdi. Ona görə də XVI əsrdə Şirvana köçürülən 
tayfalarm repertuanndakı yüksəlişden damşmaq mümkün deyil- 
dir. Həmin dövr Şirvan məktəbinin tənəzzülü və süqutu dövrü 
idi. Bu həqiqəti hor hansı səbəblərlə bağh gizlətmek və ya üs- 
tündən sükutla keçmək tarixi təhrif etməkdən başqa bir şey ola 
bilməz.

Şirvanda aşıq sənətinin yeni tarixi yüksəlişi XVII əsrin ikin- 
ci yansından başladı. Sürətli yükseliş yoluna qədəm qoyan aşıq 
sənəti yenidən Şirvan mektəbinin enənələrinin bərpası ilə əla- 
mətdar oldu. Aşıq məktebi özünün heqiqi yükselişini Xaltanlı 
Tağmm şəxsində tapmaqla özünün klassik ifaçılıq ənənələrini 
berpa etdi, onu yeni cəhətlərlə zənginləşdirdi. Xaltanh Tağıdan 
sonra bu məktəbin ənənələri yaddaşdan silinmədi, ustad sənət- 
karlar onun yolunu davam etdirdiler. Zəngin poetik ənənələri 
ilə tanman Nəimi, Nəsimı, Feləki Şirvani və onlarla başqa şöh- 
rətli şairi olan Şirvanda yeniden heç bir yazı-pozu bilməyən el 
şairləri, aşıqlar nəsli yaranmağa başladı ki, onlardan da bir ço- 
xunun düzüb qoşduğu şerler günümüze gəlib çatdı. Belə sənət- 
karlardan biri də Aşıq Receb (1845-1935) idi. Aşıq Rəcəb Qu- 
ba qəzasmm Dərbənd nahiyyəsinin Ehrəng kəndində, Samurun 
sahilində anadan olmuş, dövrünün şöhretli aşıqlanndan hesab 
edilmişdir. Aşıq Rəceb hələ sağhğmda el arasmda haqq aşığı 
kimi tanınmşıdır. Şirvan məktəbinin Quba-Dərbend mühitlerin- 
də aşıq şerinin inkişafmda böyük xidmətləri olmuşdur. O, dc- 
mək olar ki, bütün şəkillerdə söz qoşub-düzmüş, bədahətən dc- 
yilen şerin böyük yaradıcısı hesab edilmişdir.

Aşıq Recebin lirikasmda təbiət gözellikleri ilə yanaşı, lirik 
duyğularm tərennümü mühüm yer tutur. Molla Qasım və Xal- 
tanh Tağm ənənəlerinin öz dövründe layiqli davamçısı olan 
Aşıq Rəcebin fəlsəfı-didaktik şerleri məzmun dolğunluğu ve 
poetik deyəri ile seçilir. Aşıq Rəcəb təbiet gözəllikləri ilə insan 
duyğulan arasmda təzad yaradır, ziddiyyətlərin çarpazlaşması 
arxasında özünün derdli könlünün çırpmtılarmı şcrə gotirir.

Baxmamışam yarasma,
Əzəl dərdin çarasma,
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Qızılgülün arasma,
Qanadını salan bülbül. (30, s.21)

Aşıq lirik hisslərin tərənnümündə zərif və həssasdır:

Bir nazh canana, incə dilbərə,
Bir zaval yetirən şahi-sərvəre,
Bir nazik bədənh pəri-peykərə,
Bir şux sitəmkara muştaq olmuşan. (32, s,32)

Aşıq Rəcəb təbiətin təsvirində də həqiqətlerlə təzadlan qar- 
şılaşdırma yolu ilə gedərək insan duyğulanm ehtizaza getirir;

Qızılgıl sene mayildi, isteyir göre, benövşe,
Qoymazlar ömrü uzana, gözeller dəre benövşe.
Şuxluq ilə  oyambsan sedr üste səre, benövşe,
Əcayıbdı, qoxun benzer müşke, enebere, bənövşe,
Bağlamışam deste-deste, apanm yare, benövşe. (30, s.26)

XX əsrin əw əlləri Şirvan aşıq məktəbi özünün sənetkarhq 
baxımmdan yükseliş dövrünü yaşayırdı. Əsrin ewəllerindən 
aşıqlan da demokratiya, yeni həyat qurculuğunun terənnümünə 
qoşmağa cehd göstərsəler de Şirvan aşıqlan klassik enəneləri- 
nin tərəımümündən əl çəkmir, daha böyük ciddi-cəhdle yaradı- 
cıhqlanm sənətkarhq baxımmdan təkmilleşdirməkde davam et- 
dirirdilər. Şeki-Zaqatala-Balakən aşıq mühitlərinin ustğad sə- 
netkarı olan Molia Cüme bu cehətden daha çox diqqeti mərkə- 
zindeydi.

MoUa Cüme (1860-1920). Şirvan mektəbinin qüdrəti vo 
ezəmeti ondadır ki, onun geniş ərazilerə yayılmış müxtəlif aşıq 
mühitlərinde bir-birindən istedadh sənətkarlar yetişmiş, onlar 
həmin məktəbin ətrafmda birləşseler de hər biri aynhqda bir

məkteb olmuşdur. Molla Cümə də bele xoşbext sənətkarlardan 
idi.

Cümə Saleh oğlu Orucov 1860-cı ilde indiki Şəki rayonu- 
nun Rayski kəndində dünyaya göz açmış, mükəmməl mədrəsə 
təhsili görmüşdür. Aşığm tərcümeyi-hah, doğum ih ayrı-ayn 
tədqiqatçılar tərəfindən müxtəhf şəkildə göstərihr. Aşığm şer- 
lərini ilk dəfə nəşrə hazırlayan H.Əhzadə və S.Mümtaz da də- 
qiq bir tarix göstermirler. Aşığm ən səhqəh və ciddi tədqiqatçı- 
sı olan P.Əfəndiyev Molla Cümənin şerlərinə əsaslanaraq onun 
doğum tarixini «1854-cü il» kimi göstərir. Bizdə olan bir sıra 
materiallar, xüsusən Şəkiyə ekspedisiyalar zamanı aşığm yeni 
tərtib olunmuş tərcümeyi-halma görə, «MoIIa Cümə öldürülər- 
kən onun altımış yaşı taza tamam olmuşdu. «Həmən qış bir şə- 
kili tacir ona Dərbənddən bu münasibətlə dörd kisə un göndər- 
mişdi; həmin undan Molla Cümənin ehsanma da işlədildi» 
(31,12-14).

Professor P.Əfəndiyev mülahizəsinde aşığm doğum tarixini 
müəyyənləşdirmek üçün M.Cümənin belə bir şcrinə istinad 
edir;

Min üç yüz otuz iki 
Tarixdədir indi səne.
Altnııışa çatmış yaşım 
Sevda sərde durar yenə...

Tamamilə mümkündür ki, aşıq hələ əlli beş-əlli altı yaşmda 
öz sinninin ahımışa çatmış olduğunu söyləmiş olsun. Bu faktı 
tesdiqleyən elimizdə olan bir sıra başqa materialları da əsas gö- 
türərek Molla Cümənin doğum atrixini biz 1860-cı ildən he- 
sablamağı həqiqətə daha yaxın hesab edirik. «MoIIa Cümə 
molla olmamışdır, savadlı, elmli, bilikli olduğu üçün ona molla 
demişlər» (32, s.293). Şəki-Balakən-Qax-Zaqatala aşıq mühit-
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lərinin forma, şəkil və mezmun etiban ilə cilalanmasmda əvəz- 
siz xidmətləri olan Molla Cümə 1920-ci ilin yazmda müəmma- 
lı şəkildə yoxa çıxmış, bir neçə gündən sonra onun ermənilər 
tərəfmdən qətlə yetirildiyi məlum olmuşdur. Molla Cümə do- 
ğulduğu Layiski kəndində dəfn edilmişdir.

Şirvan aşıq məktəbinin klassik ənənələrini davam etdirib ye- 
ni mərhələyə yüksəldən, onu poetik dəyərlərlə zənginləşdirən 
Molla Cümə aşıq şerinin ölməz nümunələrini yaratmışdır. İlk 
gənclik illərindən aşıq yaradıcıhğma mehr salan, xalq şeri şə- 
killərində qoşub-düzən Molla Cümə zaman keçdikcə Urik-aşi- 
qanə, fəlsəfi-didaktik şerin ən yaxşı nümunələrini yaratmış, 
təkcə məlum şəkillərdə düzüb-qoşmamış, özü yeni-yeni şer 
şəkilləri yaratmış, Azərbaycan diUnin bədii imkanlarmdan isti- 
fadə ctməklə aşıq poeziyasma misli-bəraber olmayan bir poetik 
düşüncə gətirmişdir.

Molla Cümə Urikasmda Azərbaycanm təbii gözənikləri, xal- 
qımızm zəngin adət-ənenələri, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərləri 
öz əksini tapmışdır. Aşığm sənət dünyasmda bütün Azərbaycan
— onun təbiət gözəlUklərindən tutmuş əxlaqi dəyərlərinə qədər 
hər şey bir övlad məhəbbətilə vəsf olunur. Şirvan aşıq məktə- 
bində Xaltanh Tağı azərbaycançıhğı öz düşüncəsində yaradıb 
dünyaya yayan «ycriyən Azərbaycan idisə», MoUa Cümə danı- 
şan Azərbaycan idi». O, ilk öncə təbiət aşiqi idi. Onun təbiət 
Urikası həzin, zərif və düşündürücüdür. Aşıq təbiətin gözegö- 
rünməz gözolhklərini görür, onun qüsursuz peyzajlannı yaradır, 
hər am, məqamı, hadisəni mənalandınr, insanm ruhunu oxşa- 
yan, ona estetik zövq verən gözəUiklər silsiləsini göz önünə 
çəkir:

Gedibən zimistan bahar yetişdi,
Abi-leysan yağıb dağlar bəzənir.

Bülbülün canına qəhər ilişdi,
Açılıb qönçələr, bağlar bəzənir. (31. s.107)

Aşığm lirik təbii güclü, ifadə tərzi qüdrətli, tərənnüm etdiyi 
gözəlliyin məzmun çalan genişdir;

Maral gözlüm, ovçusundan küsübsən 
Süzüb gələn çöllərinə dolanım.
Duma kimi nə tel, cığa düzübsən,
Nazik, incə belİərinə dolanım.

Mən qəribi gəl özünə yar eylə,
İltifat et, şəfqətini var eylə,
Gəl yanmıa düşınənləri kor eylə,
Danış, şirin dillərinə dolamm. (31, s.42)

Molla Cümə təbiətlə damşmağa, təbii gözellikləri şerə gəti- 
rib mənalandırmağa, öz lirik hiss və duyğulanm təbiotin gözəi- 
likləri ilə qoşalaşdırmağa üstünlük vcrir, bənzətmələrlo tozad- 
lar yaradır, misradaxiU bölgülərə gözəllik vcrir, daxili bölgülər, 
qafıyələr, rədiflər silsiləsi yaradır.

Qaşlarım çəkınə, kəklik tək səkmə,
Bu belimi bükmə, amandır, aman.
Ceyran kimi ürkmə, cigərim sökmə.
Göz yaşnnı tökmə, amandır, aman.

Molla Cümə təbitelə dialoqa girə, daşla, ağacla, çiçəkle da- 
nışa bilir, onlarla əhvallaşır, ziddiyyətləri qabardaraq öz daxili 
dünyası ile onlar arasmda bənzərlikler axtarır ve onları məha- 
rətle obrazlaşdıra bilir:
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Bircə oxu görüm necə səsin var,
Qızılgül üstünə xoş həvəsin var,
Nə peşman durursan, yoxsa yasm var,
Məşəqqətmi gəlib il sənə bülbül.

Aşıq «Gül», «Bülbül», «Qızılgül», «Kəklik», «Ceyran», 
«Laçın» və başqa şerlərində poetik rəmzlərdən məharətlə isti- 
fadə edə bilir. Molla Cümə səslərdən sehr yaratdığı kimi, onla- 
nn oxşar, şirin ritmindən fiisunkar bədii düzüm qurur, insam 
məftun edən səs gözəllikləri silsiləsi formalaşdırır:

Əziz hüsnün əziz gördüm, əziz mən,
Əzizimsən, əziz İsmi Pünhamm.
Əziz, səni əziz sevdim, əzizmən.
Əzizimsən, əziz İsmi Pünhanım

Əziz ohnaz, gözəl, sən tək əziz can,
Əziz qurban, əziz, sənə əzizcan,
Əziz aman, əziz bidad, əziz can,
Əzizimsən, əziz İsmi Pünhamm.

Əziz Cümə, əziz dadar, əzizlər,
Əziz, eşqə əziz simsar əziz sən.
Əziz, danış, əziz göstər əziz sən,
Əzizimsən, əziz Ismi Pünhanım. (31, s.197)

Molla Cümə yaradıcılığında sevgili əl çatmazdır, adi həyat 
həqiqətidir. Aşığın bütün yaradıcılığının cövhəridir. Hər gün 
gördüyü, hər an sevdiyi, bütün həyatı boyu həsrətindən ah-fər- 
yad etdiyi, vüsalma qovuşa bilmədiyi sevgilisinin əsl adını aşıq 
bir dəfə də olsa dilinə gətirmir. İsmi Pünhan adı ilə onu dönə- 
dönə vəsf eləyir. Əslində Molla Cümə şerinin cövhəri, aşığm
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poetik qüdrətinin qaynağı, onlarla poetik düzümü, hələ öyrənil- 
məmiş silsilə şer şəkillərinin səbəbkan İsmi Pünhandır.

İsmi Pünhan Molla Cümə lirikasında mənəvi-əxlaqi dəyər, 
saflıq, dəyanət, vəfa, sədaqət mücəssəməsidir. Onun adı aşığın 
lirikasmdan qızıl bir xətt kimi keçir. İsmi Pünhana qoşduğu on- 
larla şerdə aşıq sevgilisini ideallaşdınr, onu ölməz poetik obra- 
za çevirir. Gözələ məxsus, məşuqə üçün ənənəvi olan bütün 
exlaqi dəyərləri onun obrazında cəmləşdirir:

İsmi Pünhan, neyçün məndən küsübsən, 
Yaxşı-yaınan ya bir olar, ya iki.
Bu gün öisəm hamı deyər hayıtdır,
Canı yanan ya bir olar, ya iki.

Sən söləsən, dörd yanmda fanaram 
Bülbülünəm, gülşənindən kənaram,
Hər məclisdə od tutuban yanaram,
Dərdim qanan ya bir olar, ya iki.

Hilal qaşa nə lazımdır ol sünnə,
Meyli qınb mondən üzün çevirmə.
Cümə deyor, hər yetəno sirr vcnnə,
Dost mchriban ya bir olar, ya iki. (31, s.101)

Molla Cümənin həyat və yaradıcıhğı, onun aşıq şcrinə gotir- 
diyi yeniliklər, yaratdığı ayn-ayrı şer şəkilləri bu gün xüsusi 
tədqiqata möhtacdır. Onların araşdırılması təbii ki, folklorşü- 
naslığımıza bir sıra yeni mülahizələr gətirəcəkdir.

Şirvan aşıq məktəbi XIX əsrin ikinci yarısında bir-birinin ar- 
dınca qüdrətli söz ustaları yetirmişdir. Onlar lirik-aşiqanə şeri 
yeni mərhələyə yüksəltməklə, aşıq ənənələrini təkmilləşdir- 
miş, aşıq şerinin müxtəlif mühitlər içərisində kütləviləşməsində
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mühüm rol oynamışlar. Həmin dövrdə başqa aşıq məkteblərin- 
də olduğu kimi, Şirvanda da sənətin şagird-ustad ənənəsi, sə- 
nətkarlann yamna cavanlann gəlib bil neçə il şagird dayanmaq- 
la aşıqlıq sənətini öyrənməsi geniş yayılmışdı. Belə sənətkarlar 
içərisində Şirvanlı Əzizin (1865-1921) (o bəzən yanlış olaraq 
xankəndli Əzi Idmi də təqdim edilir) adı el içərisində hörmətle 
çəkilir. Şirvanm bir çox sənətkanmn -  Aşıq Daşdəmirin, Aşıq 
Xeyrulla, Aşıq İsa, Aşıq Həmdulla və başqalannm aşıqhq sənə- 
tini ondan öyrəndiyi göstərilir.

Şirvanh Əziz gözəl saz çalan ve söz qoşan senətkar oimuş- 
dur. O da özünün aşiqanə şerlərinde sevdiyi gözelin həqiqi adı- 
nı çekməmiş, onu müeyyən simvollarla ifadə edərək hrik şeri- 
mizin gözəl nümunələrini yaratmışdır. Yaradıcıhğı kifayət qə- 
der yazıya ahnıb toplanmamışdır (23, s.117-121).

Hemen dövrdə Ağdaş aşıq mühitində Aşıq İsmayıl, Kolanı 
Aşıq Mürsəl də aşıq sənətinin tanınmış nümayendəlerindən 
olmuşlar.

Müxtelif aşıq mühitlərini temsil edən bu sənetkarlar ümum- 
likdə Şirvan aşıq senətinin ifaçılan idi, bu sənəti tekcə nəsil- 
dən-nəslə ötürməkle kifayətlənmir, onu zaman-zaman təkmil- 
ləşdirir, yeni-yeni saz havaları, şer şəkilləri ilə bəzəyir, müxtə- 
lif nağıllan repertuara gətirmekle onlann dastan variantlannı 
yaradırdılar. Bütün başqa aşıq mektəblərinde olduğu kimi, iy- 
irminci illərin sonlarmdan başlayaraq Şirvan aşıqlan da yeni 
sosialist heyatmm terennümünə celb edilir, onlardan da yeni 
həyatı vəsf edən əserler təleb edilirdi.

Bu dövrdə aşıq sənəti böyük smaqlar qarşısmda qalmah ol- 
du. Qoyulan tələblər ciddi idi — aşıqlar yeni dövrdə klassik 
ənənələrinden el çekib sovet dövrünün kollektiv tebliğatçısma 
və teşviqatçısma çevrilmeli, öz yaradıcılığmda yeni sosialist 
heyatmm nailiyyetlerini terənnüm etmeliydiler. İyirminci illə-
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rin sonunda Azerbaycan aşıqlarmı qarşıya qoyulmuş belə bir 
dilemmadan Aşıq Mirze Bilal (1870-1937) xilas elədi.

Aşıq Mirzə Bilal 1870-ci ildə Şamaxınm Qəşəd kəndində 
dünyaya gelmişdir. Helə uşaqhqdan atasmm yaxm dostu Molla 
Veysden yazıb-oxumağı öyrenmiş, sonradan isə Şamaxmm ta- 
mnmış adamlanndan olan emisi onu Seyid Əzimin yeni açılmış 
məktebine qoymuşdu. Aşıq Mirzə Bilal burada mükəmmel təh- 
sil almışdır. Ele burada oxuduğu illərdə o, Şirvan ədəbi məclis- 
lərinə gedib-gelir. Az sonra saz çalıb-oxumağa meyl salaraq öz 
gözəl ifaçıhq məharəti ilə bütün Şirvana ses salır. Dünyanm 
vəfasızhğmdan, zülmün ərşe dayanmasından, hakimlərin əda- 
lətsizliyindən və s. bəhs edən şerləri ile yaxm ve uzaq ellərdə 
tanınır.

Aşıq Bilal lirik şerin də gözəl nümunələrini yaradır. Onun li- 
rikası həzin və incədir;

Gözün cellad, ktrpiklərin kamandı,
Vüsahndan ayn düşmək yamandı,
Bir busə ver ləblərinden, amandı,
Ciyer oldu para-para sevgilim. (35, s.20)

İctimai mezmunlu şerlerinde daha üsyankar və banşmazdır.
O, tekco idarəedici təbəqelere qarşı çıxmır, hakim sinitln ida- 
rəçiliyinin çürük ve qüsurlu olduğunun gösterir.

Aşıq Bilal sovet hakimiyyetinin aşıq seneti qarşısına qoydu- 
ğu telebləri yalnız klassik ifa üslubunu qoruyub saxlamaq yolu 
ilə həyata keçirmeyin mümkün olduğunu söyleyirdi. Aşığa gö- 
rə, «sənətkar özünün çalıb-çağırmağmdan, özünə məxsus şokil- 
də oxumağından aynlıb yeni dona girse ona heç kes qulaq as- 
maz ve inanmaz» deyirdi.
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Şirvan aşıq sənətinin klassik üslubuııa sadiq qalan Aşıq Bilal 
sovet dövründə aşıq sənətinin məhv olub sıradan çıxmasımn 
qabağmı almaq üçün onu yeni tarixi şəraitə uyğunlaşdırdı, aşıq 
repertuanna ilk dəfə olaraq sosialist həyatmı tərənnüm edən 
motivlər gətirdi. Qoşma, gərayh və müxəmməslərində sosiahst 
həyatmm ilkin nailiyyətlərini tərərmüm elədi. Bu, Aşıq Bilahn 
ycni dövr aşıq yaradıcıhğı mərhələsində ən böyük xidmətlərin- 
dən idi.

Mirzə Bilal təkcə ustad ifaçı, xalq dastanlanmızm görkəmh 
yaradıcısı kimi deyil, həm də aşıq şerinin müxtəlif şəkillərində 
qoşub-düzən coşğun təbli bir sənətkar kimi xalqm yaddaşmda 
bu gün də yaşamaqdadır.

Aşıq Bilal ömrünün ahıl çağmda -  1937-ci ildə heç bir gü- 
nahı olmadan həbs cdihb güllələnmiş, 1956-cı ildə ölümündən 
sonra boraət almışdır.

Aşıq Bilaldan sonra onun ardıcıllan Şirvan məktəbinin ənə- 
nələrini davam ctdirdilər. Aşıq Şamii, Çarhanh Aşıq Şərbət, 
Aşıq Abbas, Aşıq Qurbanxan və b. onun saz-söz ənənələrini la- 
yiqincə qoruyub saxlamış, bu sənəti yeni-yeni xüsusiyyətlərio 
zənginləşdirmişlər.

Aşıq Şamil öz yaradıcıhğı ilə Şirvanm saz-söz mülkünə yeni 
havalar, yeni təsvirlər, ifadə vasitələri gətirməklə yanaşı, cyni 
zamanda hrik düşüncənin bütöv lövhelərini sözə çevirib milh 
yaddaşa həkk ctmişdir;

Gözəllər gözəli, xublar əzəli,
Xoş sifət, xoş surət, xoş sığal gərək.
Ahna yanaqlan lalə boyanmış,
Sevən yann ləblərində bai gərək. (33, s.44)
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Şirvan aşıq şerinin iyirminci yüzilhkdə ardıcıl davamçılarm- 
dan biri Aşıq Şərbət Cəfərovdur (1909-1981). Aşıq Şərbət 
qədim Şamaxmm Çarhan kəndində anadan olmuş, uşaq vaxtm- 
dan saza-sözə, sənətə bağlanmışdır. 30-cu illərin əwəllərindən 
saz çahb oxumağı, məclis aparmağı ilə bütün Şirvanda məşhur 
olmuşdur. Elə həmin illərdən qoşub-düzdüyü şerlər dillər əzbə- 
ri olmuş, bir çox şeri o dövrün mətbuatmda çap edilmişdir.

Aşıq Şərbət «Carhanh» təxəllüsü ilə tanmmış, ilk şerlərini 
də həmin təxəllüslə nəşr etdirmişdir. «Sevgihm», «0 ala göz- 
lər», «Şamaxıh qız», «Bilmə nadan», «Vətən torpağı» və b. 
şerlərində aşıq şeri ənənələrinin layiqli davamçılarından biri 
kimi şöhrətlənmişdir.

İkinci Aşıqlar qurultaymm nümayəndəsi, bir sıra aşıq festi- 
vallarmın laureatı olan Şərbət Carhanh hrik şerin, xüsusilə Şir- 
van gözəlləmələrinin adh yaradıcısı olmuşdur. Ustadı Aşıq Bi- 
lahn repressiyasmdan sonra Şərbət Carhanh bir müddət sənət- 
dən uzaqlaşsa da çox kcçmədən yenə Şirvanm sazh-sözlü ifaçı- 
hq dünyasına qayıtmış, müasiriəri Aşıq Məmmədağa, Aşıq Şa- 
kir və başqalan ilə birlikdə uzun illər aşıq sənətinin peşəkar 
ifaçılarmdan biri kimi şöhrətli həyat yolu keçmişdir. Şərbət 
Çarxanlı az toplamhb çap edilmişdir. Lakin onun repcrtuarmda 
Şirvan aşıq şerinə məxsus ənənələr həmişə qorunub saxlanmış- 
dır. O, lirik-aşiqanə şcrlərlə yanaşı, ustadnamə, vücudnamə, 
qoşma, gərayh, təcnis ustası kimi də tanmmışdır, aşıq şerinin 
20-dən artıq şəklində şer qoşmuşdur. Aşıq Şərbət bu sonətlə 
məşğul olmaqla yanaşı, müxtəlif rayonlarda müəllimlik etmiş, 
ölkədə keçirilən mədəni tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir (27, 
s.269-276).

Aşıq Şərbət şerində vətən və onun təbii gözəllikləri, səmimi 
hiss və duyğular, sevgi, həsrət kimi düşüncə özünün yüksək 
poetik ifadəsini tapır:
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Yaxud:

Boy at, ucal, əziz vətən,
Göziim səndədir, səndədir.
Dillən, danış telli sazım
Sözüm səndədir, səndədir. (19, s.49)

Səhər şehi düşsə, şux olar torpaq, 
Bulutlar ağlasa, nəm qalar torpaq,
Ey səma yelləri siz verin soraq,
O dağlar başmda tufan olanda. (18, s.48)

Aşığın «Gözlər» qoşması bu gün də Şirvan aşıqlarmm reper- 
tuarmdan düşməmişdir:

Siyah suyun şana ahb darasm,
Məşuq gərək aşiqinə yarasm,
Sən bilirsən bu dərdimin çarasm,
Təbib olsun dərde şəlalə gözlər. (18, s.50)

Şirvan aşıq məktebi ənənelerini əlli ildən çox qoruyub sax- 
layan başqa bir sənetkar ise Aşıq Abbas (1907-1966) idi. 
Onun yaradıcıhğı bir sıra başqa Abbaslarm söz dünyası ilə qo- 
vuşub çarpazlaşsa da o, öz ustad müdrikliyini saxlamış, qoca 
çağlannda ömrünü menalı ve xoşbext keçirmesile daim fəxr et- 
mişdir:

Neçə nər igidim itdi dünyadan,
Türfə gözəllərin getdi dünyadan,
Mən oldum dünyadan bircə kam alan,
Ələnib saçnna qar, qocalmışam. (33, s.117)

Aşıq şerinin müxtelif şəkillərində düzüb-qoşan Aşıq Abbas 
ustadnamelərin böyük yaradıcılarmdan olmuş, bir sıra hallarda 
onun ustadnameleri Tufarqanh Abbası şeri ilə qanşdınlmışdır.

Bu dövrde öz yaradıcıhğmda aşıq şerinin ənənəvi mövzula- 
rma yeni həyat verən Aşıq Qurbanxan (1912-1993) idi. Onun 
yaradıcıhğı coşqun, oynaq bir ritmiliklə bağhdır. Ustad aşıq bö- 
yük meharetle sekkizlik şeri daha musiqili bölümlərə ayırır, 
onu hezin bir neğməye çevirib aləmə yayırdı:

... Səhərin dan ulduzusan,
Aşığm söhbət-sazısan,
Görən kimin qızısan,
Səndən aynla bilmirəm,
Güldən ayrıla bihnirəm,
Yardan aynla bihnirəm... (30, s.43)

Öz dövrü üçün xalq arasmda gcniş yayılan bu mahnı Aşıq 
Qurbanxanı dünyaya tanıtmışdı. Yaxud aşığm başqa bir mahmsı 
da xalq arasmda gcniş yayılmışdı. Oynaq ritmi, məharətli ifası 
ilə heç vaxt yaddan çıxmayan bu mahnı tekcə Qurbanxanm 
yaradıcıhğında deyil, Şirvan aşıqlannm repertuannda unudul- 
mayan bir yeni hadise idi:

Nə qaradır gözün, ay qız,
Bir güneşdir üzün ay qız,
Tükənməsin sözün, ay qız,
Dodaq gülsün, dil oynasm.

Ay qız, sən oyna,
İncə bel oynasm.
Ağ üzündə,
Tel oynasm... (30, s.56)
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Bu, aşıq şerində yeni forma olmaqla yanaşı, həmçinin öz oy- 
naqlığı və ritmiylə də təkrarolunmaz, qüdrətli ifa idi.

Şirvan aşıq məktəbinin yeni dövr şöhrətli sənətkarları içəri- 
sində Aşıq Bəylər Qədirovua da (1922-1986) xüsusi yeri var- 
dır.

Aşıq Bəylər qüdrətli ifvçılıq mədəniyyətinə malik sənətkar 
olmuşdur. Vətən torpağmm tərənnümü onun başlıca mövzula- 
nndandır. Aşığm yaradıcılığmda təmiz məhəbbətin, saf duyğu- 
larm, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərin tərənnümü Bəylər ön 
plandadır. Şirvan torpağı onun lirikasmda yüksək poetik şəkildə 
mənalandırıhb dəyərləndirilirdi:

Sən Milin, Muğanın öz qardaşısan,
Odlar diyannm təməl daşısan,
Dünya tarixinin bir sirdaşısan,
Bilən yoxdur, sənin yaşını Şirvan. (30, s.48)

Aşıq Bəylərin yaradıcılığmda sovct dövrü üçün ənənəvi xü- 
siyyətlərin tərənnümü ön planda idi. Müasirləri kimi, o da so- 
sialist həyatmm nailiyyətlərinə lirikasmda xüsusi yer verirdi. 
Lakin bütün bunlarla yanaşı, Aşıq Bəylər Şirvanm klassik das- 
tanlan və saz havalarmı repcrtuarmda mühafızəkarhqla saxlayıb 
yaşadan sənətkarlardan idi. Onun gur, şaqraq səsində böyük hə- 
yatscvərlik, Şirvan torpağmm gözəlliklərinə dərin sevgi və mə- 
həbbət vardı. Bu məhəbbət Aşıq Bəylərin sözündən və sazın- 
dan çar olub Azərbaycanda və ondan çox-çox uzaqlarda ona bö- 
yük şərəf və şöhrət gətirmişdi.

ŞİRVANIN XARI BÜLBÜLÜ. Şirvan aşıq məktəbinin 
ikinci Cahan müharibəsindən sonrakı dövrdə ən böyük sənət- 
karlanndan biri Aşıq Şakir Hacıyev (1922-1979) idi. O, Şama- 
xmm Xəlilli kendində anadan olmuşdur.
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Uşaqlıq illərindən saza-sözə maraq göstərən Şakir Haqvcrdi 
oğlu Şamaxmm nəğməli dünyasında boy atıb böyüdükcə, bura- 
dakı coşğun yaradıcılıq ənənələri ilə tanış olmuş, ustad sənət- 
karlardan olan Aşıq Bilal, Çarhanıl Aşıq Şərbət, Aşıq Mürsəl 
və onalarla başqa sənətkarlann saz-sözünə könül verib əbədilik 
bu sənətə bağlarmnışdır. Hələ uşaqhq illərindən Aşıq Mürsələ 
şagirdlik eləyən Aşıq Şakir mühariblə başladıqdan az sonra hər 
şeyi yanmçıq qoymalı oldu. Qardaşlan ilə birlikdə orduya get- 
di. 1941-1946-cı illər ərzində döyüş cəbhələrində şücaətlər 
göstərdi, iki dəfə ağır yaralandı, amma düşməni məhv etmək 
əzmi qırılmadı, qələbə sevncini gördü, ordudan sinəsi ordenli, 
medallı qayıtdı.

Aşıq Şakir silahı yero qoyub əlinə saz götürdü, ordudan qa- 
yıdan günün sabahı onun məlahətli səsi Şirvan torpağma yayıl- 
dı. Şirvanhlar «Şakir davadan qayıdıb» deyə onun pişvazma 
gəldilər. Aşıq Şakir onlan sazla-sözlə qarşıladı, doyunca çaldı- 
çağırdı. Dedilər Şakirə davada vcrgi verilib; Aşığm vergisi hə- 
qiqətən haqdan idi. Bu vergi ona davada verilmişdi, o, bu fü- 
sünkar ifaçılığı Şirvan aşıqlannın rcpertuarmdan götürmüşdü. 
UIu tann isə ona elə burada -  Şirvanda xarı bülbül cəhcəhosi, 
ustad ifaçılıq məharoti, gözəl qamət, yaraşıqh çöhrə, insanlarm 
qəlbinə yol tapa biləcək xoş bir ülfət bəxş cləmişdi. Aşıq Şaki- 
rə bu qüdrət haqqdan verilmişdi. Müharibəyə gcdondə o, bir 
sirri anasmdan gizlətmişdi. Əhd elmişdi ki, davadan salamat 
qayıtsa, gecə-gündüz çalıb-çağıracaq, xalqının xidmətində day- 
anacaqdır. O, əhdinə ömrünün son gününə qədər sadiq qaldı. 
Ötən illər Aşıq Şakirin ömründə silinməz izlər qoydu. O, res- 
publikanın Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görül- 
dü, neçə-neçə ölkələrdə Azerbaycanı təmsil elədi, 1955-ci ildə 
Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı seçildi, geniş ictimai fəa- 
liyyətə başladı, müxtəlif təltiflərə layiq görüldü.
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Aşıq Şakirin insanı valeh edən zəngulələri o taylı-butaylı 
Azərbaycana yayıldı. Kremlin Qurutaylar sarayından bütün 
dünyaya car oldu.

Ölüm qəfıl gəldi. 1979-cu ilin aprel aymm 10-da Aşıq Şakir 
sonuncu dəfə sazmı elinə aldı, çox sevdiyi «Şirvan şikəsətə- 
si»ni çaldı. Aşığm bu çalğısı bütün Şirvan torpağma yayıldı, 
dağlarda əks-səda verdi, göylərə bülənd olub ulu tanrmm Aşıq 
Şakirə verdiyi əmanəti haqqm dərgahma qovuşdurdu.

Aşıq Şakir sovet dövründə Şirvan aşıq məktəbinin tarixi 
ənənələrini qoruyub saxlayan, sənətkarhq və ifaçıhq baxımm- 
dan onu yeni xüsusiyyətlərlə zənginləşdirən sənətkarlardan bi- 
ri, yaxud birincilərdən idi. O, Şirvan aşıq musiqisini muğamla 
yeni tarixi şəraitde elə cilaladı ki, bu musiqi aşığm sazmda 
ecazkar gözəlliklər silsiləsi yaratdı, onu əlçatmaz zirvəyə yük- 
səhdi, həmin zirvə bu gün də Şirvan musiqisində və sözündə 
əlçatmaz yüksəkhk olaraq qalmaqdadır.

O, Şirvan aşıq yaradıcıhğı və musiqisi ilə bağh bir vaxt deyi- 
lənlərin əsassızhğmı bir daha təsdiq etdi. Şirvan və Təbriz 
məktəbeləri üçün ənənəvi olan bu musiqi mədəniyyətinin aşıq 
sənətinin ilkin qaynaqları ilə bağh olduğunu gösterdi.

Aşıq Şakir sənətə peşəkar ifaçıhğm yeni, təkrarolunmaz mo- 
dem formasmı gətirdi. Elə bir yeni forma ki, o, yalnız Şirvan 
aşıq məktəbinə, bu məktəbin yeni dövr yaradıcısı Aşıq Şakirə 
məxsusdur. Bu ifa sənətkarm özünün qoşub düzdüyü «Bircə- 
bircə»dən başlayıb, «Dur gel, nazlana-naziana»sı ilə inkişaf 
edərək «Səhər-Sehər» silsiləsi ilə tamamlanırdı:

Boylananda qızıl günəş 
Üfüq yanar səhər-səhər.
Seyrək uçan buludlar da,
A1 boyanar səhər-səhər.
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Ceyran qaçar oylaqlara,
Sürü qalxar göy dağlara,
Quşlar yaşıl budaqlara,
Uçub qonar sehər-səhər.

Çəmən gülər, çiçək gülər,
Otlar üstə şeh tökülər,
Külək əsər, göy zəmilər,
Paraqlanar səhər-səhər... (30, s.63)

Aşıq Şakir aşıq şerinin klassik üslubunu qoruyub saxlayan, 
onu yeni tarixi şeraitdə inkişaf ctdiren bir sənətkar idi. Aşıq 
sənətinin tamamilə deformasiyaya uğrayıb sıradan çıxdığı bir 
dövrde, aşığm «koIlektiv tebliğatçıya və təşkilatçıya» çevirdiyi 
zamanda Aşıq Şakir bu sənetə yeni nəfəs getirdi, onu məhv 
olub sıradan çıxmaq təhlükəsindən qorudu. Şirvan aşıq mekte- 
binde Molla Qasımm, Xaltanh Tağmm, Molla Cümənin, Aşıq 
Bilalm ənənələrini bərpa edə bildi. O, Şirvan saz havalarmın 
bir çoxunu yenidən işlədi, onlara təzə xallar elavə etdi. Reper- 
tuannda yaşatdığı 50-dən artıq saz havasma yeni həyat vcrdi, 
onlann bir çoxunu Şirvan məktəbi təleblərinə uyğunlaşdırdı. 
Bu yaradıcıhq prosesini o, öz müasirləri, Şirvan aşıq məktebi- 
nin yeni dövr ustad senətkarlan -  Aşıq Bəylər, Aşıq Məmməd- 
ağa, Aşıq Xanmusa, Aşıq Barat, Aşıq Qurbanxan, Aşıq Yadul- 
la, Aşıq Əhməd, Aşıq Soltan, Aşıq Pənah və başqaları ilə bir- 
likdə həyata kcçirdi. Cavan Şakir Şirvanm ağsaqqal sənətkarma 
çevrildi. Öz ustadnamələri, vücudnamələri, qoşma ve gəraylıla- 
rı ilə rcspublikanm hüdudlanndan çox-çox uzaqlarda -  Orta 
Asiya respublikalarmda, Tümendə, İraqda, Yaxm ve Uzaq Şor- 
qdə şöhrətləndi. (26, s. 17-89)
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Aşıq Şakirin şəxsində yeni mərhələyə yüksələn Şirvan mək- 
təbi öz ifaçıhğmı sonrakı illərdə də layiqincə davam etdirdi. Bu 
məktəbin Dərbənd, Quba-Şamaxı, Şəki-Zaqatala-Balakən, Sal- 
yan-Muğan mühitlərində meydana çıxan sənətkarlar ustad Şaki- 
rin ənənələrini ləyaqətlə davam etdirməkdədiriər. Dərbəndli 
Aşıq Soltan və Qəndabm yaradıcıhğındakı milli özünəqayıdış 
Şirvan şeri ilə sıx bağh idi. Yaxud Qubah Aşıq Haşım Balasıy- 
evin Şirvan saz-söz ənənələri üzərində köklənən geniş və çox- 
cəhətli yaradıcıhğı, bədahətən söz deməyi, öncəgörməyi və s. 
bu məktəbin yeni dövr tarixi yüksəhşi ilə bağhdır. Aşıq məktə- 
binin Salyan-Muğan mühitinin qocaman sənətkan Aşıq Əhməd 
əUi ildən artıqdır ki, bu mühitin ənənələrini özündən sonrakı 
nəsiiləre ləyaqətlə ötürür, onlan davam etdirib zənginləşdirir. 
“O, Şirvan aşıq məktəbinin ənənələrini davam etdirir, saz hava- 
lannı təkmilləşdirir, həm də özünəməxsus ustaiıqla ifa edir» 
( 3 4 ,  S . 7 ) .

Aşıq Əhmədin yaradıcıhğmda həyat lövhələri öz təbiihyin- 
də, bütövlüyündə və tamlığmda vəsf olunur, miUi dəyərlər qo- 
runub saxlanır, sənətkarm özünəməxsus Hrik duyğulan yetə- 
rincə əksini tapır. Bu xüsusiyyətlər təbiət lövhələrinin təsvirin- 
də olduğu kimi, əxlaqi dəyərlərin tərənnümündə do özünü gö- 
stərir. Məsələn;

Qışı qardı, yazı güllü-çiçəkli,
Təbiət naxışlı, cənnət bəzekli,
Ağ buiud çalmah, duman örpəkh,
Qız-gəlin tək həyası var dağlann.(34, s.7)

Yaxud:
Sözünün odundan alışan, sönməz, 
Ağüsız söysə də, ağılh dinməz.
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Atılan güllə tək söz geri dönmez,
Hədefı tutmasa, damşma, dilim, (34, s.24)

Şirvan aşıq məktəbi öz ətrafmda yaradıcıhq ənənələri ilə 
zəngin mühitlər yaratdı, hələ neçə-neçə onilliklər bundan əw əl 
hemin mühitlərdə formalaşan yaradıcıhq ənənələri sayəsində 
bir çox ustad sənətkarlar yetişdi. Bu mühitlərin hər biri Şirvan 
məktəbinin başlıca xüsusiyyətlərini özündə yaşatmaqla yanaşı 
eyni zamanda onlan zənginləşdirdi. Məsələn, bu gün başqa 
mühitlərlə yanaşı, Göyçay-Zərdab-Ağdaş, Beyləqan-Biləsuvar 
və b. mühitlərinin hər biri Şirvan məktəbinin ənənələrini yaşat- 
maqla yanaşı, özlərinə məxsus fərdi xüsusiyyətlərdən də xali 
deyillər. Onlarm hər birinin ferdi ifaçıhq üslubu vardır. Iləmin 
mühitlərə məxsus onlarla sənətkar bu gün Şirvan məktəbinin 
ləyaqətli davamçıları kimi tanmırlar.

Şirvan məktəbi Azərbaycan aşıq məktəbləri içərisində ya- 
ranma zamanma və dövrünə, ədəbi mühitlərə bölünmə çevrəsi- 
nə, aşıq şerinin yaranma və inkişaf vüsətinə görə ən qədim 
mekteblərdən biridir. O, aşıq şcri şəkillerinin mcydana gəldiyi, 
ən başhcası ozanm aşığa rckonstruksiyası prosesini özündə ya- 
şadıb yeni aşıq ifaçıhq institutunun formalaşmasını Anadoludan 
sonra şərtləndirən məktəblərdən biri, yaxud birincilərindendir. 
Burada aşıq səneti özünün uzun yüzilliklər ərzinde inkişaf 
mərheləsini keçirmiş, saz havalannı yaratmış, dastançılıq ene- 
nelərini formalaşdırmışdır. Aşıq yaradıcıhğmın son səkkizyüzil- 
lik tarixinin müxtəlif cehətlərini, problemlerini, ziddiyyot və 
tezadlannı, qadağalanm ondan kənarda öyrənmək təbii ki, 
mümkün deyildir. Bu məktəbin özüne məxsus xüsusiyyetləri- 
nin kifayət qedər öyrənildiyinə də hökm vermek tezdir. Bu 
ilkin mülahizelərie də Şirvan məktəbinin tədqiqinin başa çat- 
dığını, yaxud onun etrafındakı fıkir aynhğının aradan qalxdığmı
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söyləmək olmaz. Çünki qısa bir tarixi zamanda bu işi tam başa 
çatdırmaq təbii ki, imkan xaricindədir. Çünki Şirvan məktəbi- 
nin ayrı-ayn sənətkarlan -  Molla Qasım, Dədə Kərəm, Aşıq 
Köçər, Xaltanlı Tağı, Molla Cümə, Mirzə Bilal, Aşıq Şakir, 
Aşıq Pənah, Aşıq Əhməd və onlarla başqalannm -  yaradıcılığı 
toplanıb tam halda nəşr edilməmişdir. Üstəlik Şirvan aşıq mu- 
siqisi barədə hələ də elmdə birmənah olmayan mülahizəler 
qaimaqdadır. Bu məktəbin tədqiq səviyyəsi qənaətbəxş və- 
ziyyətdə deyildir. Şah Xətai və Şirvan mədəniyyəti, onun Şir- 
vanşah mədəniyyətinə vurduğu zərbələr kifayət qədər açıq- 
lanmamışdır. Bu məktəbin aşıq sənətinin yaranıb formalaşma- 
smdakı yeri təəssüf ki, etnik tariximizdən tamam xəbərsiz bəzi 
«araşdmcılar» tərəfmdən əsaslı şəkildə təhrif edilmişdir. Xezə- 
rətrafı ərazidə, eləcə də Şirvanın böyük bir hissəsində yaşayan- 
ları qeyri-türk hesab etməklə bölünmüş Azərbaycanı yeniden 
türklərin və qeyri-türklərin yaşadığı ərazilərə parçalamaq, hə- 
min əraziyə əsl oftcxonlann bu gün gəlib çatması və bu ərazi- 
nin həqiqi sahibi olduqlarmı iddia olunmasmm heç bir tarixi 
əsası və perspektivi yoxdur. Bu üzdəniraq tarixçilərin qeyri- 
türk hesab ctdiyi Xəzərətrafı, eləeə de Şirvan ərazisində yayı- 
lan etnoslar hələ VI əsrdən milli Azerbaycan dövlətini -  Şir- 
vanşahları yaratmış, azerbaycançılığı formalaşdırmış, həmin 
erazidə zəngin Azərbaycan mədeniyyəti yaratmışlar. Aşıq yara- 
dıcılığı özü de məhz həmən mədəniyyətin tərkib hissələrindən 
biri kimi yaranıb mcydana çıxmışdır. Bu ərazinin aborogenləri 
heç vaxt torpaqlarmı qoyub qaçmamış, çox işğalçı sərkərdələr 
və ordular bu torpaqlarda baş qoyub getmişlər. Ona görə də hər 
kəs etnik tarixi heqiqətlerdən bəhs edərken ilk öncə çevrilib 
keçmişə, dünənə nəzər sahb kimliyine bir daha bələd olduqdan 
sonra Azerbaycan xalqmm etnik tarixi ilə bağh məsələiər ətra- 
fmda qələm işlətməlidir.

150

Şirvan aşıq məktəbinin yaranıb formalaşmasmm əsl tarixi isə 
bu ərazidə yaranıb yüksələn azərbaycanhlarm tarixindən baş- 
layır. Şifahi yaradıcıhq ənənələri həmin ərazidə yüksələn azər- 
baycançılığa daim yoldaş olmuş, müxtəlif yüzilliklərdə özünə 
məxsus dəyərlərlə onu zənginləşdirib epik yaddaşa əbədilik 
həkk etmişdir.

ZAQATALA AŞIQ MÜHİTİ

Şirvan aşıq məktəbinin yaranma və inkışaf xüsusiyyətlərin- 
dən və repetuar zəngiliyindən bəhs edendə onun iki mühüm 
xüsusiyyəti üzərinde dayanmağa ayrıca ehtiyac vardır. Brrinci- 
si, hələ orta əsrlərdən başlayaraq Şirvan mektəbi öz qabaqcıl 
görüş və ənənelərini, ifacılıq mədəniyyetini mehdud cərcivedə 
saxlamadı, onu Şirvan dövletinin əhatə etdiyi ərazilərin şərhəd- 
ləri çevrəsində yaya bildi. Aşıq sənəti təkcə Şirvamn mərkəzi 
ərazilərində deyil, mərkəzi rayonlardan xeyli uzaqlarda yayıldı 
və özünəməxsus repertuar müxtəliflliyi yaratdı. Yuxarıda qcyd 
edildiyi kimi, eslinde aşıq sənətinin bu tipli yayılma spesifıkası 
aşıq mühitlerinin mcydana gəlməsinin ilkin esasını qoydu, on- 
larm özünəmexsusluqlarmı formalaşdırdı. Aşıq məktəbleri ce- 
miyyetde baş vcren ictimai-siyasi deyişikliklerə munasibət ifa- 
de etməklə, onları həmin məktəb enəneləri esasmda yaranan 
mühitlerde yayılmasını temin etdi. Aşıq mekteblerinin ister is- 
lamı deyərlərin, istərsə də sonrakı mərhelərdə qabaqcıl dünye- 
vi görüşlerin, milli-mənevi əxlaqi deyerlerin xalq arasmda ya- 
yılmasmda ve qorunub saxlanmasında bö)mk rolu oldu.

Azərbaycanda bir sıra qabaqcıl baxışlar, milli oyanışa təkan 
veren edalətsizlik və bərabərsizliklerə etiraz aşıq yaradıcılığı
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vasitəsilə yayıldı və ictimai fıkrin formalaşmasmda mühüm rol 
oynadı.

Ddncisi, Azərbaycan ərazisi, xüsusilə Şirvan azsayh xalqla- 
nn burada tarixən kompakt yaşadığı ərazilərdən idi. Onlar hə- 
min regionda uzun yüzilUklər erzində türkmənşəh etnoslarla 
yanaşı yaşamışlar. Aşıq məktəblərinin ikinci mühüm tarixi xid- 
mətlərindən biri isə həmin etnoslann azərbaycançıhq ənənələri 
ətrafmda sıx birləşdirə bilməsindəydi.

Üçüncüsu, aşıq məktəbləri azərbaycanhlarla azsayh etnosla- 
rm qarşılığı diferensasiyasmı formalaşdırdı. Bu isə azsayh xalq- 
lara öz milh dihni, adət-ənənəsi, əxlaqi dəyərlərini qoruyub 
saxlamaqla aşıq yaralıcıhğı ənənələrinə qoşulmağa imkan ver- 
di. Azərbaycanda əvəzi olmayan ənəne birhyi formalaşdı. Az- 
sayh xalqlar öz dillerini, mədəniyyətlərini saxlamaqla öz tarixi 
torpaqlarmda modem düşüncənin yeni apancısı olan aşıq mək- 
təbləri ətrafmda birləşə biidilər. Bu gün Azeraycan aşıq məteb- 
ləri, xüsusilə Şirvan ve Tebriz məktəbləri etrafmda birleşen ta- 
hş, tat, haput, dağh, qınz, xmahq ümumihkde əlhdən artıq az- 
sayh xalq həmin yaradıcıiığ prosesinə qoşuldu. Bununla hemin 
xalqlar öz milli etnik mədeniyyətlerini qomyub saxlamaqla ya- 
naşı, iştirak etdikləri aşıq mühitlərini özünemexsus çalarlarla 
zənginləşlədiriler. Şirvan aşıq mektəbi üçün enenəvi olan bele 
mühitlərden biri də Qax-Balaken-İsmayıllı-Zaqatala erazilərini 
əhatə edən Zaqatala aşıq mühitidir.

Bu region Azərbaycan respublikasmm Şimal-Qerbində, Bö- 
yük Qafqaz sıra dağlannm eteklərində yerləşir. Cenubdan Gür- 
cüstan, Şimaldan Dağıstanla hemsərhəddir. Bu regionda bir sıra 
qədim tayfalann, xüsusile massagetlərin, kimmerlerin, albanla- 
rm tarixən yaşadığı melumdur. Bu aşıq mühitinin əhatə etdiyi 
erazidə 30-a yaxm azsayh xalqm ve etnik qmpun nümayəndə- 
si yaşayır. Onlarm içərisində saxurlar, yəhudilər, dağhlar, ka-
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bardinlər, tatlar, laklar, darginler, qınzlar, haputlar ve b. üstün- 
lük təşkil edir. Lakin bütün bu kimi azsayh xalqlar regionda öz 
dilini, etnik mədəniyyətini qomyub saxlamaqla hələ ta qədim- 
dən Azərbaycan dilini mükəmməl öyrənmiş, bu dil əsrlərdən 
bəri onlann mühüm işlək dillərindən olmuşdur. Aşıq enənələri- 
nin Zaqatala mühitində yayılması azsayh xalqlann bu dildo ya- 
radıcıhq ənenelərinin inkişafma tekan vermişdir. Zaqatala aşıq 
mühiti həle Varxiyanh Məhəmmədə qədər özünün zəngin ənə- 
nəlerini yaratmışdır. Şirvan aşıq sənetinin modem modeii bu 
mühitde özünün standart qəlibində qalmış, sökülüb parçalanma- 
mış, onu bir sıra özüneməxsusluqlarla zenginləşdirmişdir. Bu- 
rada aşıq havalarmm ifasmda ayra-ayn etnik qruplara məxsus 
azsayh xalqlarm, ifa tərzlərinin bənzərliyinə tez-tez təsadüf 
olunur. Burada müğam ənənələrinin tesiri zəifdir. Xalq ifalarm- 
da, həsret, qürbət duyğularmı ifadə cdən musiqi notları daha 
qulağagelimlidir. Bütün bunlarla yanaşı, aşıq mühitindo aşıq ya- 
radıcıhğmm zengin ənenələri özünü göstərir. Onlar Aşıq Mə- 
həmməd Varxiyanh kimi bir sənətkarm yctinşmosində mühüm 
rol oynamışdır.

Aşıq Mehemməde qədərki mühite diqqet yctirendə Aşıq 
Arabm, Kor Nezirin, Aşıq Saretin, Cümcümaxh Volinin, talah 
Aşıq Bəkirin, varxiyanh Aşıq Hüseynin, carh Aşıq KönUinün, 
Əliabadh Hüseynin ve başqalarmm zengin yaradıcılıq enənələ- 
rine malik olduqlannı görmək miimkündür. Zaqatala aşıq mü- 
hitində ustad-şagird enenesi güclüdür. Bir sıra sənətkarlar müx- 
telif dövrlerdə bir neçe şagird yetirmiş, onlar ise Zaqatala-Bala- 
kən-İsmayıIlı-Şeki aşıq mühitlerinə sepelenmiş, bölgəde aşıq 
yaradıcıhğı ənənəlerini davam ve inkişaf etdirmişilər. Ustad-şa- 
gird əneneləri aşıq mühitində bir terofdən aşıq yaradıcıiığma 
silsile yeniliklər getirmiş, canh Azerbaycan dilinin azsayh xalq- 
lar arasmda işləkliyini təmin edirmişsə, digər tərəfdən burada
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yaranan aşıq şerinin sənətkarlıq cehətdən kamilləşməsinə təsir 
göstərmişdir. Bu cəhət Əliabadh Aşıq Hüseynin, Aşıq Abdulla- 
mn, Aşıq Bədirin yaradıcıhğmda aydm görmək olar. Aşıq Əziz- 
xanan şagirdi olan qantaxh Aşıq Arabm hrik şerlərində Şirvan 
məktəbinin təsiri güclü idi. Onun «Öldü», «Gördüm», «Bu gə- 
lən», «Baxm», «Yoxdur», «Mənim» kimi bu günə gəHb ça- 
tan şerlərində miUi həyat və məişətin təsiri güclü olduğu kimi 
bu numunələrdə sənətkarhq baxımmdan da bir kamilhk nəzərə 
çarpır:

Vətən torpağının meyvə bağında,
Alma, heyva dərən bir sona gördüm.
Başmda ağ çalma, ayağmda məst,
Bürünmüş ipəkdən ağ dona gördüm.

Qara gözləriylə qıyğacı baxdı,
Eşqi ürəyimi yandırdı, yaxdı.
A1 yaşü güllərden telinə taxdı 
Elə bil günəşlə yan-yana gördüm.

Söz açdun gənclikdən, sevgidən, yardan,
Araba dik baxıb, dil açdı birdən.
Söylədi, oğlum var, incimə məndən.
Mən onu mehriban bir ana gördüm.

Eyni xüsusiyyətləri «Aşıq Kamal» texəllüsü ilə tanman da- 
ğıstanlı Aşıq Dibronun yaradıcıhğmda görmək mümkündür. 
Aşağı Tala kəndinden olan Aşıq Dibronun bize «01maz», «Nə 
gözəl», «Dünya», «Qızlar», «Yar sorağmda», «Görmədim» ki- 
mi şerleri gəlib çatmışdır. Onlarda aşığm ağır həyatdan, əzablı 
sevdadan şikayəti özünü göstərir. Təbiət gözelliklərinin tərən- 
nümü de aşığm yaradıcıhğında xüsusi yer tutur.
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Zaqatala aşıq mühitində bu gün də aşıq şeri ənənələri davam 
etməkdədir. Xüsusilə, ötən əsrin doxsanmcı illərindən başlaya- 
raq aşıq yaradıcıhğma qayıdış özünü göstərməkdədir. Burada 
peşekar ifaçıhqla yanaşı, aşıq havalarmm ifasmda yeni, fərqli 
xüsusiyyətler nezərə çarpmaqdadır. Bu cəhətdən Varxiyanh 
Aşıq Dalğımn yaradıcılığı diqqəti celb edir. Aşıq Dalğm 
(1929- 1981) Zaqatala mühitində ilk öncə «Cahangir» təxəl- 
lusu ilə şerlər yazmış, sonradan ise «DaIğın» adı ile şöhretlən- 
mişdir. Cahangir Dalğm yaradıcıhğmın ilk illerində bayatı usta- 
sı kimi şöhrətlenmişdir. Onun bayatlarmda regionun zəngin 
təbiəti, təmiz məhəbbət duyğulan əks olunurdu.

Çar qalaya çən dolur,
Ora gedən bənd olur.
Car qalaya baxanda,
Gözlərim qannan dolur.

Yaxud:
Şirəkin şirniləri,
Şirindir şirin nan 
Sovqatlar sizo qalsm,
Göndərin bizim yan.

Heyatmm müeyyən hissesi Zaqatalanm Car qalası ilə bağh 
olan Cahangir Dalğmm yaradıcıhğında ümumiyyətlə bu kend 
tez-tez xatırlanır.

Aşığm müxtelif illərde yaratdığı qoşma, gərayh və divanile- 
rinin böyük hissesi toplanmamışdır. Lakin müeyyən qism çap 
edilən nümunəler Aşıq Dalğmm dövrünün ustad senetkan oldu- 
ğunu gösterir. Onun «Söz de bilməz», «Deməsəydim», «Pəri», 
«Yanımda gel gəz» şerlerində aşıq şerinin klassik ənəneləri 
özünü gösterir. Şirvan aşıq məktəbinin Derbend mühitinə mex- 
sus Aşıq Recebin Dalğm şerine təsiri güclüdür. Onun şerinde
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vəfasız gözəllərdən şikayətlə yanaşı, vəfalı insanların tərənnü- 
mü özünü daha güclü nümayiş etdirir. Bu cəhətdən aşığm «Bül- 
bül, Sən ağlama, qoy mən ağlayım», «Necə oldu», «Gövhə- 
rim», «Ay qız» və başqa şerləri diqqəti cəlb edir. Aşıq Dalğın 
bir çox ustad sənətkarlara, xüsusilə Molla Qasıma, Xaltanlı Ta- 
ğıya, Molla Cüməyə, Aşıq Ələsgərə, Aşıq Hüseyn Bozalganlı- 
ya müxtəlif nəzirələr yazmışdır. Bu cəhətdən onun Aşıq Ələs- 
gərin «Dağlar» şerinə yazdığı nəzirə diqqətə çarpandır.

Cüyürlü, ceyranlı yaylqlanna,
İlk dəfə düşübdür, güzanm dağlar.
Bizdəki təbiət başqa nemətdir,
Sizlə qürrələnir vətənim dağlar.

Aşıq Dalğın aşıq şerinin müxtəlif şəkillərində bədii nümunələr 
yaratmışdılar. Onlarm bir çoxu aşıq mühitinin özünəməxsus inkişaf 
yolunu, sənətkarlıq səviyyəsini öyranməyə imkan vcrir.

Aşıq mühitinin çağdaş dövrünün tanmmış sənətkarı Aşıq 
Mədətdir. O, 1934-cü ildə Varxiyan (hazırki Bəhmədli) kən- 
dində anadan olmuşdur. Aşıq aşıq mühitindəki yerini, ənənəyo 
uyğun olaraq belə təsvir edir.

Yurdum Varxiyandır, Mədətdir ismim,
Vaxt olar torpağa qanşar cismim.
Sinəındə telli saz, görünər rəsmim,
Məni sevənlərə bir yadigardır.

Aşıq Mədət Zaqatala -  Balakənı zonasmda saz tutub söz qo- 
şan, ağır məclişlər aparan tanmmış el sənətkardır. Öz müasirlə- 
ri kimi, o da təbiət və məhəbbət mövzusunda çoxlu şerlər yaz- 
mış, dünyanm min bir gəlişini-gedişini vəfs eləmişdir. Aşıq 
Mədətin repcrtuarmda da çox gözəllər tərif edilmiş, «üzü qalın
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dünyanin» min-bir ədalətsizlikləri şerə düzülüb milli yaddaşa 
verilmişdir. Bütün bunlar isə aşıq mühitinin müasir durumunu, 
simasmı öyrənməyə, sələflərin ənənələrini müasir mərhələdə 
hansı səviyyədə davam etdiyini öyrənməyə imkan vcrir.

Aşıq Mədətin dövrün son hadisələrinə, xüsusilə Qanh Yan- 
var, Xocalı soyqırımı, crməni seperatizmi və s. bağlı qoşub- 
düzdüyü şerlərdə həmən hadisələri törədənlori «əli qanlı cani- 
lər» kimi təsvir cdir. Aşıq «Ağlama» gəraylısmda gələcəyə 
nikbinliklə baxır, ədalətin əvvəl-axır qalib gələcəyinə ümid 
bəsləyir:

İnşallah, gülərsiniz gün gələr,
Azad boya-başa, catar körpələr.
Mədət sizə qonaq gələr, dincələr,
Şuşa, Laçm, Kəlbocərim, ağlama.

Şirvan məktəbinin, Şəki -  Zaqatala, İsmayıllı - Balakən aşıq 
mülütləri barədə son vaxtlarda güclü toplama və araşadırma 
işləri apanlır. İstedadlı və cəfakcş folklorşünas Zümrüd Səmə- 
dovanm bu sahədəki uğurlu axtarışları mühitin aşıq kartotckası- 
nm yaxm gələcəkdə tam tərkibdə tərtib cdiləcəyinə, aşıq mü- 
hitinin geniş və ətraflı araşdırılacağına ümüdlər verir.

Azərbaycan aşıq yaradıcılığında xüsusi ycri və çəkisi olan 
Şirvan aşıq məktəbini bu kimi ayrı-ayrı mühitlər üzrə öyrənil- 
məsi, admı çəkdiyimiz, yaxud çəkə bilmədiyimiz aşıq mühitlo- 
rinin özünəməxsusluqlarmm araşdırılıb üzə çıxarılması şübhə- 
siz ki, aşıq məktəbini daha ətraflı və geniş şəkildə öyronməyə 
imkan vcrəcəkdir.
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TƏBRİZ AŞIQ MƏKTƏBİ

Azerbaycan xalqının erken orta esrlerden yaradıb inkişaf et-
dirdiyi aşıq senetinin tarixi yüksəlişinde özüne mexsus yeri ve
çəkisi olan yaradıcılıq qaynaqlanndan biri de güney regionun
geniş çoğrafı erazisini ehatə eden Təbriz ve Təbrizetrafı regi-
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ondur. XIV əsrin sonu, XV əsrin əwellərindən başlayaraq bura- 
da mövcud aşıq ənənələri qüwətlənmeyə, ozan səneti zəmi- 
nində yaranıb formalaşan aşıq şerinin yüksəlişi özünü göster- 
məye başlamışdır. Bir tərəfden Anadlolu ve Şirvan məktəblə- 
rinin təsiri, digər tərəfdən Təbrizin Azərbaycanm mədəni mer- 
kəzlərindən biri kimi çiçəklənmesi, burada şifahi və yazıh ede- 
biyyatm inkişafına helə orta əsrlərdən xeyii evvəl münbit zə- 
min yaratmışdı. Təbriz aşıq məktebi hem də zəngin tarixi-əde- 
bi əsaslara söykənirdi. XII-XIII əsrlərin ozan-aşıq rekonstruksi- 
yası, aşıq senətinin qam-şaman, tekkə-dərviş enənələrindən 
uşaqlaşıb yeni istiqamətə yönəlməsi sayəsindəki tereqqini bu 
regiondakı ədəbi qaynaqlar rəğbətle qarşılamaqla yanaşı, çox 
çəkmədən həmin tərəqqinin aparıcılanna çevrilmişdilər.

XV əsirin ikinci yansmdan Təbrizdə formalaşmaqda olan 
aşıq ənəneləri özlərinə məxsus yeni yaradıcıhq ü,slublarm! ya- 
ratmağa başladı. Burada aşıq yaradıcıhğı forma, məzmun, ifa 
üslubu və tərzi, poetik dəyərlər baxımından yeni mərhəloyə 
yüksəldi. Ən başiıca tərəqqi aşıq yaradıcıhğmm canh xalq dili- 
nə yaxmlaşması, erəb-fars tərkibinden, osmanh türkcəsinin 
müxtəlif dialekt ve şivələrinden temizlenməsi, xalq danışıq di- 
linin aşıq şerində üstün rnövqeyə kcçmesiyle bağhdı. Canh 
Azərbaycan dili şifahi poeziyada eks olunmaqla diger ölçü ve 
qolibləri də aşıq repcrtuarına daxil olunmağa başladı. Həmən 
mərhələdə Təbrizdə yayılan aşıq yaradıcıhğında bir sıra ənenə-
vi xüsusiyyetlər nəzere çarpmaqdadır. Birincisi, aşıq sənəti pe- 
şəkar ifaçıhğm modem formasmı qəbul etməkle islami dəyerlə- 
rin Anadolu məktebinə moxsus ifa tərzini bərqərar etdi. Burada 
daha köklü dayaqlara malik dervişçiliyin mezmun deyərlərin- 
den bəhrələnməklə onun ifaçıhq üslub ve formalarmdan süretle 
uzaqlaşdılar. Ddncisi, ozan ənenələrini davam etdirən aşıq insti- 
tutu qam-samançıhq üzərində öz nüfuzedici mövqeyni bərpa et-
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di. Bu ise Tebriz aşıq mektəbinin ilk mühüm nailiyyeti oldu. 
Aşıq institunun geniş ölçülerinin qəbul edilib formalaşması, or- 
ta əsrlerin başlanğıemda milli düşüncənin apancı mövqeyə çıx- 
ması, ən nehayet her cür şamançılıq tesirinden, dervişçiliyin 
nüfıız dairesinden çıxıb sırf azərbaycançı poetik təfekkürü ifadə 
eden yaradıcıhq institutu kimi berqərar olmasmı şərtlendirdi. 
Bu, həmin dövrün onlarla sənətkannm Tebriz aşıq mektəbi 
üçün hazırladığı erken ədebi zemin idi. Bu gün adları ve soy 
adlan bize gəlib çatmımş həmin senətkarlar Təbriz aşıq şerini 
forma, mezmun ve sənetkarhq baxımmdan yeni mərheləye 
yüksəltmiş, Anadolu ve Şirvanda ozanm aşığa çevrilməsindən 
sonra aşıq yaradıcıhğmm sürətli yüksəlişinə təkan vermişdir. 
Həmin zemine esaslanan Aşıq Qurbani özüneqədərki ədəbi- 
poetik əneneler zemininde XVI əsrdə Təbriz aşıq məktəbinin 
əsasmı qoymuşdur.

Bu mektebe qəderki yaradıcıhq qaynaqlan üçün seciyyevi 
olan bir cehəte de diqqet yetirmek gərekdir. Hemin dövr 
M.H.Təhmasibin yazdığı kimi, bir sıra islam teriqetlerinin 
müxtelif sebeblərie bağh öz kökündən qopub islamı parçala- 
maq ve onun böyük qolu hcsab etdikleri şielik etrafmda birləş- 
mesi dövrü idi (1, s.272). Bu isə şəriət-təriqət-heqiqet kimi 
sufı dünyagörüşüne məxsus mərhələləri keçib allahm dergahma 
qovuşmaq heqiqeti ile bağhydı. Tebriz aşıq enenəlerinin ilk 
öncə bu düşünceni qebul etmesi, az sonra ise ona qovuşub bu 
etik düşünceni milli exlaqi deyer seviyyəsine yüksəltməsinin 
iki böyük neticesi oldu. Birincisi, Tebriz aşıq sənəti onu assi- 
milliyasiya ede biləcek bütün dəyərlerdən əsash şəkilde aynhb 
peşekar ifaçıhq yolunu formalaşdırdı. Ikincisi, ise yayıldığı ge- 
niş ərazini öz nüfuz dairəsinde saxlaya bilən qüdrətli Təbriz 
aşıq mektebini yaratdı. O, XVI esrdən başlayaraq orta esr Azər- 
baycan menəvi-exlaqi, etik-estetik deyərlerini üç istiqamətdə
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yükselişini təmin etdi. Birinci, Təbriz aşıq məktəbində ozan 
yaradıcıhq qaynaqları zəminində güclü aşıq musiqisi sinkretiz- 
mi yarandı. Anadolu və Şirvan musiqisinin bir sıra əlamet, xü- 
susiyyət və ifa tərzlərindən istifadə edilməklə aşıq müsiqisi ye- 
ni mərhələyə yüksəldi. Ddncisi, zəngin xalq şeri şəkilləri əsa- 
smda özünəməxsus poetik dəyərlərə mahk aşıq poeziyası ya- 
randı. XVI əsrdə Qurbaninin yaradıcıhğı ilə zengin ədəbi mək- 
təb səviyyəsinə yüksəldi. Təbriz aşıq şerinin tarixi, ədəbi—poe- 
tik yüksəhşi mərhələsində şəriət-təriqət-həqiqət görüşlərini 
dünyəvi dəyərlər əvəz etmeyə, bəşeri ideallar aşıq şerinə gəl- 
məyə, həqiqətin kamil əxlaqi dəyər kimi vəsf olunması və bü- 
tün bunlann zəminində isə Azərbaycan mədəniyyəti, sənəti və 
ədəbiyyatmda intibahm başlanmasma mühüm tesir göstərdi. 
Üçüncüsü, bu məkteb eyni zamanda Şirvan məktebində nəzərə 
çarpan milli dastan yaradadıcıhğmı repertuara gətirdi, qısa tarixi 
müddətdə onu yeni mərhələyə yüksəldə bildi. Şirvan məktə- 
bindən ferqh olaraq Təbriz aşıqlan dastanlan, nağıhan repertu- 
ara daxil edib onları yenidən işlemək yolu deyil, birbaşa sevgi 
macərələrini dastanlaşdumaq ənənəsini seçdi. Bu yaradıcıhq 
prosesində epik-hrik üslübün çarpazlaşması yolu ilə Şirvan 
aşıqlarmdan müəyyen ölçülərlə ferqlənən yeni dastan tipini for- 
malaşdıra bildi.

Tebriz aşıq məktebi qısa tarixi müddetde həm forma ve 
məzmun, həm də sənətkarhq baxımmdan mühüm irəliləyiş yo- 
luna çıxdı. Xalq arasmda geniş yayıldı, müxtəhf dövrlerdə özü- 
nün ustad sənətkarlarmı yetirdi. Bir sıra hallarda ayrı-ayrı bö- 
Igelerdə yayılmış klassik ənənələri-qəzel ve qeside yaradıcılı- 
ğmı üstəledi. F.Köprülüzadenin yazdığı kimi, «Saray və üləma 
mühafılində İran müqellidi şairlerin qəzel və qəsidəleri, me- 
helli qüwələri ilə derbəyi dairəlerinde aşıqlann dastan və qoş- 
malarda üstün hesab edilir və daha çox oxunuIurdu» (2, s.6).
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Xalqm ağız ədəbiyyatma bu marağı isə onun zəhmətkeş insan- 
lar içərisində geniş yayılmasmın başhca səbəblərindən idi. Bu 
isə aşıq yaradılıcıhğmm öz təbiəti və xüsuiyyeti, həyat həqiqət- 
lərini daha aydm və real lövhələrde əks etdirmə ənənəleri ilə 
bağh idi. Elə hemin zərurət aşıq ənənəlerinin geniş coğrafı əra- 
zilərdə sürətlə yayılmasmm başhca səbeblərindən idi ki, Təbriz 
aşıq şeri üçün de bu, səciyyəvi bir xüsusiyyət oldu. Təbriz 
məktəbi onun başhca ifaçıhq və yaradıcıhq ənənələrini əsas 
götürməklə müxtəlif mühitlərə aynldı. Hər bir mühit mənsub 
olduğu aşıq məktəbinin bir sıra başhca yaradıcıhq və ifaçıhq 
xüsusiyyetəlrini qoruyub saxlamaqla özünəməxsus fərdi özəl- 
liklərini yaradıb yaşatdığı regionun adı altmda şöhrətləndi. On- 
ları təxmini olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Qaradağ aşıq mühiti.
2. Urmiya aşıq mühiti.
3. Zencan aşıq mühiti.
4. Hemədan aşıq mühiti.
5. Save aşıq mühiti.
6. Xorasan aşıq mühiti.
7. Sərab aşıq mühiti.
8. Qaşqay aşıq mühiti. (3, s.164).

Məlum təsnifatlardan kiçik fərqlərlə seçilen bu aşıq mühitlo- 
ri əslində Tebriz aşıq şeri ənənelərinin geniş bir ərazido yayıhb 
özünəmexsusluqlarla zengin olduğunu bir daha nümayiş etdirir 
(3, s.163-165). M. İbrahimovun yazdığı kimi, «Aşıq poeziyası 
yaradıcıhq metodu ve üslubu cəhetden ən az öyrənilmiş sənət- 
dir. Bu sahədə olan boşluğu doldurmaq və aşıq poeziyasının 
realist yaradıcıhq xüsusiyyətlərini meydana çıxarmaq, inkişafı- 
na təkan vermək üçün onun haqqında çoxdan yaranmış bəzi bir- 
tərefli tesəvvürlerden uzaqlaşmaq Iazımdır» (4, s.5). Tebriz 
aşıq məktəbinin müxtəlif mühitlərinin yaranması iik növbəde
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milli mədəni həyatda mühüm hadisə, sonrakı tərəqqi və yüksə- 
lişin ilkin zəmini idi. Bu məktəblərin hər birinin aynca, müs- 
təqil şəkildə öyrənilməsinə mühüm ehtiyac vardır. Aşıq mək- 
təbləri və mühitləri həle ki, nə qədər sıradan çıxmamışdır, ilk 
növbədə onları toplayıb üzə çıxarmaq və heç olmasa ilkin təd- 
qiqatlara cəlb etmək gərəkdir.

Güney Azərbaycanda Təbriz məktəbi ətrafmda yaranan aşıq 
mühitlərində peşəkar ifaçıhq və improvizatorçuluq formalaş- 
mışdır. Onlan Təbriz məktəbinə məxsus vahid ifaçılıq üslublan 
birləşdirir. Eyni zamanda aşıq mühitləri bir-birindən repertuar, 
ifaçıhq və dastan yaradıcıhğı baxımmdan da fərqlənir. Məsə- 
lən, Təbriz aşıq məktəbi «Koroğlu» və avtobioqrafık dastanla- 
nn, eiəcə də lirik ifaçıhq üslubunun zənginliyi ilə əlamətdardır- 
sa, Urmiya mühitində aşıq şeri şəkillərinin nümayişi, Sərab və 
Qaradağ mühitində isə repertuarda klassik dastanlar -«ƏsIi-Kə- 
rəm», «Aşıq Qərib», «Şah İsmayıl» və nağıl motivləri zəmi- 
nində yaranan tacir-zadəgan həyatından bəhs edən nümunələr 
üstünlük təşkil edir. Mühitlər arasında fərqlər geniş olduğu ki- 
mi, ümumiliklər də əhatəlidir. Bu aşıq məktəbi mühit çevrəsi 
etibarı ilə məktəblərin ən böyüyü olduğu kimi, mənəvi-əxlaqi 
və estetik dəyərleri eks etdirmək baxımından da mükemmeli, 
əhatəlisidir. O, nə ayrıca müstəqil məktəb, yaxıd aşıq mühitləri 
məcmuu kimi, nə də yarandığı və o inkişaf etdiyi dövrler-yüzil- 
liklər üzrə kifayət qəder araşdırılmışdır. Bu məktebə məxsus 
poetik—üslübi dəyerlər, saz havalan, dastançıhq eneneləri, xü- 
susilə məktəbin iyirminci yüzillikdəki eniş və yüksəlişləri, ay- 
n-ayrı ustad sənətkarlarm yaradıcılıq xüsusiyyətləri kifajret qe- 
der araşdtnlmaımşdır. Bunun başlıca sebəblerindən biri də Gü- 
ney Azerbaycanda hələ XIX esrin 30-cu illərrinden başlayaraq 
fars şovinizminin Azərbaycan dili, folkloru ve digər mədəni 
deyərləri üzerinə qadağalar qoyması ile bağhdır. Aşıq yaradıcı-
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hğı bu mühitlərdə hələ ki, ağızda yaşama merhələsini keçirir. 
Bu ərazide hələ Azərbaycan folklorunun tək-tək hallar istisna 
edilərsə, kütləvi şəkildə yazıya ahmb nəşri işinə başlanmamış- 
dır. Ağız edəbiyyatı həmin mühitlərde öz bakirə gözəlliyini qo- 
ruyub saxlamaqdadır. Milli dili və mədəniyyəti yaşadan, onu 
fars şovinizminin hər cür assimilliyasmdan qoruyan ağız ədə- 
biyyatı eyni zamanda azərbaycançılıq adət-enənə və etik dü- 
şüncəsini qorumaq ftmksiyalarmı həyata keçirir. Xüsusilə son 
yüzilliklərdə toplanan ve nəşr edilən materiallann son dərəcə 
az olması bu məktebin müxtəlif mühitləri barədə təbii ki, geniş 
müşahidelər aparmaq imkanını məhdudlaşdmr. Çünki Tebriz 
məktəbinin, onun ayrı-ayn mühitlərinin materiallannı yazıya 
ahb çap etməden, dialekt xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmo- 
dən, yaradıcılıq nümuneləri üzərində müqayisəli araşdırmalar 
aparmadan mühüm elmi nəticələrə gəlmək mümkün dcyildir.

Təbriz aşıq məktəbi və mühitlərinde, xüsusile İran aşıqlan 
adlandırılan ifaçıların reppertuannda İran musiqisinin güclü, nü- 
fuzedici tesiri fəaliyyetdədir. Bu, bir sıra mühitlərdə saz hava- 
larının tarixi enənələrinin pozulmasma və təhrifinG gətirib çı- 
xarmışdır. Bu gün özlərini «İran aşıqlan» adlandıran bir sıra 
ifaçılar, xüsusilə hakim zümre terefmdən dəstəklənən, bütün 
İran ərazisində aşıq musiqisi vo yaradıcılığı kimi təbliq olunan 
ifaçılıq üslubu aşıq sənetini öz erken köklerinden ve qaynaq- 
larından uzaqlaşdırmaq, onu farslaşdırmaq məqsədinə xidmət 
edir. Bununla yanaşı, azərbaycanhlarm gcniş yayıldığı və yaşa- 
dıqlan erazilerdə aşıq sənəti özünəmexsus şəkildə inkişaf cdib 
yüksəlmekdedir. O, geniş bir ərazidə xalqın zengin mənevi 
dəyərlərinin yayılmasına kömək edir, orada yaşayanlan birleş- 
dirir. Uzaq düşen eller arasma körpü salır. Təbriz aşıq mektə- 
binin ayn-ayn mühitleri ilə Şirvan, Anadolu aşıq ənenlərində 
bir çox eynilik, oxşarhq ve uyğunluqları qoruyub saxlayır. Me-
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sələn, Zəncanda yayılan saz ifaçılığı ile Şirvan aşıq ansablı ara- 
sındakı oxşarlıqlar bir-birini tamamlayır. «Zencan aşıq müitinin 
ifaçıhğı saz, balaban və qaval üçlüyü üzerinde qurulmuşdur» 
( 3 ,  S . 2 3 3 )  ki, bu da Şirvan aşıq ansabh ile eyni kökden bəhrə- 
lənmekdən başqa bir şey deyildir. Eyni hal Tebriz, Qaradağ, 
Urmiya mühirieri üçün de ənenevidir. Qaşqay aşıq mühitində 
isə fərdi saz ifaçıhğı ilə Göyçə və Gəncəbasardakı fərdi ifaçıhq 
aşıqlann repertuarmda oxşar şəkildə yer tutur. Yaxud aşıq re- 
pertuarı şer şekillərindən istifade imkanlanna görə bir-birindən 
fərqlendiyi kimi, eyni ifa üslubu - təcnis, deyişme söylemək, 
yaxud gözəlləme ifaçıhğı məharətine göre bir-birine yaxmhq- 
larmı da nəzərə çarpdırır.

Şirvan saz və söz enənələri bu gün Təbriz mektebi, onun 
ayn-ayrı mühitləri üçün bir çox enenəvi-tipoloji uyğunluqlarla 
elamətdardır. Bu isə çox geniş şəkildə müxtiəHf aşıq mühitle- 
rində özünü göstərməkdədir. Tarixən fərdi saz ifaçıhğı ile əla- 
metdar Tebriz aşıq musiqisində bu gün Şirvan ifaçıhğı enənele- 
ri uyğun mövqeyə kcçmişdir. Her bir aşıq mühiti ötən zaman 
hüdudunda müstəqil ifaçıhq əneneleri və üslubları yaratmışdır. 
Onlarm ən başhca yaradıcıhq meyl ve istiqametləri isə Tebriz 
məktebinin tarixi yaradıcıhq qaynaqlarma əsaslamr.

Müxtəlif aşıq mühitləri arasmda ferqh enəne, ifa, improvize 
uyğunluqlan isə onlann başlanğıcmı götürdüyü Tebriz aşıq 
məktəbi nəhri ilə əlaqedardır.

XV esrin ikinci yansından yeni yüksəHş mərhəlesine qedem 
qoyan Təbriz aşıq mektəbinin XVI əsrə qəderki ənenəleri, ya- 
radıcıhq xüsusiyyətləri, şəxsiyyətləri barədə bize kifayet qeder 
məlumat gəlib çatmamışdır. Məlum olan odur ki, Anadolu-Şir- 
van aşıq ənənələri, ayrı-ayn ifaçı senətkarların qoşub-düzdüyü 
saz ve söz dəyərləri Tebrizdə de geniş yayılmışdı. Yunis İmrə, 
Molla Qasım enənələri Azərbaycanın bu bölgəsində de aşıq
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şerinin behreləndiyi, onu forma, məzmun və şəkh xüsusiyyet 
etibarı ilə ireUyə aparan istiqametlerden idi. XIII -XIV əsrlerdə 
Anadolu aşıq məktebinde baş veren proseslər, xüsusile ozan 
enenelerini davam etdirmək yolu ile yüksələn tarixi inkişaf 
Tebriz ifaçılıq mühiti tərəfmden əslindle hazır model kimi qə- 
bul edilmişdi. Aşıq Qurbaninin yaradıcıhğı göstərir ki, XVI əsrə 
qədər Tebrizdə həm peşəkar ifaçıhq, hem dastançıhq, hem də 
aşıq şeri şekillerinden, onun geniş yayılmış gərayh, qoşma, təc- 
nis və divanı, müxemmes və s. formalanndan istifade üstün idi. 
Aşıq Qurbaniyə mehz buna göre Tebriz mektəbinin ilk nümay- 
endəsi, yaxud yaradıcısı kimi baxmaq təbii ki, mümkün deyil- 
dir. Qurbani yaradıcıhğı gösterir ki, ona qəder Tebrizdə aşıq 
şeri en azı yüz ilden artıq bir dövr ərzinde təkamül merhələsi 
keçmişdir. Bu, təkce Qurbani şerinin poetik dəyərlerində, mez- 
mun zənginliyində deyil, eyni zamanda ehatə etdiyi menevi-əx- 
laqi, etik-estetik ve kulturoloji durum çevrəsnində özünü göste- 
rir. Qurbani estetk düşüncəsi Təbriz aşıq məktəbi üçün təkcə
XVI esre məxsus deyerlər deyil, daha əvvəlki yüzilliklərdə ya- 
ramb formalaşan milli-mənəvi və exlaqi görüşleri əhatə edir.

Təbriz aşıq şerinin Qurbaniyə qedərki dövrü, törəniş və for- 
maliişma merheləleri barəde bu gün konkret faktlarla damşmaq 
mümkün olmasa da Qurbani öz yaradıcıhğı ilə təkcə Təbriz 
aşıq sənetində deyil, ümumazerbaycan medəniyyətində milli 
intibahm ilkin zəminini hazırlayan sənətkar kimi çox dəyeriidir. 
Qurbani özü bir məktebdir. Onun şəxsində Tebriz aşıq yaradı- 
cıhğı forma, məzmun, ifade terzi, ana dilinin poetik imkanlarm- 
dan istifade məhareti sayesinde yeni mərhələye yükseldi, mək- 
teb derecesinə qalxa bildi.

Qurbaninin şəxsində Tebriz aşıq mektəbi Azerbaycan mə- 
deniyyəti tarixində aşağıdakı cahanşümül funksiyalan heyata 
keçirdi: Azərbaycan ümumxaiq danışıq dilini yüz illərlə nizamı
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pozula bilməyən bir mərhələyə yüksəltdi ve bununla Azərbay- 
can canh danışıq dihni qəti şəkildə formalaşma mərhşələsinə 
çatdırdı; xalq danışıq dihni ağır ləhcəçihk və bir sıra başqa tə- 
sirlərdən təmizlədi; Aşıq yaradıcıhğı barədə yaniış mülahizə, 
görüş və baxışlan dağıtdı, onu mezmun və senətkarhq baxımm- 
dan yeni mərhəlyə yüksəhdi; Aşıq yaradıcıhğmm təkkə-dərviş 
və saman ənənələrindən qəti şəkildə ayrıhb ozan ənənələri 
istiqamətində çoxşaxəii -  sinkretik sənət kimi formalaşmasmı 
istiqamətləndirdi.

Tebriz aşıq məktəbinin XVI əsrdə yaranması və inkişafı bü- 
tövlükdə Qurbaninin adi ilə bağh olub, bu məktəbin tarixi yük- 
selişini təmin etdi. Təbriz aşıq məktebinin XVI əsrdə yaşayan 
və bizə gəlib çatan ilk nümayəndəsi Aşıq Qurbanidir (1483- 
1557). Aşıq Qurbaninin doğum və ölüm tarixi şərti şəkildə 
qəbul olunmuşdur. Bu barəde məlum olan nəzəri mülahizərler- 
də bcle bir ümumi fikir öz eksini tapmışdır ki, Quxbani Şah 
İsmayıl Xətainin müasiri olmuş, yaradıcıhğmm esas dövrü onun 
hakimiyyeti illərine düşmüşdür. Uzun illər belə bir fıkir mey- 
danda olmuşdur ki, Qurbani Güney Azərbaycanm Diri kəndin- 
də dünyaya göz açmışdır. Son dövrlerde aşığm irsinin öyrə- 
nilməsi sahesində professor Q.Kazımovun çoxcehətli araşdır- 
malarmdan melum olmuşdur ki, Qurbani Şimali Azərbaycan 
ərazisinde -  Cəbrayıl rayonunun Diri kəndində anadan olmuş, 
ilk gəncliyini burada keçirmiş, aşıqhq senətinin sirlerinə həmin 
regionda yiyelenmiş, Şah İsmayıl Qafqaza gelərken onu qarşı- 
layan, vesf eleyən cengavərlər sırasmda olmuşdur. Çox güman 
ki, şaha ithaf etdiyi, bu gün bizə gelib çatmayan bir sıra şerle- 
rində gənc hökmdara aludəçilik göstərməsi, sahə beylərbəyin- 
də qısqanclıq yaratmış, ele bıma göre de Qurbaninin el-qolunu 
qandallalyıb «gözü yaşh Xudafərindən» keçirib sürgün etmiş- 
lər. Qubaninin həyatı ilə bağlı bu fakt S. Mumtaz tərəfmden
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daha dürüst şərh edilir. «Şahm vəzirlərindən birinə xoş gəlmə- 
diyindən, Qurbanini qolu bağh Qaradağ tərəfmdən - Xudaferin 
körpüsündən keçirderek İrana sürgün etmişlər. Qurban da əhva- 
latı şerlə yazıb Şah İsmayıla yolladığmdan onu şah bağışlayıb 
azad etmişdir» (5, s.17).

Qurbaninin Şah İsmayıIIa münasibəti ilə əlaqedar müxtəlif 
fıkirlər vardır. Onun sürgün edilmə səbəbləri barədə danışan H. 
Araslıya görə, Qurbaninin düşmənləri onu, Şah Xətainin həyata 
keçirdiyi tədbirlərə qarşı çıxdığmı göstərmeklə «onu şiəliyə 
düşmən bir adam kimi qələmə vermiş, hebs olunmasma, qolu 
bağh halda Arazm üstündeki Xudaferin körpüsündən keçirib 
şah divanma aparılmasma nail olmuşIar» (6, s.9-31). M.H. 
Tehmasib isə fikrini daha aydm şərh edərək yazır ki, Şah İs- 
mayıl hakimiyyətinin ilk ilərində onun hakimiyyətinə təhKikəli 
görünən müridləri, ayrı-ayrı təriqətlərə məxsus şəxsolori toqib 
edib zindanlara atırmış. Güman ki, Qurbaninin «qara vəzir» ad- 
landırdığı yerli beylərbəyilər fürsetdən istifadə edib onu da şa- 
hm əleyhidarlarma qatıb sürgünə göndərmişlər. Lakin Qurbani 
Şah İsmayıla müraciət edəndən sonra Şah onu tanmıış, şair təb- 
li bir insan olduğuna görə aşığı zindandan azad etmişdir. (7,
S .2 1 ) .

Bizə gəlib çatan bir sıra başqa məlumatlardan isə aydm olur 
ki, Qurbani eiə həmin illərdo Diri kəndini tərk cdir. Saray mü- 
hitinə gəlir. Təbriz ədəbi mühitinin qaynağma düşür. O, bir sıra 
şerlerini bu qaynar mühitin — yazıh üslubla şifahı ənənənin pa- 
ralel inkişaf etdiyi, Azerbaycan xalq dilinin yazılı poeziyada ön- 
cül mövqeyə keçdiyi bir dövrdə yaratmışdn'.

Qurbani ömrünün sonrakı illerində Şah İsmayıl ordusunda 
onun yaxm tərəfdaşı, ordu sazanda və gərənayçı dəstesinin 
başçısı olmuş, ordunun bir sıra döyüşlerində bilavasitə öndə 
getmiş, Şah İsmayılm öz tarixi məğlubiyyətindən sonra saray-
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dan uzaqlaşmışdır. Qurbani Şah İsmayıldan sonra ömrünün on 
ilindən çoxunu Türkiyədə sürgündə keçirmişdir. Bu barədə təd- 
qiqatçılar arasmda fikir aynhğı vardır.

M.H.Təhmasib Qurbani şerlərinə istinad edərək S. Mumtaz- 
dan sonra hadisəyə münasibət bildirərək yazır ki, həmin şerlər- 
dən biri «Çaldıran müharibəsində Xətainin əsir düşmüş hərə- 
minin güclə ərə verilməsi ilə bağhdır».

Tədqiqatiçı Q.Kazımov haqqında bəhs açılan divanidən gəti- 
rilən aşağıdakı beytlərin:

Kufə əhli bihəyalar şərmi həyanı atdılar.
Adəm yolundan çıxıb, bir-birini aldatdılar.
Qazilerə rüşvət verib, şəri batıl etdiler.
Bir divan ki, divan deyil, ədalet divan gərək...

Sultan Səiim Yavuzun Tachbəyimin zorla əre verməsi ilə 
elaqədar deyil, şahın ölümü ilə bağh yazıldığmı göstərir. (7, 
S.18).  Son vaxtlarda isə Tach bəyimin əsir düşmə faktı ümumi- 
hkdə tesdiqlənmir. Elə həmin tədqiqatmda (7, s.9-12). Q. Ka- 
zımov daha bir neçə başqa mühüm məseləyə də aydmhq geti- 
rir .

Birincisi, Qurbaninin Cebrayıhn Diri kəndinde doğulub iik 
gənchk illerini orada keçirməsi, ömrünün son illərində Türkiyə 
sürgününden sonra doğma kendə qayıtması ve orada da vəfatı 
ile bağh faktdır. Müşahidəler gösterir ki, Tebriz aşıq məktəbi- 
nin yaradıcısı, onu orta esrlerde yeni mərheleye yüksəldən 
Qurbani vaxtı ile Cebrayıla Qaradağdan köçüb gelse de, Dirini 
özünə vətən saymış, gəncliyinin ilk illəri kimi ömrünün son 
illerini de burada keçirmişdir (8, s.21).

Ddncisi, Qurbani heyatında iki defe böyük mehrumiyyətə 
düçar olmuş, birinci defe yerli beylerbeyleri -  vezirler onu
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sürgünə göndermiş, bu sürgündən Şah İsmayıl onu azad edib 
Təbrize, öz yanına - saraya getirmişdir. İkinci dəfə isə təxmi- 
nən şahın ölümündən on il sonra -  1534-36-cı illərdə Sultan 
Süleyman böyük ordu ilə Azərbaycana hücum edir. Bu zaman 
bir sıra qızılbaş emileri Sultan Süleymanın tərefınə keçirlər. 
Sultan qışı Bağdadda keçirdikden sonra Təbrizə qayıdır və yerli 
hakimlər də burada sultanın terəfıne keçir. Onlar Şah İsmayıhn 
bir sıra başqa terəfdarlan ile birgə Qurbanini də özləri ilə Tür- 
kiyəye apanrlar. Q. Kazımov Qurbani heyatma dair bütün bu 
faktlann təxmini menzeresini müəyyen edir ki, onunla 
razılaşmamağa elde həlelik ele bir ciddi esas yoxdur (7, s.19).

Üçüncüsü, Q.Kazımov Qurbaninin doğum və ölüm tarixini 
dürüstleşdirmeye, eslinde onu müəyyenleşdirməyə imkan ve- 
rən faktlan ortaya qoyur. O, haqh olaraq Qurbaninin doğumunu 
1464-cü il tarixi ile əlaqelendirilmesine ehtiyatla yanaşır. Bu 
tarixin «1477-ci ilə aid etmek daha heqiqəte uyğundur» (7, 
S.13) deyir. Lakin Şah İsmayıla ilk şcrini yazarkən Qurbani da- 
ha cavan idi. Lap ele Şah İsmayıhn hemyaşıdı idi. Lakin öz 
hemyaşıdı olan Qurbani ile Gencəye gedərken yol üstü ilk ta- 
nışhğı, Qurbaninin ona şer hesr etmesi şahda bu cavan baredə 
yüksək teessürat yaratmışdı. Şahı riqqəte gətiren bir tərəfden 
Qurbaninin şeri idise, ikinci terəfden senətkarın hədden artıq 
gəncliyi, ona isti münasibəti, bir növ terefdaşhq münasibeti 
beslemesi ile bağhhğıydı. Şahla Qurbaninin zahiri görkəminde 
de müeyyən uyğunluq, benzəriik var idi. Şah Qurbaninin ona 
semimiyyetini sezmemiş deyildi. Bu ise Qurbaninin istiqanh- 
ğından doğurdu və şah da bunu sezib onu deyerləndirmişdi. 
Ona görə de genc senetkann şikayətini alarken onu nəinki dus- 
taqhqdan azad edir, eyni zamanda Diridən Təbrize gətirir. Şüb- 
hesiz ki, burada Şah İsmayılm Qurbani senetine reğbeti də az 
rol oynamamışdır. Bütün bu ve diger faktlar Qurbaninin 1477-
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ci ildə də deyil, 1483-cü ildə dünyaya göz açdığını söyləməye 
əsas verir. Aşığın sonrakı avtobioqrafık məlumatlan isə onun 
ölüm tarixinin 1557-ci ilə olduğunu qismən təsdiqləyir.

Q.Kazımovun Qurbaninin məzarmı Diri kəndində aşkarla- 
ması, böyük sənətkann yeni şerlərini toplayıb üzə çıxarması 
Qurbani yaradıcılığmm yenidən araşdınlmasma ehtiyac olduğu- 
na diqqət yönəltmiş, aşıq sənəti tariximiz üçün əhəmiyyətli 
olan bir sıra vacib məsələləri gündəmə gətirmişdir. Bunun baş- 
lıca istiqamətlərindən biri isə heç şübhəsiz bədii sözün yeni 
mərhələyə yüksəlməsinə və Azərbaycan intibahmm meydana 
çıxmasma XVI əsrdən başlayaraq ciddi zemin yaradıldığmı 
göstərməsidir.

Ümumilikdə isə Qurbaninin yaradıcıhğı aşıq şerinin yüksəli- 
şi üçün bir neçə cəhətdən əhəmiyyətli mərhələdir.

Birincisi, Qurbani Şimali Azərbaycanda dünyaya göz açsa da 
o, Güney Azərbaycanm saz-söz mühiti ilə daha çox bağlı ol- 
muş, buradakı yaradıcılıq ənənəlerini mənimsemiş, öz yaradıcı- 
Iığı ilə Təbriz aşıq şerini məktəb səviyyəsinə yüksəldə bilmiş- 
dir. Qurbani həm öz improvizatorçuluğu, hem lirik şerin ustad 
yaradıcısı kimi özünə böyük şöhret qazandırmışdır. O, aşıq şe- 
rinin XVI əsr üçün tamam ycni olan formasmı yaratmış, onu 
məzmun, mündərice baxımmdan olduğu kimi, şəkli cəhətdən 
və dil baxımmdan da təkmilləşdirə bilmişdir. Oz yaradıcılığmm 
mahiyyət və məzmun çalarlarmm intəhasızhğı ilə o, Təbriz 
aşıq şerini ən azı iki yüz ile yaxm dövrlük əneneləre malik ol- 
duğunu, Azərbaycan aşıq yaradıcılığmm erken qaynaqlanndan 
bəhrələnib pərvazlandığmı nümayiş etdirmişdir.

Tərbiz aşıq məktəbi de öz kökü və qayəsi etibari ilə ozan 
ənənəsi davamçılarmm yolunu tutmuş, qam-şaman, tekkə-der- 
viş qaynaqlarmdan yan keçərək ozan ifaçıhq institutunun da-
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vamçısı kimi çıxış etmiş, Anadolu və Şirvan məktəblərinin apa- 
ncı meyl və istiqamətlerinə əsaslanmışdır.

İkincisi, şifahi yaradıcılıqda əsasən Qurbaninin şəxsində ya- 
ranıb yükselən Təbriz məktəbi şifahı ənənəyə getirdiyi bir çox 
qabaqcıl baxış və ideyalarla cemiyyətdə yeni görüşler sistemini 
doğurmuş, milli təfəkkürdə intibah düşüncəsinin formalaşması- 
na tekan vermişdir. Bu yaradıcıhq prosesinin əgər bir tərəfmdo
XVI əsr anadilli şerin davamçılan Fuzili, Xətai və başqalan da- 
yanmışdısa, başqa bir tərəfmde isə xalqm qabaqcıl düşüncəsini 
intibah mərhələsinə yaxmlaşdıran aşıq yaradıcılığı durmuşdu.

Üçüncüsi, Qurbaninin aşıq şerinə gətirdiyi ycni cstctik dü- 
şüncə, təkce Tərbiz ədəbi mühiti üçün deyil, ümumazərbaycan 
həyatı üçün zəruri və vacib idi. Qurbani yaradıcılığınm ilkin 
mərhələsində nə qedər sufl-tekkə dünyagörüşünə yaxın idisə, 
ömrünün sonrakı illərində, xüsusile cəmiyyətdəki əksilikləri 
gördükcə ilkin görüşlerindən qismən do olsa uzaqlaşa bildi. 
Qurbani bütün yaradıcıhğı boyu ilahi sevgini, böyük yaradana 
inam duyğularını vəsf elədi, bununla yanaşı, cəmiyyətin təzad- 
larma, əksliklərinə də göz yummadı, bütün ziddiyətlori gördü- 
yü çcvrədə şerə gətirdi.

Qurbaninin aşıq yaradıcılığında ən böyük xidmoti, cəmiyyot 
heyatına öz sələflərine məxsus baxışı smdırması oldu. O, Yu- 
nus İmre, MoIIa Qasım, Aşıq Köçər və başqaları kimi, cəmiy- 
yetdəki ziddiyyet və edalətsizlikləri görendə «allaha tofokkür, 
hamı öz eməllərinə göre Allahın dərgahında cavab verəcək» 
dcyə ekslikler qarşısmda aciz qalmadı. Həmin zidiyyətləri şerə 
gətirdi, dövrün ədalətsizliklerini qamçıladı, qazilərin, bəylər- 
beylerinin haqsızlıqlarmı şahlara yetirib onları islaha çağırdı. 
Qurbani dövrünün təkcə pozulub, sökülüb dağılmaqda olan me- 
nəvi dəyərlərinin müdafıəsinə qalxmadı. O, sinfl ədalətsizliklə- 
rə, əxlaqi pozulmalara, vəfa, etibar, sədaqət kimi deyərlərin
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təhrifmə qarşı çıxdı. Bütün bunlarla Qurbani milli təfokkürə ye- 
ni dərketmə, oyanma gətirdi ki, XVII-XVIII əsrin Azərbaycan 
intibahı bütünlükdə həmin məcradan yol götürüb, qaynaqlanıb 
özünün törəniş və yüksəliş mərhələsini yaratdı.

Azərbaycan intibahı özünün ilk rüşeymlərini - inkişaf məcra- 
smı, aşıq yaradıcıhğmm erkən qaynaqlanndan götürdü. Onu 
XVII-XVIII əsrlərin yüksək zirvəsinə çatdıran yol isə XVI əsr 
Təbriz aşıq məktəbindən, onun böyük yaradıcısı olan Qurbani- 
dən başladı.

Qurbani aşıq yaradıcıhğma həm yeni, qabaqcıl dünyagörüş, 
peşəkar dastançıhq, ecazkar hrik ənənə, həm də dolğun poetik 
dəyərlər gətirdi. O, Azərbaycan aşıq şeriniə ülvi duyğularm, h- 
rik hisslərin, zəngin təbiət gözəlləiklərinin tərənnümünü getir- 
mişdir. Qurbaninin şəxsində Təbriz aşıq məktebi fəisəfı-didak- 
tik və ictimai məzmunlu düşüncenin yeni mərheləsini forma- 
laşdırmışdır.

Qurbaninin təbiət hrikası insan gözəlliyi ilə vəhdetdədir. O, 
ana torpağm ətrini, rəngini serə gətirənde, onu sevgihsi ilə 
vehdətdə götürür, hrik duyğularmm, titrek hissələrinin bütöv 
lövhəsini yaradır:

Axşamdan yağan qar çıxıbdır dizə,
Kəsiiib bulaqdan yolu qızların.
Sənəyi doldurub qoyanda düzə 
Üşüdü bannağı, əh qıziann. (7, s.64)

Y axud:
Ayn düşdüm vətənimdən, ehmdən 
Başı çənh, qarh dağlar, qal indi!
İçən oimaz dərdə dərman suyundan,
Axar sular, tər bulaqlar, qal indi (7, s.111)

Özünün meşhur bir qoşmasında isə təbiətin gözəlliklərdən 
qübarlamb sevgisini toza basacağından ehltiyatlanır:

Dəstələ zülflərin yerə dəyməsin,
Yollar qubarlanar, toz dəyər sənə. (7, s.79)

Qurbaninin lirikası XVI əsr aşıq şerində yeni poetik düşüncə 
idi. Onu nə məzmun, nə poetik dəyər, nə də bədii struktur ba- 
xımmdan Azərbaycan aşıq şerinin başlanğıcı, yaxud aşıq yara- 
dıcıhğmın ilkin dövr nümunəsi hesab etmək olmaz:

Dindirirəm, niyə dinmirsən ay qız?
Bir zaman lal olu, dil sənə qurban!
Gülüb neştər ilə tökdün qanımı,
Nazik əllərinlə, sil, sənə qurban!

Maral gedər otlar dağm içində,
Piltə şölə verər yağm içində,
Bağbani dindirdim bağın içində,
Açılan lalələr, gül sənə qurban

Yazıq Qurbaniyəm, ay gülü-xəndan,
Bir cüt ay baş verib, çıxıb yaxandan,
Bir busə istədim, ağ üzdə xaldan,
Açıqlandı dedi: «A1 sənə qurban!» (7, s.82)

Qurbani şeri lirik hiss və duyğularm tezə ifadə məcmuu olub 
eyni zamanda aşıq şerinin yeni tipidir. Bütün görüş və tes- 
səwürlərdən uzaq, real həyat gözəlliklərinin bədii tərənnümü, 
təbiət gözəlliyi ile insan gözelliyi hannoniyasını özündə əks 
etdirən cstetik düşüncedir.
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Qurbani yaradıcılığma məxsus bu xüsusiyyət aşığm bir sıra 
başqa şerlərində olduğu kimi, «Bənövşə»də özünün yüksək 
poetik əksini tapır. Qurbani təbiət gözəlliyi ilə insan gözəlliyi 
arasuıda bənzərlik axtarır, onlarm hər ikisini təbiətin töhfəsi ki- 
mi poetikləşdirir, gözəlliklər arasmda bərpabərlik qoyub, insan 
gözəlliyinin solmaz lövhəsini yaradır;

Başına döndüyüm, bağa gəl, bağa,
O gözəl hüsnündən bağa nur yağa.
Dəstə-dəstə dərib taxar buxağa,
Bənövşə qız iylər, qız bənövşəni.

Qurbani bir çox başqa poetik nümunələrində olduğu kimi, 
burada da təbiətin yaratdığı gözəlliklər içərisində didaktik bir 
məzmun axtanr, onu poetik düşüncəyə gətirib ictimai məzmuna 
çevirir.

Qurbani deyir, «könlüm bundan sayndır,
Nə etmişəm, yanm məndən ayrıdır?
Aynhğmı çəkib, boynu əyridi,
Heç yerdə gönnədim düz bənövşəni».

Qurbaninin bu tipli lirik fəlfəsi-didaktik şerləri içərisində 
«İstərəm», «Ləblərin», «ÜzüIdü», «Xoş gəldin», «Deyiləm», 
« 0  zalımdadı», «Qal oIu», «Eylədim», «Salatm», «Bəhanədir 
bu», «Deyibdir», «Candan eylədin» və başqaları diqqəti xüsu- 
silə eəlb edir. Bu nümunələr məzmun baxımmdan olduğu kimi, 
sənətkarlıq cəhətdən də XVI əsr aşıq yaradıcılığında yeni hadi- 
sə idi.

Qurbani barədə apanlan tədqiqatlarda onun yaradıcılığına 
tam və dürüst qiymət verildiyini söyləmək olmaz. Bir sıra 
obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlı, Qurbani şerinin topla- 
nılma səviyyəsi, aşıq poeziyasmın metodologiyası ilə əlaqədar
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aşığm yaradıcıhğına olan birtərəfli münasibət mövcud olmuş- 
dur. Qurbani hələ də bir çox hallarda şair, el şairi kimi təqdim 
edilmişdir (7, s.365). Onun yaradıcıhğmın da təriqət ədəbiyya- 
tımn təsiri altında yaranıb inkişaf etdirildiyi qənaəti təsdiqlən- 
mişdir. Bu isə dünən olduğu kimi, bu gün də aşıq edəbiyyatı ilə 
bağh elmi-nezəri konsepsiyanm meydanda olmaması, aşıq ya- 
radıcüığmm təriqət görüşlerindən aynlıb tamamilə yeni bir isti- 
qamətdə -  azərbaycançılıq yönümündə istiqamətləməsinin, 
onun Azərbaycan intibahınm formalaşmasmdakı tarixi rolunun 
kifayət qədər müəyyənləşdirilməməsi və s. bağlıdır. S. Mum- 
tazdan sonra Qurbani irsinin öyrənilməsində yeni mərhəle açan 
Q.Kazımov bir mülahizəsində də tamamilə haqlıdır: «İndi biz 
Qurbanini de «aşıq» adlandınrıq, ənənəvi olaraq aşıqlar cərgə- 
sinde qeyd edirik, aşıq sənətinin yaradıcısı kimi qiymətləndi- 
rirk» (9, s.64). Ne qəder ki, biz Yunis İmrəni, Molla Qasımı, 
Aşıq Köçəri, Qurbanini və onlarla başqalarmı el şairi, yaxud 
şair adlandınb aşıq yaradıcıhğınm meydana gəlməsi və aşıq 
mektəblərinin formalaşmasında onlarm tarixi xidmətlərini açıq- 
laya bilməmişik, Azerbaycan aşıq yaradıcılığının həqiqi tarixini 
dürüstləşdirə bilməyecəyik. Qazi Burhanəndin, Nesimi və ya 
Fuzili bizə müxtəlif elyazmalannda şair kimi gəlib çatmışdır. 
Qurbani ise şifahi yaddaşdan yazılıb götürülmüşdür, özü do 
yaşadığı dövrdən on azı üç yüz əlli ilden sonra... Bəs nə üçün 
biz şifahi poetik tefekkürümüzün qüdretli yaradıcısmı müxtəlif 
ciddi-cəhdlerle edebiyyatımızm yazılı qoluna calaq etmek is- 
təyirik. Əgər bu Xətaiyə hansısa bir şöhret gətirməyə lazımdır- 
sa, Xətainin buna ehtiyacı yoxdur. Yox, əgər Qurbaninin böyük 
poetik düşünce sahibi kimi teqdim etmek meqsədi daşıyrsa bu 
da elə uğurlu seçim deyildir. Qurbaniyə Təbriz aşıq məktebinin 
yaradıcısı olmaq bizce şairlikdən daha böyük ucalıq gətirir. Bir
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də hər sənətkarı öz qaynağmda öyrənməklə həqiqətə daha çox 
yaxınlaşmaq olar.

Qurbani yaradıcılığı ilə Təbriz aşıq ənənələrini məktəb sə- 
viyyəsinə yüksədə bildi, aşıq şerini forma, məzmun baxımm- 
dan olduğu kimi, sənətkarlıq cəhətdən də yeniləşdirdi. Təbriz 
məktəbinin sənətkarhq tələblərini formalaşdırdı, hələ öz 
sağlığmda aşıq məktəbinə dastançıhq ənənələrini gətirdi. XVI 
əsrin sonlarmda Təbriz aşıq məktəbi həmin zəmin üzərində 
inkşaf edib zənginləşdi.

Burada aşıq sənəti həm musiqi, peşəkar ifaçıhq, həm də das- 
tançıhq sahəsində özünün yeni yüksəhşini yaşadı. Təbriz mək- 
təbi peşəkar ifaçıhq və improvizatorçuluq institutu kimi qısa 
tarixi müddətdə şöhrətləndi. Bu dövr Təbriz məktəbinin yara- 
dılcıhq ənənələrində bir sıra yeni istiqamətlər özünü göstər- 
məyə başladı. Onlardan ən başhcası aşıq şerinin özündə, onun 
məzmun mahiyyətində, yaradıcılıq ənənələrində və tərənnüm 
çevrəsində baş verən kcyfiyyət dəyişikləri idi.

Onlar təkcə Təbriz aşıq şerini deyil, ümumilikdə Azərbay- 
can aşıq şerini yeni yüksəliş yoluna çıxardı. Onu təriqət dəyər- 
lərinin tərənnümü yönümündən əsash şəkildə uzaqlaşhb peşə- 
kar ifaçılıq istiqamətinə yönəltdi. XVII əsr aşıq şeri sırf təbiət 
və insan gözəliklərini tərənnümü ilə əlamətdar oldu. Aşıq dini- 
islamı və təriqət dəyərlərindən uzaqlaşıb real gözəlliklərin, 
yüksək mənəvi-əxlaqi görüşlərin tərənnümçüsünə çevrildi. 
Aşıq poeziyasuıda ümumilikdə bütün qabaqcıl baxış və görüşlər 
azad sevgi, insan hüquqsuzluğu, sevgili uğrunda mübarizənin 
tərənnümü ətrafmda cəmləşdi, cəmiyyətin aparacı dəyərlərini 
özündə əks etdirdi. Aşıq şeri, eləcə də müxtəlif məzmunda 
yaranan məhəbbət dastanlan orta əsrlərdə artıq qəhrəmanlıq 
epik düşüncəsinin həyata keçirdiyi funksiyalan üzərinə götür- 
dü. Cəmiyyətdoki mövcud ədalətsizliklərə, zidiyyət və təzadla-
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ra qarşı qıhnc qəhrəmanlığmı lirik düşüncənin kəsərli sözü, 
qüdrətli poetik vüsəti əvəz etməyə başladı. Cəmiyyətdəki əda- 
lətsizliklərin bütün sistemini aşıq yaradıcıhğı kiçik poetik nü- 
munələrdən tutmuş iri həcmli məhəbbət dastanlarmda açıb gös- 
tərdi. Orta əsrin milli-məişət həyatmdan başlamış, ictimai-siya- 
si əhvah, idarəçilik, dövlətçilik ənənələri orta əsr aşıq yaradıcı- 
hğmda özünü göstərməyə başladı. EIə həmin qaynaqlarda ida- 
rəçiliyin sökülüb-dağılması, sinfı ziddiyyətlərin kəskinləşməsi, 
orta əsr azərbaycanlısmm həqiqi vəziyyətinin tərənnümü özünü 
göstərdi. Qabaqcıl baxışlar, ədalətsizliklərlə etiraz, ən nohayət 
isə poetik nümunələrdə, xüsusilə dastan yaradıcıhğmda xalq 
içerisinden çıxmış lirik təbli sənetkarların, haqq aşiqlərinin ida- 
reçiliyin ayrı-ayn nüfuzlu adamlan ilə qarşılaşdınlmasmda xal- 
qm nümayəndəsinə üstünlük vcrilməsi aşıq yaradıcıhğmda 
mühüm keyfıyyət dəyişiklikleri yaratdı. Xalq öz həqiqi vəziy- 
yetinin əksini aşıq şerinde tapdıqca, ona daha da yaxmlaşır, 
istəyirdi ki, cemiyyətdəki əsl veziyyəti aşığm dili ilə dünyaya 
car etsin. Aşığm yaratdığı bedii dəyerlərdə öz etiraz sesini daha 
ucadan seslendirsin, onu bütün dünyaya yaysm. Bu aşıq yara- 
dıcıhğmdan milli intibaha gedən yolun, enyi zamanda aşıq po- 
eziyasmda rcalizmin başlanğıcı, aşıq şerinde ictimai məzmunun 
ilk ruşeymi idi. Həyatı bu şəkildə, real cizgilerdə əks etdirmək 
«aşıq pocziyasmm həm mündəricesinin heyatiliyinde, xalqm 
mübarizesini, gündəlik heyatmı, arzularmı eks etdirilməsində, 
həm də lirik qəhrəmanm rcal psixoloji cizgilerlə tesvirində, 
poetik formasmm xalqa yaxm olmasmda özünü göstermişdir». 
( 4 ,  S . 1 3 ) .

XVII əsrin aşıq pocziyası üçün enənevi yaradıeıhq şifahi po- 
eziyadakı bir sıra təriqet görüşlərini süzgəcdən kcçirib cilaladı. 
Aşıq yaradıcıhğmm ozançıhq zəminində formalaşan enenələri-
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ni qəti şəkildə yekunlaşdırdı. Bütün bu kimi dəyərleri özündə 
əks etdirən sənətkarlardan biri də Aşıq AbduUa (San Aşıq) oldu.

Aşıq Abdullamn (1603-1635) həyat və yaradıcıhğı ilə bağlı 
bir sıra məsələlər hele ki, dəqiqleşdirilməmiş qalmaqdadır. 
1927-ci ildə S. Mümtaz aşığm ilk kitabmı çap etdirdikdən son- 
ra folklorşünashqda bu sənətkara maraq artmış, bir sıra tədqi- 
qatçılar onun haqqmda dəyərh mülahizələr ireU sürmüşler (10, 
s.262-269). Bütün bunlarla yanaşı, aşığm yaşadığı dövr, doğum 
və ölüm tarixi, təxəllüsü, mənsub olduğu aşıq məktəbi barədə 
hələ də fikir müxtəlifliyi qalmaqdadır. Həmin məsələler ətra- 
fmda çoxillik müşahidə, axtarış və tapmtılar nəticesində gəldiy- 
imiz qenaətlər aşığm həyat və yaradıcıhğı ilə əlaqədar müəm- 
malara müəyyən dərəcəde aydmhq getirmeyə imkan verir. Bi- 
rincisi, Abdulla aşığa atası Məhəmmed tərəfmden verilden ad- 
dır. Butalanmasmdan çonra xalq arasmda haqq aşığı kimi şöh- 
rətlenən sənətkara Sarı Aşıq adı ona sanmtıraq xarici görkəmi 
ilə əlaqədar verilmiş və Aşıq bu adla xalq arasmda tanmmışdır.

San Aşıq bayatı ustalan Əzizi və Əmaniden sonra bayatı 
üstündə söz qoşan, bu şer şeklinin modem formasmı yaradan 
sənətkar olmuşdur. San Aşıq Dərbenddən əlde etdiyimiz bir 
əlyazmada gösterildiyi kimi XVII əsrin əwellerində, 1603-cü 
ildə anadan olmuş, 1635-c ilde vəfat etmişdir (8, s.26). San 
Aşığm qoşub düzdüyü bayatılar şifahi nitqde yaşamaqla onun 
müasirləri - xüsusən aşıqlar və el şairləri terefindən böyüık 
mühafızəkarhqla sonrakı nesillerə ötürülmüşdür.

Sarı Aşığm Qaradağ mahalı ilə bağhhğı da tedqiqatçıları az 
düşündürmemişdir. M.H.Təhmasib Sarı Aşığm XVII esrden 
xeyli ew el, A.Məmmedova XVII esrdə yaşadığmı deyir (11,
S.22), P.Əfendiyeve göre «Sarı Aşıq lap azı XVI esrin ewəllin- 
de yaşamışdır» (10, s.265). Bu günümüzə gelib çatan başqa 
bir mənbə San Aşığm XVII esrin birinci rübünde çox qısa, la-
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kin menali ömür yaşadığmı gösterir (8, s.12). Sənətkarla bağh 
mühüm mesələlərdən biri də onun Təbriz mektəbi ilə bağh- 
hğıdır. Səlefi Qurbani kimi, Aşıq Abdulla da XVII əsrin əw əl- 
lərrinde Qaradağda dünyaya gəlmiş, ilk uşaqhq illərini də bu- 
rada yaşamışdır. On beş, on altı yaşlannda o, öz valideynləri ilə 
daha varh eyalət hesab edilən, xüsusilə maldarhqdan daha yax- 
şı gelir götüren Qarabağm Zengezur mahahnm Hekəri çayı ya- 
xmlığmdakı Güləbürd kendinə köçüb gəlmişler. Təzkurəçi 
Ə.Qaracadaği yazır ki, «Sarı Aşıq Qaradağ mahahndandır» (12, 
S.123). Bezi tedqiqatçılarm yanhş olaraq Ə.Qaracadağinin gös- 
tərdiyi Qaradağ mahahnı Həkəri çayı sahilinde xarabahqlan 
qalmış eyni adlı toponimle eynileşdirmeleri aşığm vetəni ilə 
bağh mülahizələrdə yanhşhqlara gətirib çıxarmışdır. Əvvela, 
Ə.Qaracadaği böyük Qaradağ mahalı ilə Həkəri sahilindəki 
kəndi və ya kəndleri qarışıq sala bilməzdi. Əgər həqiqəten 
Həkeri sahilinde son illəre qedər Qaradağ adh kənd olmuşdur- 
sa bu da teeccüblü deyildir. Çünki Qaradağ mahahndan Həkeri 
sahillərinə köçenlerin doğma mahallannın adını özlərinin 
köçüb gəldiyi yeni sahnmış kənde qoyması türk etnosları üçün 
tamamile mümkün bir haldır. Görünür, Aşıq Qurbaninin talcyi 
üçün səciyyevi həyat Sarı Aşığın da ömründən yan kcçmemiş, 
0 da öz ilk sevgisini gəlib Hokeri sahilinde tapmışdır. Dərbend 
əlyazmasmda verilen bir məlumat da bu faktı təsdiq ctməkde- 
dir. Əlyazmada deyilir: «AbduIla Güləburda butasmın dahnca 
gəldi, özü ilə ata-anasmı da getirdi, Yaxşını qərib aşığa vcr- 
məyib axiret dünyasını itirenler pcşman oldular. Yaxşının ayağı 
altında Abdullanı torpağa qoydular. Üstündə günbəz tikdilər. 
Ancaq insaf cleyib Yaxsını günbeze gətirib aşığa tapşımıadılar. 
Sağlam canlar nahaq ycrə hayıf oldu» (13, s.24) Bu məlumat 
Aşıgın həyatına aydmlıq getirmək üçün bizcə kifayet qədər 
yetərlidir. Oradan melum olur ki, Abdulla Güləburda butası
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Yaxsmın arxasınca gəlib çıxmış, sevgilisinin ölümündən sonra 
burada da vəfat etmişdir. Övladlanmn arxasmca gələn ata-ana 
da həmin kənddə yurd salmış, aşığm vəfatmdan bir nesə gün 
sonra əvvəlcə anası, sonra isə atası dünyasmı dəyişmiş, Gülə- 
burd eli onlan yanaşı dəfrı etmişdir. Məzarlaru üstündə ucaldı- 
lan günbəzin də XVII əsrə aid edilməsi bizcə həqiqətə daha 
uyğundur.

San Aşıq ilk gənclik illərinə qədər Təbriz aşıq məktəbinin 
sazlı-sözlü Qaradağ mühitində yaşamış, uğursuz butasmm arxa- 
smca Qarabağa gəlmiş və əbədi bu torpaqda uyumah olmuşdur. 
Amma buna baxmayaraq, Sarı Aşığı heç cür Tobriz aşıq mək- 
təbindən qoparıb Göyçə məktəbinin Qarabağ mühitinə bağla- 
maq mümkün deyildir. Birincisi, ona görə ki, yuxanda qeyd 
edildiyi kimi, aşıq Qaradağ mühitindo boya-başa çatmış, buta- 
lanmış, qırx gün «Yaxşı» deyib çahb -  çağırdıqdan sonra buta- 
smın arxasınca Qarabağa yola düşmüşdür...

Sarı Aşıq dövrünün ustad sənətkarı kimi Əzizi, Əmani baya- 
tısmı həm fonma, həm də məzmun cəhətdən zənginləşdirmiş- 
dir. Ondan sonra da bayatı yaradıcılığı davam etdirilmiş, onun 
yaratdığı nümunelərin böyük qismi zongin bayatı nəhrində üs- 
lubunu, məzmununu, deyim tərzini dəyişib başqalaşmış, el vari- 
antları ilə qaynayıb qarışmışdır. Ona görə də bu gün yaradıcı- 
hqda San Aşığm bayatılınnı seçib ayırmaq, dürüstləşdirmək 
mümkün deyildir. Onlann bir çoxu şifahi nitqdə yeddi-səkki- 
zinci repertuar heyatını yaşayır. Bütün bu nümunələr, xüsusilə 
sonuncu yüziUikdə ilkinlik deyim formasından qopub Sarı Aşıq 
faciəsinin baş verdiyi coğrafı ərazinin adı ilə bağlanmışdır. 
Aşığın «Yaxşı-Yaman» (14, s.125-147) dastanı da elə bu mər- 
helədə meydana gəlmiş, XVII əsrin aşıq repertuarına daxil ol- 
muşdur. Sarı Aşığm yaradıcılığı sonrakı mərhələde də sürətlə 
xalq qaynaqları ilə qaynayıb qanşımışdır. Ona görə də bu gün
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aşığa məxsus nümunələri seçib qorumaq və xalqm bayatı yara- 
dıcılığından fərqləndirmək çox vacibdir.

Sarı Aşığın bayatı yaradıcıhğı üç mərhələdə yaranmış və 
aşığm həyatımn müxtəlif dövrlərininin mərhələlərini əks etdi- 
rir. Birinci mərhələ - Aşiğa Yaxsının buta verilməsi, onun buta- 
sımn arxasınca gəlmə və onu tapması dövrünü əhatə edir. Ildn- 
ci mərhələ Yaxsını tapıb onunla sevişdiyi, üçüncü mərhələ isə 
Yaxsmm vəfatından sonrakı dövrdür.

Şəxsi həyatmdakı uğursuz sevgidən doğan kədər Abdulla 
Qaradağlını Sarı Aşığa, söz qoşub saz çalan sənətkardan haqq 
aşığma, böyük bayatı ustasma çevirmişdir. Aşıq Abdulla XVII 
əsr Təbriz məktebinin müxtəlif xalq şeri şekillərində söz qoşan 
sənətkan kimi tanmmışdır. Onun bir sıra qoşma, geraylı və 
təcnisləri də xalq arasında yayılmışdır. Onlann bir çox scçmə 
nümunələrini vaxtilə S.Mumtaz çap ctmişdir (15, s .137-147). 
Bu şerlərin demək olar ki, eksəriyyəti Aşığın yaradıcılığmın 
ikinci dövrünə aiddir. Hemin nümunələrdə də Yaxsı sevdası 
özünü başlıca motiv kimi göstərir. Bu baxımdan aşığm «Yetiş- 
di», «A.Yaxsı», «Var», «GözIərin», «Gəlmedin» və başqa şcr- 
ləri maraq doğurur. Onların bir qismində aşığın həyatı ilo bağlı 
avtobioqrafik molumatlarla yanaşı, Yaxsı ilo sevgisinin müəy- 
yən cəhətləri də özünü əks etdirir. «Yctişdi» qoşması Aşığın 
butasmm arxasınca gelməsi, onu tapması və scvgisini Yaxsıya 
bildirməsindən sonrakı dövrün nümunəsi kimi diqqəti cəlb cdir. 
Burada Aşıq özünün qerib olduğunu bildirməklə Qaradağdan 
butasınm dahnca gelməsine de müeyyən işarə vurur:

Sən qərib aşığm qibləgahısan,
Məlamət mülkünün padişahısan 
Aşığı-sadiğin sən pənahısan 
Səadətin Sürəyyaya yetişdi (16, s. 89)
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«Sən qərib aşığm qibləgahısan» misrası Aşıq Abdullanm 
Güləburda sevgilisinin ardmqca gəlməsinə açıq işarədir. «A 
Yaxşı» qoşmasmda da sənətkann yaradan terəfmdən Yaxsıya 
aşiq olması, yəni Yaxşmm ona buta edilməsi vurğulanır;

Məni sənə aşıq etdi yaradan,
Səyrəgibi haqq götürsün aradan,
İstəyirsən xəbər tutgil Saradan,
Yollannda mənəm, sail, a Yaxşı.

Buradakı «İstəyirsən xəbər tutgil Saradan» misrasmdakı Sa- 
ranm kimiliyi də maraq doğurur. Əiimizdə olan bir rəvayətə 
göre Sara Aşıq Abdullanm anasıdır. Oğluna elçi gedəndən və 
ilk tanışhqdan Yaxşı ilə səmimi münasibət yaradan ana xeyli 
müddet aşiqlə məşuq arasmda ünsiyyət yaratmış, tez-tez Yax- 
sıgilin evinə gedib-gəlmiş, Yaxsı ölən günü ağlamaqdan gözlə- 
ri tutulmuşdur.

Aşığm təcnisləri də el arasmda geniş yayılmışdır. Bu nümu- 
nələr təcnisin şekli xüsusiyyətlərini öyrenmək baxımmdan da 
maraq doğurur. Eyni zamanda Molla Qasımdan başlayaraq ya- 
ranan təcnis şeklinin Təbriz aşıq məktebində yayılmış forma 
müxtelifliyi ilə müqayisə etmeyə əsas verir, P.Əfendiyev aşığın 
təcnislərindən birindən kiçik parça vererək onun haqqında 
müxtesər bir şerh verir;

«Gözüm görcək səni, istər kam ala,
Burqəin yüzündən dağıdır, Yaxşı.
Fələk qoymaz kimsə yetsin kamala,

Baxma bu kec-rəvin dağıdır Yaxşı,
Ərzi-halım sənə əyandı qərəz!

Bu təcnis beş bənddən ibarətdir. Sonra gələn bütün dörd 
bəndin birinci üç misrası həmqafıyə, həm də cinasdır. Qalan 
bütün bəndlərin dördüncü misralan birinci bənddə olan «dağ- 
Iar» sözü «yaxşı» rədifı ilə mənalandırıhr. Birinci bəndin be- 
şinci misrasmda olan «əyandı qərəz» bütün bəndlərin beşinci 
misralarında təkrar edilir»(10, s.269).

Aşığın gözəlləmələri göstərir ki, o dövrün poetik enənələri- 
nə bələd olmuş, XYII əsrə qədərki şerimizin klassik üslub və 
yaradıcılıq formasmı dorindən mənimsəmişdir.

Vədə verib mənə gəlləm demişdin,
Gözüm qaldı intizarda gəhnədi.
Sənsiz mənim ağlamaqdı munisim,
Mənsur kimi qaldım darda gəlmədin.

Əlif qəddin əydi hicran məlah,
Necə kim eyləmiş qaşın hilah,
Saldı məni qəmə zülfün xəyah 
Məni qoydun əşkibarda, gəlmədin.

Mən clə Aşiqəm, cy vədə xilaf,
Nizeyi-ahımdan çərx olar şikar,
Belə olar, ay bimürvət, nainsaf?!
Getdi əldən ixtiyar da, gəlmədin.

Aşığm bu şerleri göstərir ki, Sarı Aşıq helə xalq şcrinin XYI 
əsrin anadilli ənənelərini davam etdirmişdir. İstər istifadə et- 
diyi şcr şəkillərində yazdığı qoşma və gözelləmələr, istorsə də 
təcnis və gəraylılar sənətkarın orta esrin Təbriz ədəbi mühiti 
üçün enənəvi olan ölçü və qəliblərinin, təşbeh və bənzətmələ- 
rin, cləcə də ədəbi dil normalarmm təsiri altında olduğunu 
göstorir. Bu nümunələr eyni zamanda aşığın yaşadığı dövrün
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ədəbi enənələrini araşdırmağa imkanlar açır. Bizcə bu, Aşığın 
yaradıcılığınm birinci dövrünə məxsus idi. Yaxşmı tapıb buta- 
sma qovuşması onu yeddi hecalı şerin klassik ənənələrinə qay- 
tardı və bu şer şəklini xalq arasmda geniş yayılan bir forma ki- 
mi şöhrətləndirdi. İlk öncə Aşıq bayatmı qəti şəkildə dörd mis- 
ra qəlibindlə qəliblədi. Öz sələfləri Əzizi, Əmani ənənələrini 
yeni mərhələyə yüksəltməklə yeddi hecalı bu şer şəklinin həm 
formasma, məzmununa, həm də ifadə çalarlanna silsilə yenilik- 
lər gətirdi. O, bayatıya təzə deyim tərzi, psixoloji məqamm ək- 
si, insan gözü qarşısmda həyat faktmm bədii təcəssümünün 
heyrətamiz gözəlliklərinin ifadəsini gətirdi. Sarı Aşıq bayatıda 
ritmik səslər və poetik səs kompleksiərinin çoxmənaiı cinas qa- 
fıyələrinin, dolğun ictimai məzmunun əsasmı qoydu. O, bayatı- 
lara elə bir poetiklik gətirdi ki, burada forma ilə məzmun gö- 
zəlliyi çarpazlaşdı. Məsələn: «Vəfah dost tək-tek ələ düşər, 
özünə belə dost axtar-tap» - fıkrini çoxlan demişlər. Aşıq isə 
onu belə yüksək bir poetik çalarda ifadə edir:

Aşiqəm bağda dara,
Zülfunü bağda dara.
Vəfah bir dost üçün
Rumu gez, Bağdad ara (11, s.57)

Sarı Aşığm bayatılarmm bir qismi avtobioqrafık səciyye da- 
şıyır. Həmin nümunelərdə bu ve ya diger şekilde aşığm həya- 
tmm, sevgi macarasımn bir cəheti, detah, yaxud melum bir ob- 
razı xatırlamr:

Mən aşıq bu dağilən 
Gül smmış budağilən 
Səne yaxşı deməzlər 
Mən ölsəm bu dağ ilən 
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Yaxud:

Və ya:

Dərdin yamana gələ.
Aşıq yamana gələ 
Yaxşı yaxşıya gedə,
Yaman yamana gələ

Aşiq aşm bişdi gəi 
Bişib yerə düşdü gəl 
Yaxşı günün yolçusu,
Yaman günə düşdü gəl. (13, s. 16-17)

Belə bayatılardan birində isə aşıq klassik poeziya ənənələri- 
nə uyğun olaraq üzünü sevdiyi gözəhn ayağı altmda payəndaz 
olmasını, üzünün həmişə onun ayağı altmda qalması üçün tərsi- 
nə dəfiı olunmasını vesiyyət etmişdir:

Mən aşıq tərsinə qoy,
Tər təni tər sinə qoy,
Yaxşmı qibləsinə
Aşığı tərsinə qoy (17, s.56-61).

Sonrakı illerde müasirləri aşığm xatiresini onun bayatıları 
esasmda qoşub düzdükləri «Yaxşı və Yaman» dastanında əbə- 
diləşdirmişler (14, s.172-195).

«... Aşıqlar onım üslubunda bayatı demeyə və yazmağa ça- 
hşmışlar. Medədi, Mezlum, Məhbub, Hüyseyni, Saiih, Bikes, 
Məhzun, Müştaq, hetta XIX esrdə Zakir kimi senətkarlar da 
aşıq tərzinde bayatı yazmışlar» (17, s.58).

XVII əsrde San Aşıqdan sonra Tebriz məktebi yeni inkişaf 
mərhəlesine qədem qoydu. Bu dövrdə Azərbaycanm siyasi və 
mədəni həyatmda böyük deyişikliklər baş vermişdi. Xüsusilə
XVII esrin sonuna yaxın Şah Abbasm hakimiyyəte gəlməsi
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(1587-1629) ölkədə iqtisadi və siyasi vəziyyəti daha da ağır- 
laşdırdı. Şah Abbas hakimiyyətə gəlməklə Səfəvi dövletindən 
miras qalan azərbaycançıhq ənənələrini sürətlə pozmağa, ölkə- 
ni müharibələr girdabma çevirməyə, fars dilinin sarayda ol- 
duğu kimi, butun ölkədə hakim mövqeyə keçirməyə başladı. 
Azərbaycan xalqmm qədimdən məlum zəngin mədəniyyətinə, 
dilinə qarşı fars təsiri güclənməyə, saray idarəçiliyi farslann 
əlinə keçməyə başladı. Ölkənin paytaxtı Təbrizdən İsfəhana 
köçürüldü, burada şahm adı ilə bağh sahnmış Abbasabadm qısa 
müddətdə şöhrətlənməsi üçün geniş miqyash tədbirlər həyata 
keçirilməyə başladı. Xalq ölkədə uzun illərdən bəri davam 
edən müharibələrə, achq, qıtlıq və yoxsulluğa etiraz etməyə 
başladı. Getdikcə özbaşmahq, dərəbəylik hökm sürməyə, xal- 
qm bütün bu kimi dözülməz həyat şəraitinə etirazı güclənməyə 
başladı. Təbriz aşıq şerində bütün kimi ağır həyat şəraitinə eti- 
raz özünü göstərməyə başladı. Din xadimlərinin, mollalann, 
qazilərin xalqm başma gətirdikləri ədalətsizliklər aşıq şerində 
özünü güelü şəkildə əks etdirdi. Dini toriqətlərdən, islami gör- 
üşlərdən, eləcə də sufi dəyərlərindən aşıq şeri sürətlə uzaqlaş- 
mağa başladı. Azad məhəbbətin, təmiz duyğularm aşıq şerinə 
gəlişi özünü daha fəal nəzərə çarpdırdı. Cəmiyyətin özbaşma- 
hqlanna, din xadimlərinin riyakarhqlanna, şah idarə üslubuna, 
qadm hüquqsuzluğu, insan kölələyinə qarşı yüksələn və geniş- 
lənən etiraz ilk növbədə aşıq yaradıcıhğmda özünü göstərdi.

Təbriz aşıq məktəbi həmen dövrdə Aşıq Abbas Tufarqanlı- 
mn (1585-1650) şəxsində özünün qüdretli sənətkannı yetirdi. 
Aşıq Abbas barodə rəsmi mənbelərdə bu günə az məlumat gə- 
lib çatmışdır. Sənətkarm heyat və yaradıcıhğı ilə bağh ən dü- 
rüst fakt isə məhz aşığın öz əsərlərinde qorunub saxlanmışdır. 
H.ArasImm yazdığına görə, mənbələrdə Tufarqan qəsəbəsi 
Xarxan adı ilə qeyd olunur. Buna şübhə eden araşdırıcı adm
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müəyyən efsanə ilə bağlı olduğunu deyir. «Həmin qəsəbedən 
Dəhərqanlı adı ilə tanman çox adam çıxdığnı soyləyir. Lakin 
bunlann heç birinin Tufarqanh şöhrətini daşımış Abbas qədər 
məşhurlaşa bilməmişdir» qənaətinə gəlir (17, s.53). A.Dadaş- 
zadəyə görə «...Aşığm doğulduğu yer Təbriz yaxınhğmdakı 
Tufarqan kəndidir. Aşıq Abbas məhz buna görə Tufarqanlı adı 
ilə tanınmışdır. ...müxtəlif yazılarda Tufaqan sözü Divarqan və 
ya Tufarqan kimi də işlədilmişdir» (19, s.3). Aşıq qoşmaları- 
nm birində özünü bele təqdim edir.

Mən sənə can dedim, sən də mənə can,
Ahş eşq oduna mənim kimi yan.
Adnn Aşıq Abbas, yeriın Tufarqan 
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni (16, s.39).

Aşıq Abbasm şerləri bizə şifahi qaynaqlarda gəlib çatmışdır. 
H.ƏIizadə onun 80 şerini ilk dəfə oxuculara tədim etmiş, bun- 
dan sonra isə aşığm dövrü, həyat və yaradıcıhğı ilə bağlı «Ab- 
bas və Gülgez» dastanı senətkarm heyatı ilə bağh məlumatlan 
bize çatdırmışdır. «Tedqiqatçüarm dediyine görə, Aşıq Abbas 
mükəmmel mədrəsə tehsili görmüş, ərəb və fars dillərini öy- 
renmiş, aşıq şerindən başqa klassik şer üslubunda qəzol, qosi- 
də, rübailər də yazmışdır. Lakin bunlar zaman keçdikcə unu- 
dulmuşdur»(10, s.258).

Şifahi şekildə yayılan bütün bu kimi melumatlarm nə də- 
rəcədə dürüst olduğuna hökm vermək olmaz. Məlum olan odur 
ki, Abbas Tufaqanlı bizə ustad sənetkar kimi gəlib catmışdır ve 
indiyedək bütün araşdırımalarda da o, Təbriz aşıq mektebinin 
nümayəndəsi kimi teqdim edilmişdir. Hər bir aşığı, eləcə də 
qüdrətli söz ustası Abbas Tufarqanhnı bir sıra tədqiqatçılar şair 
hesab etməklo ona böyük ehtiram göstərsələr də Aşiq Abbasm
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XVII əsrin aşıq poeziyasında yaratdığı yeni tarixi yüksəliş, bu 
poeziyanı intibah yoluna yüksəltməsi ona daha böyük qüdrət 
bəxş edir. Şifahi poeziyanın inkişafındakı tarixi xidmətləri aşıq 
poeziyasmda XVII əsr intibahmm onun adh ilə yüksəhşinə əsas 
vermişdir.

Aşıq Abbas şeri XVII əsr Azərbaycan ictimai-siyasi həyatı- 
nm, məişətinin güzgüsüdür. O, zəmanəsinin qabaqcıl baxışlı bir 
sənətkan kimi dövrünün bütün ziddiyyət və təzadlarmı görmüş, 
ölkədəkı idarəedicilik sisteminin özbaşhqlanndan başlayaraq 
Azərbaycan həyat və məişətinin ən kiçik detallannı müsahidə 
edərək onlan şerinə gətirmişdir. Aşıq Abbas mənəvi-əxlaqi də- 
yərləri, adət-ənənələri, xalqm qabaqcıl görüş və baxışlarmı şe- 
rində əks etdirmeklə, mənəvi-psixoloji məqamlara da yeri gəl- 
dikcə öz yaradıcıhğmda üstünlük vermişdir. Abbas Tufarqanh 
insamn daxih hiss və düyğularmm tərənnümünə daha çox meyl 
göstərmiş, Azərbaycan təbiətini bütün gözəlhyi və zərifhyi ilə 
şerinə köçürmüşdür.

Budur gəldi bahar fəsli 
Dağların lala vaxtıdır,
Açıhbdır qızılgüllər
Bülbülün bala vaxtıdır. (16, s.63).

Aşıq Abbas təbiətlə qubarh könlünü vəhdətdə götürür, bu 
gözelhklerin çevresine ictimai mezmun getirirdi:

Duman gəl get bu dağlardan,
Dağlar taza bar eyləsin.
Nə göziərim səni görsün,
Nə könlüm qubar eyləsin. (16, s.68).

Aşıq Abbasm xalq poeziyasma gətirdiyi bu ənənə ondan 
sonra yükselən xətt üzre inkişaf etmiş, müxtəlif aşıq məktəbləri 
üçün ənənəvi yaradıcıhq üslubuna çevrilmişdir.

Aşıq Abbas XVII esr aşıq şerində fəlsəfı-didaktik düşüncə- 
nin yaradıcılanndan biridir. Onun bir sıra ustadnamələrində 
dövrün haqsızhqlarma etirazla yanaşı, xalqm adət-ənənələrinə 
ehtiram özünü gösterir. Aşıq sağlam düşüncenin, təmiz əxiaqm, 
yüksek deyerlerin tərəımümçüsüdür:

Özündən kiçiyi işə buyurma,
Sözün yerə düşər heç miqdar olmaz.
Hər nə ki, kar görsən, öz əlinlə gör,
İnsan öz işində cəfakar olmaz.

Özündən böyüyün saxla yolunu,
Düşən yerdə somş ərzi-haimı,
Amanat, amanat qonşu malını,
Qonşu yox istəyen, özü var olmaz.

Somşsan qul Abbas, halın necədir?
Gündüzlerin ay qaranlıq gecədir,
Sərv ağacı hər ağacdan ucadır,
Əsli qıtdı, budağında bar olmaz. (16, s.83)

Aşıq Abbasm cəmiyyetə münasibəti birmənalı deyildir. 
0 , mədəni yükselişi, ictimai terəqqini alqışlayır, amma ayrı- 
ayrı adamlarm exlaq qaydalannı pozub milli dəyərlərdən uza- 
qlaşmasma, insanlar arasmda sinfı ziddiyyətlərin dərinləşmesi- 
ne, eqoizmin etik düşünceni üstəleməsinə etiraz edir. «Bəyon- 
mez» şeri bu cehətden diqqəti cəlb edir:
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Ay həzərat bir zamana gəlibdir,
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz.
Oğullar atanı, qızlar anam,
Gəlinlər də qaynananı bəyənməz.

■kieit

Adam var ki, çox işlər eylər irada,
Adam var ki, yctə bilməz murada.
Adam var ki, çörək tapmaz dünyada,
Adam var yağ yeyər, bah bəyənməz.

Adam var dolanar səhranı, düzü,
Adam var, döşürər gülü, nərgizi,
Adam var geyməyə tapammaz bezi,
Adam var al geyər, şah bəyənməz.

* * *

Adam var dəstinə verəsən güllər,
Adam var gözünə çəkəsən millər,
Tufarqanh Abbas, başma küllər,
Nə günə qahnısan, qarı bəyənməz. (16, s.91)

Aşıq Abbas təmiz və ülvi mehəbbətin böyük tərənnümçüsü- 
dür. Onun məhəbbət lirikası saf duyğular, təmiz hisslər, düz- 
lük, doğrüçülüq, vefa və sedaqet simvoludur. Aşıq Abbas psi- 
xoloji meqamlardan bədii lövhə yaradır, sözün gözəllik qatları- 
nı açır, insan duyğularımn sözden sehrini yaradır;

Qədəm qoyub yar yanma gələndə,
Elə gəl, elə get, yol inciməsin.
Şəkər ləblərindən, mənə busə ver,
Dodaq tərpənməsin, dil inciməsin.

...Bülbül fəğan eylər gül həvəsindən,
Qoşa nar asıhb yar sinəsindən,
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Elə gəl, elə get bağ-bərəsindən 
Bülbüllər hürküşüb gül inciməsin.

Gözəllər içində sən qızıl güllər,
Dolansm başma şeyda bülbüllər,
Əsmə səba yeli, titrəmə çöllər,
Cığalar tərpənib tel inciməsin (16, s.81)

Aşıq Abbas cinas qafiyələrdən məharətlə istifadə edən, qüd- 
rətli təcnis ustası kimi də tanmır. Onun gəraylı və təcnislərində 
mürəkkəb sənətkarhq nümayiş etdirilir. Bu nümunələrin bir 
çoxu aşığın vefatmdan sonra Təbriz məktəbinin davamçılan 
tərəfındən XVII əsrin sonu, XVIII əsrin əwelrində yaradılmış 
«Abbas-Gülgəz» dastanmda öz əksini tapmışdır. Bəzi araşdı- 
rıctlar avtobioqrafik dastanlann -  aşıqlarm öz həyatlan, sevgi 
macaralan ilə əlaqəder dastanlann onlann sağlıqlannda özləri 
tərəfmdən yaradıldığmı söyləyirlər. Oslində isə bir çox başqa 
aşıqlann adı ile yaranan dastanlar kimi, «Abbas-Gülgəz» də 
Aşıq Abbasm ölümünden sonra onun şerləri əsasında aşığm xa- 
tirəsini ebədiləşdirmek meqsedilə yaramb yayılmışdır.

Aşıq Abbas XVII esr Azerbaycan aşıq şcrinde sənetkarlıq 
baxımmdan mühüm yaradıcılıq ənenələrinin əsasmı qoymuş- 
dur. O, Qurbanı ile yükselen aşıq şcrinə qabaqcıl dünyagörüş, 
ictimai məzmun getirdi. Dövrün ədalətsizliklərinə etirazı yeni 
bir merhəleyə yüksəltdi. Onu həm məzmun, hem de senetkar- 
lıq baxımından tekmilləşdirdi. Aşıq yaradıcılığmda hələ XVI 
osrdən özünü göstəren oyanışı hərəketə gətirdi və Azərbaycan 
aşıq poeziyasmı intibah yoiuna çıxardı.

Təbriz aşıq mektebi bu dövrdə ifaçılıq və dastançılıq istiqa- 
mətinde mühüm uğvırlar əlde etdi, bir çox dastanlar aşıq reper- 
tuanna geldi. Aşıq yaradıcılığı Abbas Tufarqanlınm yaradıcıhğı
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ilə cəmiyyət daxilindəki aparıcı nüfuzuııu bərpa elədi, ozanın 
tarixən həyata keçirdiyi fimksiyalan üzərinə götürdü. Cəmiyyət 
həyatmda baş verən bütün ziddiyyət və təzadlann geniş spekti- 
rini özündə əks etdirə bildi. Bu dövr aşıq yaradıcıhğmm mü- 
hüm və başhca cəhəti miUi həyatı bütün təzadlan ilə, reahstcə- 
sinə əks etdirməsində, milləti qəflet yuxusundan oyadıb, zülmə 
və zülmkarlara qarşı mübarizəyə səsləməsində idi. Bu mərhə- 
lədə aştq yaradıcıhğı sürətlə islami dəyərlərdən, təriqət görüş- 
lərindən, eləcə də hürufı və sufı baxışlardan uzaqlaşmağa baş- 
ladı. Aşıq poeziyasmda riyakar və harun din xadimlərinin tən- 
qidi özünü əks etdirdi. Aşıq yaradıcıhğı bütün bu kimi keyfıyət- 
ləri ilə ictimai fıkirdə yaranan intbahm əsasmı qoydu. Bu ənə- 
nələri sonrakı merhələdə Təbriz aşıq məktəbi ləyaqətlə davam 
və inkişaf etdirdi.

Aşıq Abbas Tufarqanh miUi düşüncədə bir cerviUş yaratdığı 
kimi, Azərbaycan danışıq diUnin inkişafmda, bu diUn geniş po- 
etik imkanlannm üzə çıxarılmasında mühüm rol oynadı. Həmin 
ənənələr üzərində inkişaf edən XVIII esr aşıq poeziyası sonra- 
lar aşıq yaradıcıhğmdakı ənənəvi ölçü və qəlibləri davam et- 
dirməklə onu yeni şekU gözəUiklərle zənginləşdirdi.

XVIII əsrdə Tebriz aşıq məktəbinin başqa görkemU davam- 
çılarmdan biri isə Xəstə Qasım (1720-1779) oldu.

Xəstə Qasım barədə bizə geniş melumat geUb çatmamışdır. 
S.Mümtaz və H.Əlizadənin verdikləri məlumatlara sonralar elə 
ciddi əlavələr edilməmişdir. Bu aşığm Cenubi Azerbaycanm 
Tikməndaş kəndində doğulması onun şerlerindən məlum ol- 
muşdur. Mənbelərə göre aşığm qəbri də elə doğulduğu kən- 
ddədir, hətta qəbirüstü daşm üzərində «1779» tarixi qeyd 
edilmişdir ki, araşdırıcılar onu Xəstə Qasımm ölüm tarixi kimi 
qəbul edirlər (10,s.269).
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Xeste Qasımm şerlərini hələ XIX əsrin sonlarında M.Mah- 
mudbeyov toplayıb çap etdirmiş, SMOMPK-da (19-cu buraxı- 
hş) aşığm bir çox şerlərini Azərbaycan diUndə xüsusi transk- 
ripsiya ilə vermişdir. Bundan sonra M.Mahmudbəyov Şama- 
xmm Tircan kəndinde Aşıq Orucdan «MoUa Qasım» («Xəstə 
Qasım») dastanını toplayıb «Kaspi» qəzetində (1895, N9İ37) 
çap etdirmişdir (10, s.269). Vaxtilə M.Mahmudbəyovun topla- 
dığı mətnde Aşıq Orucdan gəlen yanhşhq Molla Qasımla Xeste 
Qasımm şəxsiyyətinin qarışdınlmasına getirib çıxarmış və bü- 
tün sonrakı tədqiqatlarda bu yanUşUq davam etmişdir (20, 
s. 130-131) M.Mahmudbəyovun toplayıb çap etdirdiyi dastanda 
göstəriUr ki, Araz çayı üzərində olan Tikmədaşda NəsruUah şah 
yaşayırdı. «Nəsmllah şah öləndən sonra 18 yaşh yegane oğlu 
Qasım qalmışdı. Qasım o zaman məktəbdə oxuyurdu. Həmin 
məktəbde, həm də Tikmədaşm hökmdan Alı xanın 14 yaşh 
qızı Melək Sima də oxuyurdu...» (21, s. 24) Göründüyü kimi, 
M.Mahmudbəyovun « Molla Qasım » adı ilə çap ctdirdiyi das- 
tanm məzmununu Tikmədaş kəndində baş vcrən hadisəlor - 
Nəsrullah şahm oğlu Qasımla Tikmədaşm hökmdan Ah xanm 
qızı Məlek Sima anasındakı mehəbbət mecarası təskil edir. Bu 
hadisələrin Şirvanla heç bir elaqəsi yoxdur. Dastanı söyləyon 
Aşıq Orucun Molla Qasımla Xəste Qasımı bir-birine qanşdır- 
ması müxtelif dövrlerde yaşamış iki qüdrətli aşığın yaradıcıhğı 
baredə silsilə yanhşhqlarm meydana gəlmesinə sebəb olmuş- 
dur. Hətta Molia Qasımm adı ile bağh bir sıra əhvalatlann, aşı- 
ğm müxtəUf dövrlərde yazdığı şcrlerinin müəyyən qisminin 
Xestə Qasımm adma çıxılmasma gətirib çıxarmışdır. Toplyaıcı 
M.Mahmudbeyovun bu yanhşhğı tuta bilmeməsi və onu daha 
da dərinləşdirməsi uzun iller Molla Qasımın adı üzərinie kölgə 
salmışdır. Bu yanlışhq Xəstə Qasımm yaradıcıhğma, həyat yo- 
lunun işıqlandırılmasma da az zərər vurmamışdır. Hətta Xəstə
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Qasımm Şirvana gəlməsi, bir müddət Şamaxıda yaşaması, Ləz- 
gi Əhmədlə deyişməsi və s. kimi yanlış mülahizələrin meyda- 
na çıxmasma gətirib çıxarmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, Xəs- 
te Qasım Tikməndaşdan kənara çıxmamış, elə Araz ətrafı 
kəndlərdə yaşamış, Təbriz aşıq məktəbi ənənələrinin ardıcıl 
davamçılanndan biri olmuşdur.

O ki, qaldı Ədalət Tahirzadənin Qəbələ rayonunım Həmzəli 
kəndindəki Şıx Baba pirindən əidə etdiyi 12 vərəqli cüngdelik- 
də çap olunmuş qoşmaya, bu qoşma Xəste Qasımm yox, Molla 
Qasımmdır (10, s.270).

Molla Qasıma mexsus bir sıra qoşma, gerayh ve deyişmelə- 
rin Xestə Qasımm adma çıxüması bu sənətkara elə bir şöhrət 
gətirməmişdir. Əksine, aşığm yaradıcıhğma ikih münasibet do- 
ğurmuşdur. Molla Qasımm şerlerini Xestə Qasımm poetik nü- 
munuləri içerisindən asanhqla seçib ayırmaq mümkündür. Xəs- 
tə Qasımm adma çıxılan Ləzgi Əhmədlə deyişmə de bu qəlb- 
den olub aşığm yaradıcıhğı ile o qeder de səsleşmir. Deyişme- 
nin Molla Qasımla Lezgi Əhməd arasmda olma ehtimah onun 
Xəstə Qasmm mexsusluğundan daha artıqdır.

Araşdırmalar gösterir ki, Xeste Qasımm Tikmedaşdan kəna- 
ra çıxmaması, Şamaxıya, Derbəndə səferler etmesi, Ləzgi Əh- 
mədle deyişməsi həqiqete uyğun deyildir. Təbriz mektebinin 
böyük ardıcıllarmdan olan Xəstə Qasım Tikmədaşda dünyaya 
göz açmış və bütün ömrünü də burada keçirmiş, doğma kənd- 
dən heç bir yana çıxmadan burada zəngin bedii irs yaratmışdır.

Xeste Qasımm yaradıcıhğı geniş ve çoxceləthdir. Vətən və 
qürbət aşığm yaradıcıhğmda xüsusi yer tutur. Şerlərinden görü- 
rük ki, uzun müddət qəribhkde qaian senətkar Vetənini dərin 
məhebbətlə sevmiş, onun hər qansmı vəsf eleyib ezizləmişdir.

Obalanmız sef-səf olub yüklenir,
Başı ala qarh dağlar qal indi .
Biz içmədik abi-kövsər suyundan,
Soyuq sular, tək bulaqlar, qal indi. (16, s.98)

Bu qəbilden olan şerləri göstərir ki, Xəstə Qasım ömrünün 
genclik illerində Vetəninden, sevgilisindən ayrı düşmüş, bu 
həsrəti uzun zaman qelbində yaşatmışdır. Bezi rəvayətləre gö- 
re, aşıq dustaqhq heyatı keçirmiş, başqalanna görə isə yaşadığı 
dövrde Azərbaycam ayaq altma almış müharibelər zamam Tik- 
mədaşdan ayn düşmüşdür. Bu aynhqdan doğan kedər onun 
yaradıcıhğmda aydm nezərə çarpır:

Xəste Qasım taınam oldu sözlərim,
Eşq ucundan kabab oldu közlərim,
Qərib yerde, yad ölkədə gözlərim,
Vətən deyib ağla, ağlar qal indi.

Ümumilikde, Xeste Qasımm yaradıcıhğmda keder güclüdür. 
Bu kederin müeyyen qismi asığm şəxsi həyatmdan doğurdusa, 
başqa böyük bir hissesi dünyanm eksliklerinden, zülm və əda- 
lətsizliklərden, tenhahq, xəstəlik, yoxsulluq üzünden doğan ke- 
der idi. Aşjğm yaradıcıhğmda heyatm çətinliklərinden baş ahb 
gelən və insan qelbini ehtizaza getirən bir kedər var. Bu, se- 
netkann bütün yaradıcıhğı boyu nezəre çarpır, Xostə Qasımm 
aynhq, hesret ve sevgi iztirablarmm başhca qayəsini təşkil 
edir:

Xestə Qasım, kəsihbdi xitabım,
Qızılgüldən çəkilibdi gülabım.
Büllur qaşh, qızıl üzlü kitabım,
Yoxdur zərli qələmdanın əlimdə.
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Xəstə Qasım Təbriz aşıq şerini sənətkarhq baxımmdan yeni 
mərhələyə yüksəltdi. Azərbaycan dihnin yeni poetik imkanları- 
nı üzə çıxardı, aşıq şerinə təcnisin yeni tiplərini gətirdi. Poetik 
ifanı qüdrətii aforistik ifadələr, bənzətmələr, məcazalarla zəng- 
inləşdirdi, Qıfılbənd və bağlama şəkillərini işlək formalara çe- 
virdi, onlara dərin fəlsəfi-didaktik mezmun bəxş elədi. Xəstə 
Qasım qoşma şəkhnin yeni formalarmı yaratdı. Öz ustadnamə, 
cahannamə və vücüdnaməiərində qəmh könlündən qopub gə- 
lən kədərə ictimai məzmun verdi, onu dövrün və idarəciliyin 
xalqa qarşı yönəldilən işgənclərindən törənib yayıidığmı gös- 
tərdi:

Dəh könül, məndən sənə əmanət,
Demə bu dünyada hahm yaxşıdı.
Bir gün olar, qohum-qardaş yad olar,
Demə ulusum var, ehm yaxşıdı.

* * *

Bir məchsə varsan özünü öymə,
Şeytana baç vcrib, kimsəyə söymə,
Qüvvəth olsan da, yoxsulu döymə,
Demə ki, zoduyam, qolum yaxşıdı.

★ ★★

Qocaqdan olubsan, qocaq olginən,
Qadadan, baladan uzaq olginən,
Aşiq ol, çomərd ol, qocaq olginən,
Demə varım çoxdu, pulum yaxşıdı.

Xəstə Qasım kimə qılsın dadını,
Canı çıxsın, özü çəksin odunu,
Yaxşı igid yaman etməz adını,
Çünkü yaınan addan ölüm yaxşıdı. (15, s.121)

Xəstə Qasımm şerlərində nakam bir sevginin sorağı harayla- 
mr. Aşıq öz məhəbbətini dönə-dönə axtarır, özünü məşuqəsi 
yolunda fəda edir, onun vəfazıshğmdan ürək ağrısı ilə damşır;

Bivəfasan, heç gömıədim vəfan, yar!
Tifil ikən çox çəkmişəm cəfan, yar!
Mən öləndə kimlər sürər, səfan, yar?!
Fərş döşənmiş ağ otaqlar, qal indi... (15, s.114)

Xəstə Qasımm öz üslubu, yaradıcıhq ənənəsi vardır. O, psi- 
xoloji məqamları məharətlə açır, insanı fıkir dünyası ilə üz-üzə 
qoyur. Bu isə təksə Xəstə Qasım yaradıcıhğı üçün yox, ümumi- 
likdə XVIII əsr Təbriz aşıq məktəbi üçün səciyyəvi xüsusiyyət 
idi. Təbriz aşıq məktəbi XVIII əsrdə özünün sənətkarhq cəhət- 
dən yeni yüksəliş mərhələsini yaşayırdı.

Bu cəhət Xəstə Qasımm yaradıcıhğmda da özünü aydın şə- 
kildə nümayiş etdirir. Aşıq təkçə yayılmış yaradıcıhq ənənələ- 
rinə uyğun müxtəlif şer şekillərindən istifadə etmir, hem də şe- 
rinin görkəmini rədiflər, təkrirlər, cinas qafiyələr və s. bəz- 
məklə ona təkrarolunmaz fusunkarhqlar gətirir. «Sənəm» bu 
cəhetdən aşığm ycni poctik icadıdır:

...Tər qəmzən, tər xədəng, tər sinəsində,
Tər atmış tər peykan tər sinəsində,
Tər aşmış, tər narın, tər sinəsində,
Tərdəyməz, tər saxiar, tərgülər Sənəm... (15, s.111).

Xəstə Qasımm yaradıcılıg ənənlərindən danışərkən asığın 
heyat və yaradıcıhğmm öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyəti 
olan iki məsəleni də qeyd etmək gərəkdir.
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Birincisi aşığın təxəllüsü ilə bağhdır. Araşdmcüänn böyük 
əkseyyirəti bu fikirdədir ki, Xəstə Qasımm şerlerində tez-tez 
işlətdiyi «xestə» sözü onun səhhəti ilə yox, cəmiyyətdəki icti- 
mai vəziyyəti -  kasıblığı, yoxsulluğu, ağır həyat şəraiti ilə bağ- 
lıdır. Əslində bu ikinci mövqe sovet tədqiqat metodoloqiyasm- 
dan irəli gəlir. Uzun illər həmin metodoloji təiəbə uyğyn olaraq 
edəbiyyatşünaslanmız bir çox edəbi tarixi simalan eyni zümrə- 
ye -  yoxsul tebəqəyə aid etməli olmuşlar. Bizcə, bu yanlış nə- 
zəri baxış olmuşdur, indi bir çox başqalan kimi Xəstə Qasıma 
yeni metodoloji meyarlarla yanaşmaq gərəkdir. Onun tez-tez 
şerlərində işlətdiyi «xəstə könlüm», «xəstə hahm», «xəstə cis- 
mim» və s. ifadələri həqiqi mənada onun gənc yaşlarmda uğra- 
dığı xəstəUklə əlagədar olmuşdur. Bir sıra melum revayətləre 
görə, hətta onun öz şevgihsine qovuşa bilməməsinin səbəbi də 
elə xestəhyi olmuşdur. Aşığm müxtəhf şerlerinde «Xəste düş- 
düm, yetəmmədim vüsala» misrasmdakı fıkrin müxtəhf variant- 
larda təkrar edilməsi də bizce buna müeyyən mənada destek 
verir. Aşıqla bağlı son vaxtlarda yazıya alınmış revayetlərdə 
aşığm o qəder də uzun olmayan ömrünün xestəliklər içərisinde 
keçirdiyi daha çox vurğulanır (8, s.32-33).

İkinci mühüm məsələ, Xəstə Qasımm yaradıhcığmda iki se- 
netkar üslubunun nəzərə çarpmasıdır. Aşığm çap olurmıuş şer- 
lərine nəzer yetirsək görerik ki, burada bir tərəfdən XVIII əsr 
Təbriz aşıq mektəbinə məxsus canh xalq dili, aşıq şeirinin yeni 
poetik terkibleri və üslublan, intibah düşüncəsinə mexsus dəy- 
ərlər əks olunur. Digər tərefdən XIII-XIV esrlerin Şirvan mək- 
təbine mexsus ənenə, dünya, həyat və insanm axirət məqamla- 
rı barədəkı sufı görüşleri özünü gösterir. Xestə Qasım yaradıcı- 
hğmı Təbriz aşıq mektebinin yeni tarixi ölçüleri istiqametinde 
nəzərden keçirdikdə onlarm bir çoxunun XYII-XYIII əsrlerden 
xeyli qabaqkı dövrlərle bağlandığmı, aşığm ümumi dünyagörü-
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şü və yaradıcıhq ənənələri ilə uyuşmadığmı görmək olur. Bu 
gün Xəste Qasımm adma çıxılan şerlərin bir çoxunun ona məx- 
sus olmadığı aydm nəzerə çarpır. Müqayiselər gösterir ki, ötən 
əsrlərdən başlayaraq yuxanda qeyd edildiyi kimi, diqqətsizlik 
üzündən Molla Qasımla Xestə Qasımm şəxsiyyəti bir-biri ilə 
qarışdınlmışdır. Bu iso hem aşıq yaradıcıhğmm öyrənilmə tari- 
xinə, həm də hər iki sənətkann yaradıcıhğmı üzə çıxarıb onlara 
düzgün qiymət vermək işinə əngəl olmuşdur. İlkin müşahidəiər 
göstərir ki, Molla Qasımm «Dünya», «Gördüm», «Ncco ola», 
«01maz», «Getdi», «Yayılan meni», «Qahbdı», «Sənəm gəl», 
«Süsən» kimi qəraylı ve qoşmalan yanhş olaraq Xəstə Qasımın 
adma verilmişdir (16, s.99-112). Molla Qasımın yaradıcıhq 
yolunun geniş şəkildə öyrənilməsinə, onun şerlərinin aynca 
toplamhb çap edilməsinə aşıq yaradıcıhğı tariximizi ədaletli şə- 
kilde öyrenmək baxımından ciddi ehtiyac vardır.

Xəstə Qasımdan sonra Təbriz aşıq məktəbi yaradıcıhq ənə- 
nelərinin aşıq mühitlərinde yayılma sürəti səngimədi. Onun ya- 
radıcıhq enenələri aşıq mühitlərində surətlə yayıldı, bütövlük- 
de sənetin genişlənməsine səbəb oldu. Ayn-ayrı aşıq mühitle- 
rində Aşıq Ncmət (XVIII əsrin sonu), Aşıq Məhəmməd (XIX), 
Aşıq Cəfer (XIX), Aşıq Nəcef Binisli (XIX-XX), Aşıq Qəşəm 
(XX) kimi görkemli sənətkarlar yetişdi. Araşdırmalar göstərir 
ki, tekcə «Təbriz-Qaradağ aşıq məkteblərində» beş yüz əllidən 
çox aşıq saz çahb söz qoşur. Həmin ənənələri davam etdirən 
qırxa yaxın aşıq Tchranda fəaliyyət göstərir (3, s.228). Yaxud 
Urmiya aşıq mühitinin Xoy, Maku, Səlmas, Sulduz ocaqları hə- 
min ənənələri davam etdirmekdədir.

Urmiyə aşıq mühiti də tarixi ənənələrə malik olub hələ
XVIII əsrdən formalaşma merhəlesi keçmişdir. Dollu Mustafa- 
nın şəxsinde formalaşan aşıq mühiti sonrakı yüzilliklərdə Dollu 
Məhəmməd (XVIII), Aşıq Cavad (XIX), Aşıq Fərhad (XIX),
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Aşıq Dehqan kimi senətkarlar yetirmişdir ki, bu gün həmin mü- 
hitin aynca tedqiq olunmasma ehtiyac du}oılur. Bu sahədə apa- 
rılan ilkin araşdırmalar artıq Təbriz aşıq mektəbi ətrafmda yara- 
nan aşıq mühitləri, onlann aşıq sənətinin yayılmasmdakı rolu 
barədə kifayət qedər ilkin materialları açıqlamağa imkan ver- 
mişdir (3, s.50-120).

Zəncan ve onun ətraf bölgelərinde yaranan aşıq ocaqlan bu 
mühitə bir sıra gözə çarpan özeUikler gətirmişdir. Eyni sözleri 
Xorasan, Qaşqay, Savə və başqa aşıq mühitleri barede de de- 
mek olar. Onlann her birində XVIII-XX yüziliklər ərzində on- 
larla sənətkar yetişmiş və aşıq sənətini özlərine mexsus özeiik- 
lərle zənginləşdire bilmişler. Onlar ister peşakar ifaçılıq, ister 
improvizatorçuluq, istərsə de dastan yaradıcıhğı baxımmdan 
Tebriz aşıq məktəbine silsile yenilikler getirmişler. Bu gün 
Tebriz məktebinin aşıq mühitləri özlərinin yükseliş dövrünü 
yaşayır. Bu proses bir çox yeni keyfıyyətlerle əlemetdardır. Bir 
sıra aşıq mülütlərinde klassik enenəler özünün bütöv göstərici- 
lerini qoruyub saxlamaqla yanaşı, müeyyən aşıq ocaqlannda, 
xüsusilə Tehran ve Tehranetrafı erazidə aşıq sənəti bütün mo- 
dem göstericilərdə-peşakar ifaçıhqdan tutmuş saz havalannın 
ifasma qədər güclü dcformasiyaya uğramaqdadır. Həmin meyl 
muğamm tesiri ile aşıq sənətini bütovlükdə assimiliyasiyaya 
məruz qoymaq, yaxud onun başlıca xüsusiyyətlərini sıradan çı- 
xarmaq istiqamətinə yönelmişdir. Bu isə kiçik bir cevreni əhatə 
edir ve ümumilikde Azərbaycan aşıq sənəti üçün ele bir ciddi 
tehlüke töretmir. Çünki Təbriz məktəbi, onun ayn-ayn mühit- 
ləri yeni özünəqayıdış - klassik aşıq senəti enenələrinin bərpa 
durumunu yaşayır. Bele bir şəraitdə ise aşıq senetini ümummil- 
li düşüncəden kenaşlaşdırmaq mümkün olmayan bir xülyadır.

Təbriz aşıq məktəbi ve onun ayrı-ayn mühitleri tarixi ənə- 
neləre malikdir, onlan bu gün Güney Azerbaycanda fəalliyət
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göstərən beş minden artıq senətkar davam etdirib yaşatmaqda- 
dır. Ona görə bu mühitlərin hər biri aynca toplanıhb öyrenil- 
meyə möhtac olduğu kimi, Tebriz mektəbi, onun ayrı-ayn aşıq 
mühitlərinin de geniş tədqiqatlara celb olunması zəruridir.
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GÖYÇƏ AŞIQ MƏKTƏBİ

Anadolu, Şirvan və Təbriz məktəbləri Azərbaycanda aşıq 
yaradıcıhğmın inkişafmda mühüm rol oynadı. Aşıq sənəti xai- 
qm ən geniş dairələri içərisinə nüfuz etdi, saz-söz sənəti xalqm 
arzu və istəklərini, əxlaqi dəyərlərini, qabaqcıl görüşlərini, zül- 
mə, istismara, ədaletsizHyə qarşı etirazmı özündə əks etdirdi. 
Bütün bunlar aşıqlann telli sazmda çaldığı məlahətli, insanı 
düşündürən, bir az həlim, bir az qemli, bir az da döyüşkən ruh- 
lu havalarda, təbiət gözəlliklərinin vəsfmdə, məhəbbət duyğu- 
larmı tərənnüm edən xoş avazlannda özünü göstərdi.

Xalqm qəlbinə, məişətinə, duyğu ve istəklərinə yaxm olan 
bu nəğmələr zaman-zaman onun iliyinə, qanma işledi, kütleləri 
qeflət yuxusundan ayıltdı, onu oyanışa, yüksəlişə və intibaha 
çağırdı. Aşıq yaradıcıhğmm cemiyyetdəki bu böyük nüfuzedici 
rolunu sonradan H.Zərdabi çox düzgün qiymetləndirirdi: “Bir 
baxm bizim aşıqlar toylarda oxuyanda qulaq asanlara. Bu za- 
man bu qulaq asanlar cle hala gəlirlər ki, istilahi-türk, etini kes- 
sen də xəbəri olmaz. Ele ki, sonra toy qurtardı, aşıqlar evinə 
gctdi, bcş-on gün uşaqlar gece-gündüz küçelərdə gezəndə aşı- 
qdan cşitdiyi qafıyələri oxuya-oxuya gezirler ve bir-birinin qe- 
letini düzəldirlər” (1, s.240). Göründüyü kimi, aşıq yaradıcıhğı 
xalq arasmda sürətle yayıhrdı, omm oxuduğu tekce poetik 
nümuneler deyil, Azerbaycan həyatmm aynası olan nağıl ve 
dastanlar da xalq arasmda eyni zövq ve həveslə yayıhb geniş- 
lənirdi. “Aşıq poeziyası xalqa daha yaxm olduğuna göre, orta 
əsrlərdə yazıh ədəbiyyata mehz demokratik, realist meylləri
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güclendirmek ruhunda təsir etmişdir. Daha doğrusu, xalq yara- 
dıcıhğı ilə yazıh ədebiyyat arasmda bir keçid, möhkəm bir 
körpü olmuşdur...” (2, s.12).

Aşıq məktəbleri xalq kütlələrini dövrün qabaqcıl sənətkarla- 
n ətrafmda birləşdirməklə bu sənətin özünün geniş erazilərə 
yayılmasmda, onun sənetkarhq baxmmdan müxtəlif edəbi mü- 
hitlərdə təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. Xüsusilə 
Təbriz aşıq məktəbinin tesiri ile bu məktebə yaxm reqionlarda 
müxtelif aşıq mühitləri yaranmış, onlar ayn-ayrı yüzilliklərdə 
özlərinin ustad sənetkarlanm yetirmişler. Tarixi zaman hüdu- 
dunda hemin mühitlər eyni zamanda Anadolu ve Tebriz mek- 
təblərinin ədebi nailiyyetlerinden bəhrelenmiş, onlann saz-söz 
ənənelerini bu və ya digər şekildə özlerinde ehtiva edə bilmiş- 
lər. Bu mühitlerin bir qismində Anadolu, başqa qisminde iso 
Tebriz sənət ənənələrinin güclü olmasma baxmayaraq, onlar 
ifaçıhq, repertuar, improvizə xüsusiyyətlerinə göre hər iki 
məktebden ferqli yeni üslub formalaşdırmışlar. Geniş və çoxc- 
əhetli yaradıcıhq imkanlan, islami dəyərieri ve onun təriqet 
baxışlarmı eks etdirmə səviyyəsi, təkke-derviş görüşlərindən 
uzaqlaşıb, qam-şamançıhqdan temizlenib ozan ifaçılıq ənənel- 
lərini, tebiət ve insan gözelliklerinin real menzerəsini eks et- 
dirmək, aşıq yaradıcıhğmda dünyəvi görüşləri özünoməxsus bir 
senetkarhqla ifa məhareti ilə seçilen aşıq mühitləri XVIII əsrin 
sonralarmdan şərti olaraq Göycə aşıq məktebi adı altmda bir- 
ləşmiş oldu. Göyce aşıq mektebi İrevan, Derələyəz, Zəngəzur 
ve Gencəbasar tarixi-coğrafi rayonlarmı ehate edib Qerbi Azər- 
baycan ərazisində meydana gelmişdir. Bu aşıq mektəbi özünün 
yüksəliş merhelesinde Cıldır və İqdir kimi aşıq mühitlərini 
Anedolu mektəbinin tesirinden qopanb özünde birləşdirmiş, 
çox geniş bir erazide aşıq senetinin yüksəklişine təkan vere 
bilmişdir. Həmin aşıq mühitlərinin bir qismi bu gün müxtəlif
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tarixi səbəblərle bağlı parçalanıb sıradan çıxmış, başqa qismi 
isə ermənilərin Azərbaycan torpaqlannm işğalı nəticəsində 
azərbaycanlılarm tam tərkibdə deportasiyası nəticəsində süqut 
etmişdir. Lakin buna baxmayaraq onlarm aşıq yaradıcılığı tari- 
xindəki şərəfli yeri və mövqeyi itirilməmiş, hələ də öz əhəmiy- 
yətini saxlamışdır. Başqa aşıq məktəbləri kimi, Göycə məktəbi, 
onun Azərbaycan aşıq yaradıcıhğmdakı yeri hələ bütöv şekildə 
ayrıca tedqiqat obyekti olmamışdır. Ancaq onun ayn-ayrı nü- 
mayəndələri barədə yazılan tədqiqat işlərində müfəssəl məlu- 
matlar verilmiş, həmin məktəbin bir çox görkəmli nümayəndə- 
ləri haqda araşdırmalar apanlmışdır. Bu sahədə H.ƏHzadənin,
S.Mümtazm, H.Zeynalhnm, H.Arashnm, M.H.Təhmasibin, 
Ə.Axundovun və başqaiarmm xidməti az olmamışdır.

Göycə aşıq məktəbi dörd mərlələdə tədqiqata cəlb edilmiş- 
dir. Birinci merhələ 30-cu illərdən 60-cı illər dövrünü əhate 
edir. Həmen mərhələdə yuxarıda adlan çekilən araşdırıcılar 
Göyce aşıqlanm yazıya ahb iik tədqiqatlara celb etmişler. Mek- 
təbin yaranma dövrü, inkişaf istiqametləri, ayrı-ayrı senətkarla- 
rı barəde en zəruri melumatları elm alemine teqdim etmişler. 
Ddnci mərhələ keçən esrin 70-ci illerinden başlayıb tanmmış 
folklor tədqiqatçısı, Aşıq Əlesgərin nəvəsi İslam Ələsgərovun 
adı ile bağhdır. Bu fədakar insanm əmeyi sayəsinde XIX esr 
Göycə aşıqlan, ümumiyyətle Göyce aşıq mektəbi, onun yara- 
dıcılan ve davamçüan baredəki melumatlar dürüstleşdirilmiş, 
həmin regionun aşıq mühitleri, orada yaşayıb yaradan senətkar- 
lar barede geniş məlumatlar verilmişdir (3, s .23-25).

Aşıq mektebinin öyrənilmesinin üçüncü mərhələsi Göyce 
aşıq mektebinin XX yüzillikdeki tarixi yüksehşinin araşdıncısı 
Z.Meherremovun toplayıcıhq və araşdmcıhq fealiyyeti ile ela- 
qedardır (4, s.6-120). Bu tedqiqat işi iyirminci yüziliiyin so-

nuncu oniUiyine aid olub Göyce məktebinin inkişafmm tarixi- 
xronoloji materiahnı əhatə edir.

Göycede aşıq yaradıcılığmm süqutu, bu ərazide seksəninci 
illərin sonlanndan başlayaraq azərbaycanhiann deportasiyası ilə 
bağhdır Göycə mektəbinin araşdırılmasmm sonuncu - dördüncü 
mərheləsi əsasən H.İsmayılovun adı ilə bağlı olub aşıq məkte- 
binin yaranıb formalaşdığı coğrafı əraziden azərbaycanhlarm 
deportasiyasmdan sonrakı merhelədə meydana gəlmişdir. Bir 
neçe yüzilhyi ehate eden tədqiqat işləri bu günün özündə de 
davam etməkdedir (5, s.3-382).

Tebii ki, aşıq məktəbinin öjArənilmesinin hər bir mərhəlesi 
Göycədə aşıq yaradıcıhğmm yaranıb yüksəlmesini bir sıra yeni, 
dəyərh faktlarla zənginləşdirmiş, bütövlükde onun Azərbaycan 
aşıq yaradıcıhğındakı yerini müəyyənləşdirmeye imkan ver- 
mişdir.

Keçən əsrin 20-30-cu iilərində həm Azərbaycanm Tədqiq 
ve Tetöbbe cemiyyətinin, həm de ayrı-ayn folklor toplayıcıla- 
rmm Göyçede apardıqlan elmi ekspedisiyalar zamanı bu regi- 
onda yayılmış aşıq yaradıcılığı nümuneləri üze çıxanhmşdır. 
Xüsusile H.Əİizadenin toplayıcılıq fəahyyeti sayesində Göyço 
mektebi, onun ayrı-ayn aşıq mühitlərinin görkəmli saz-söz us- 
talarmm yaratdıqları aşıq şeri nümuneleri yazıya ahnıb çap 
olunmuşdur. Bu iş sonralar da davam etdirilmiş ve bir çox ustad 
senətkann yaradıcılığı üze çıxarılmışdır (6, s .121-128). XX 
esrin əlHnci illərine qədər Göyce aşıq şeri müxtəHf folklorşü- 
naslar terefmden toplamlmış, ayn-ayn neşrləre ön söz, müqəd- 
dimeler yazılmış, tək-tək sənətkarlar barede müxtelif tedqiqat- 
lar apanlmışdır. Lakin Göyce aşıq şeri 60-cı illerin ortalarmdan 
başiayaraq sistemh araşdırmalara cəlb edilmişdir. Bu sahəde ilk 
təşəbbüs İ.Ələsgərovun adı ilə bağlıdır (3, s.3-250).
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İ.Ələsgərovun tədqiqatında ümumilikdə aşıq mektəbi ilk də- 
fə ətraflı araşdınlmışdır. Bu tədqiqatm bir mühüm dəyəri Göy- 
cə məktəbinin elmi mahiyyətini şərh etmek olmuşsa, diger 
cəhəti yaranma dövrü, xüsusiyyətləri, həmin ərazidə aşıq ənə- 
nələrinin formalaşması barədəki mülahizələri ilə yanaşı, onun 
bu məktəbə daxil olan aşıqlann şerlərini toplayıb nəşr etməsi, 
bu işdə baş vermiş yanhşhqlann aradan qaldırılması, ustad sə- 
nətkarlarm bir çox şerinin başqalannm adına çıxılması və əksi- 
nə, şöhrəth söz ustalannm şerlərinin bir-birinə qanşdınlmasının 
qarşısmı almaq təsəbbüsləri ilə bağh olmuşdur.

Göycə aşıq məktəbini üçüncü araşdınlma mərhələsində onu 
daha tam təqdim etməyə təsəbbüs göstərilmişdir. Burada folk- 
lorşünas Z.Məhərrəmov aşıq məktəbinin tarixi qaynaqlarına bir 
daha nəzər yetirmiş (4, s.6-13), XX əsrde aşıq məktəbinin ta- 
rixi yüksəlişini zəngin faktiki matcriallarla əsaslandıra bilmiş- 
dir.

Göycə aşıq şerinin öyrənilməsinin dördüncü merhələsi yuxa- 
rıda qeyd edildiyi kimi öten əsrin 90-cı illərindən başlanmışdır. 
Bu dövrdə Göycədə XVIll yüzilhklerdə yaşamasma hökm veri- 
lən Özan Heydər, Özan Cəlil, Özan İbrahim, Dərdh Nəsib, Qul 
Mahmud, Şımpırh Sevgih kimi aşıqlar barədə daha geniş mə- 
lumatlar verihr. Lakin onlarm aşıq məktəbindəki rolu kifayət 
qədər əsaslandınlmır. Bu sənətkarların adına çıxılmış bədii 
nümunələrdəki üslub XX yüzilhyin aşıq üslubundan o yana 
keçmir.

Göyçə məktebinin ciddi toplayıcıian və araşdıncılan H.Əİi- 
zadə, Ə.Axundov, M.H.Təhmasib, İ.Ələsgərov, S.Paşayev və 
başqaları bu mektəbin XVIII əsrdən qabaqkı nümayəndeləri ba- 
rədə melumat əlde edə bilmədikləri üçün bir sıra təkkə-dərviş 
merkezlərinin nümayəndəsi hesab edilən, xalq arasmda daha 
çox teriqət nümayəndəsi kimi tanınan şəxsleri aşıq məktəbinin
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banisi, yaradıcısı kimi teqdim etmekdən çəkinmişler. Təəssüf 
ki, son vaxtiarda Göyçə aşıq mektebi ilə bağh tədqiqatlarda və 
toplama işlərində yanhş mülahizələr özüne yer tutur. Bu isə 
Göyçə aşıq mektebinin yaranma tarixini, onun müxtəhf aşıq 
mühitleri ilə bağhhğını öyrənmek işine əngəllər törədir, bir 
sıra ustad sənətkarlann aşıq məktəbinin inkişafındakı rolunu 
dürüstleşdirmeyə imkan vermir. Meselən, son vaxtlarda Göyçe 
aşıq şerinin XVIII əsr inkişafmda xüsusi mövqeyi olan Aşıq AI- 
lahverdinin (Ağ Aşığm) yaradıcıhğmı Ağ Aşıq adı ilə tanınan 
bir sıra diger sənetkarlarla eynileşdirirler. XIX esrin əwelərin- 
də Göyçədə dünyaya göz açan bu senətkar nə mərendli, nə də 
dərələyəzh Ağ Aşıqdır. Onun qeyri millətdən olan kor Ağ 
Aşıqla da heç bir əlaqəsi yoxdur. O, Ə.ŞamiIovun daha dəqiq 
dediyi kimi, Aşıq Almm ustadı olmuş, müəyyən zaman ərzində 
Aşıq Mehemmed adı ilə şer qoşub-düzmüş, bir çox Göyçə saz 
havalannı yaratmış, dəyirmançıhq peşesinə görə Ağ Aşıq kimi 
tanmmış senetkardır (9, s.21-23).

O, deyildiyi kimi, Anadolu ve Tebriz aşıq şerindən sıx-sıx 
bəhrələnmiş, XVIII osrin sonu XIX esrin əvvələrində dövrünün 
şöhrətli sənətkarı kimi tanınmışdır. Bütün ömrünü Göyçədə 
yaşamış, burada XIX esrin əwelerinde özünün saz-söz məktə- 
bini yaratmışdır. Aşıq Allahverdi (1780-1832) qısa, lakin me- 
nah ömür sürmüş, Göyçe aşıq mektebinin əsasmı qoymuş, 
onun ilkin enənelerini yaratmış, onları yaxın və uzaq ellerdə 
özlerine məxsus xüsusiyyetlerə malik mühitlər şəkihndə yayıl- 
masında mühüm rol oynamışdır. Göycedən xeyii uzaqlarda — 
Gencəbasarda, İrevan, Dereleyez, Zengəzurda Allahverdi Aşıq 
kimi tanınan bu senetkann yanma adları çəkilən uzaq ellerden 
aşıqhğı öyrenmek üçün şagirdiyə gəlerdilər. Allahverdi Aşıq 
eyni zamanda saz düzelden, onun pərdelərini nizamlayan, şag- 
irdlerinə məharetli saz çalmaq verdişi aşılayan sənətkar olmuş-
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dur. Deyildiyinə görə, müxtəlif bölgolərdən gəlmiş otuzdan 
artıq şagirdindən biri də Aşıq Alı olmuşdur. Aşıq Alı Allahver- 
di Aşığm yanmda iki il şagirdlik etmişdir. O, bədahətən söz 
qoşan, əllidən artıq saz havasmda çahb-çağıran, öz sənətinə 
ciddi və tələbkar bir adam olmuşdur Aşıq şerinin müxtəhf şe- 
killərindən istifadə etmişdir, qoşma, qerayh ilə yanaşı, sənət- 
karhq cəhətdən kamil qıfılbənd və bağlamalar da yaratmışdır. 
Allahverdi Aşığm yadda qalan gözəlləmələri də vardı. O, təri- 
qət görüşlərindən uzaq olsa da ilahiyyat elminin naihyyətləri 
ilə tanış olmuş, öz şerlərinde dini-mistik, mifoloji obrazlardan, 
dcyimlərdən bəlırələnmışdir. Aşıq şerine məxsus məcaz, ben- 
zətmə və təşbehlərdən uğurla istifadə etmiş, aşıq məktəbinin 
özünə məxsus şer üslubunu yaratmışdır. Allahverdi Aşığm bu 
yaradıcıhq üslubu sonradan onun şagirdləri tərəfmdən davam 
etdirilmişdir. Həmin ənənələri Aşıq Əlesgər XIX əsrin ikinci 
yarısmdan yeni mərhələyə yüksəhmişdir.

Allahverdi Aşıq sevdiyi gözəhn portret çizgilərini çəken, 
onu bədii obraza çcvirib bütöv görkəmi, psixoloji vəziyyəti ilə 
oxucusuna və ya dinləyicisine təqdim etməyi bacarırdı:

Bir maral baxışlı, tərlan cilvəh,
Özünü göstərib, güldü qayıtdı.
Pünhanı göstərdi mah cəmahnı 
Çəkdiyim qəm yükün, bildi qayıtdı.

Scyr etmişəm gözəllərin çoxunu,
Görməmişəm bele boyu-buxunu.
Müjqanmdan çəkib xədəng oxunu,
Yaralı sinəmə çaldı, qayıtdı.

Qəfil qonub gözlərimə sataşdı,
Dərdh könül eşq oduna tutuşdu.
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Damüstudən qıya baxıb ötüşdü,
Ağ Aşığı oda saldı, qayıtdı. (7, s.30)

Allahverdi Aşıqla əsası qoyulan Göyçə aşıq məktəbinin 
ənənələri qonşu və yaxm erazilərə süretlə yayılmağa başladı. 
Borcaiı, Gencəbasar aşıq mühitlərini, onlarm içərisində mehəUi 
xüsusiyyətlərlə cilalanan Qazax-Tovuz-Ağstafa-Şəmkir ocaqla- 
nnı formalaşdırdı. Zaman keçdikcə bu məktəbin mühitlərində 
və ocaqlarmda Təbriz və Anadolu aşıq ənenəlerinden ferqli üs- 
lub bərqərar oldu. Peşəkar ifaçıhq bütün təriqət görüşlərini 
üstəledi, aşıq repertuannda lirik duyğulann, təbiet gözəllikləri- 
nin, vətən və torpaq sevgisinin terənnümü mühüm yer tutdu.

Göycə aşıq məktebinin demək olar ki, bütün mühitleri üçün 
səciyyəvi olan ifaçıhq mədəniyyəti yeni yüksəliş mərhələsinə 
qovuşdu. Otuzdan artıq saz havası yarandı, aşıqlar bu havalar 
üzerində yeni-yeni qoşma və gerayhlar oxumağa başladılar. 
Müxtelif mühitlerdə bu havalara təze zenguleler əlavə olundu, 
onlann müxtəlif perdəlerde oxunma rəngarənghyi genişləndi. 
Aşıq havaları kiçik doyişiklikler vo improvizelərde yeni adlar 
qazandı, müxtəlif ifaçı senətkarlar saz perdələrinde öz məha- 
rətlərini göstərməyə, ferqli ifa üslublarma meyl ctməyo başla- 
dılar.

XVIII esrin ikinci yarısmdan Göycə aşıq məktobi bir-birinin 
ardmca qüdrətli söz ustalan, el şairleri, ayrı-ayn ifaçı sənetkar- 
lar yctirmiş, onlarm hər biri Göycə məktəbinin formalaşmasm- 
da, sənətkarhq cəhətdən püxtəleşməsində mühüm rol oynamış- 
lar (3, s. 120-123) Ağkilsə, Ağbulaq, Zod, Qaraqoyunlu, İnək- 
dağı, Böyük Mərzə, Kiçik Mərzə, Şişqaya, Subatan, Batacan, 
Qoşabulaq ve onlarla başqa kəndlərde meydana çıxan saz-söz 
sənətkarları aşıq senətinin yüksəlişinə təkan vcrmiş, burada 
peşekar ifaçıhq ənenelerinin yükselişinde iştirak ctmişler.
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Göycə aşıq məktəbinin belə böyük senətkarlanndan biri də 
Aşıq Alıdır (1808-1910). Aşıq Alı 1808-ci ildə Qızılvənd kən- 
dində anadan olmuş, 1910-cu ildə elə həmin kənddə dünyasmı 
dəyişmişdir. Təxminən 30-35 yaşlannda Bəsti adlı bir qohumu 
ilə evlenmiş, ömrünün axırma qədər onunla yaşamışdır. Deyilə- 
ne görə, Aşıq Ahnm övladı olmamışdır. Dövrünün tanınmış sə- 
nətkan olan Aşıq Ah Ələsgərin ustadı olmuş, zəngin yaradıçıhq 
ənənələri ile mahalda böyük ad-san qazanmışdır. Lakin H.Əh- 
zadənin vaxtilə yazdığı kimi, aşığm irsindən çox “az nümunə 
qaimışdır” (6, s.263). Bir çox şeri bu günə P.Əfəndiyevin gös- 
tərdiyi kimi, “əlyazmalan vasitəsilə” gəhb çatmışdır. Sonralar 
şair Hüseyn Arifm böyük ciddi-cehedlərinə baxmayaraq Aşıq 
Ahnm kiçik bir qism şerlerinin orijinala yaxm nümunələri top- 
lamb çap olunmuşdur (10, s.7-63). Aşıq Ahnm adma bir çox 
saxta şer nümunələri toplanıhb çap edilse de Aşıq Ah ruhu he- 
min çirkabı öz üzərindən atmışdır. Sonralar da bu zərərh enene 
davam etdirilmiş, Aşıq Ahnm səferləri ilə bağh müxtəhf das- 
tanlar uydurulmuşdur ki, onlann da sənətkarmı heyatı ilə eshn- 
de heç bir əlaqəsi yoxdur.

Aşıq Ah hrik duyğularm böyük neğməkan idi. O, insanm 
hiss və həyecanlanm nezmə çekir, heyat heqiqetlerinin yüksək 
poetik tərənnümündə insan qəlbinin saflığı, büllurluğu ilə kö- 
nülləri vecdə getirir, sade, şirin bir dillə qəmini, kedərini dün- 
yaya çar edirdi:

Yar yanmda günahkaram,
Doğm sözüm yalan oldu.
Yeriş etdi qəm ləşkəri,
Könlüm şəhri talan oldu.

Bax bu qaşa, bax bu gözə,
Yandı bağnm, döndü közə.
Keçen sözü vunna üzə,
Keçən keçdi, olan oldu.

Aşıq Ah sənə qurban,
Gəl eyləmə bağnmı qan.
Uçdu əldən tülək tərlan,
Sar da kəklik alan oldu. (7, s.24)

Aşıq Almm hrikası son dərəcə həzin, dünya həqiqətlərini 
vəsf eləyən bir hrikadır. O, məzmunca dolğun, menaca derin- 
dir. Aşıq Ah bir insanm, bir ferdin deyil, dünyanm qəmini çe- 
kən, dünyəvi derdləri tərənnüm edendir. O, insanlarm qovuşa- 
cağı yaza - böyük yaradanm dərgahma bir gün gəhb qovuşaca- 
ğma əmindir, ona göre də ölümü haqq kimi qebul cdir, insanla- 
rı dünya nemetlerine çox da həris olmamağa çağınr, hər şeyin 
müvəqqetihyine onları inandırmaq istəyir. Bu, təriqet görüşlə- 
rindən uzaqlaşıb dünya heqiqetlərini rcpertuanna gətiren Göy- 
cə aşıq mektəbi üçün yeni və ənənəvi bir baxış idi ki, onu Aşıq 
AIı şerində bütöv ve kamil halda görürük;

Gəşt eylədim bu dünyanı dolandım,
Əlhni keçirdim yüzə nə qaldı?
Ayaq gctdi, əl ötürdü, diş yedi,
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı?

Ölüm haqdı çıxmaq olmaz əmirdən,
İpək tora helqə salma dəınirdən!
Aydır, gündür, gəlir keçir ömürdən,
Tələsirik, görən yaza, nə qaldı?
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Havaya baxıram, hava nıəxşuşdu,
Gəzdiyim oylaqlar yadıma düşdü.
Bir gün eşidərsən, Alı da köçdü,
Smdı telli sazı, təzə nə qaldı? (10, s.76)

Aşıq Alınm “Bənzərsən”, “Bu gün”, “Dedi”, “Dolandırır”, 
“Düşər”, “Keçdi”, “Qızlann” və başqa qoşmalan, “Ayağ alma- 
sın”, “Başabaş» təcnisləri, divaniləri onun dövrünün qüdrətli 
söz ustası olduğunu göstərir. Aşıq Almm adı Göycə aşıq şerinin 
sənətkarlıq baxımmdan yüksəliş mərhələsi ilə bilavasitə bağh- 
dır. O, aşıq məktəbini məzmun etiban ilə təriqət təsirlərindən 
təmizlənib ozan ifaçıhğı ənənələri səmtinə yönəlməsində, dün- 
yəvi görüşlərin aşıq şerinə gəlməsində rnühüm rol oynamışdır. 
O, aşıq şerinə məzmun gözəUiyi, məna dərinUyi, Urik duyğula- 
rm yüksək poetik tərənnümünün on yaxşı nümunələrini gətir- 
mişdir. Göycə aşıq şerində rcal insan gözəUiklərini əks etdiren 
lövhələr yaratmışdır. Aşıq Ah Göyco aşıq yaradıcıhğında fəlsə- 
fı-didaktik şcrin bakir ölçü və rəUblərini formalaşdırmış, özün- 
dən sonra gələn sənətkarlar onu yardıcıUıqla davam etdirmişlər. 
Aşıq Ah miUi dəyərlərə, xüsusilə islami baxışlara yaxmdan bə- 
ləd olmuş, bu böyük dəyərin insanları birUyə, səadətə, ədalətə 
çağıran görüşlərini bər-bezəksiz öz eUnə, camaatına təlqin et- 
miş, insanlan düzlüyə və rəhmə çağırmışdır. Ustad sənətkann 
öz dövründə qoşub düzdüklərinin böyük əksəriyyəti bizə gəhb 
çatmasa da o, Təbriz, Anadolu, bir sıra haUarda Şirvan aşıq 
məktəblərinin müəyyən əlamət və xüsusiyyətlərini mənimsə- 
məklə aşıq şcrinde yeni enənələr yaradıb onu Göycə aşıqlanna 
ərmağan edə bilmişdi. Aşıq Ahmn bize gəlib çatan az bir qism 
şeri onun qüdrətli senətkar olmasmı təsdiqləmeyə kifayət edir.

Aşıq Ah tərəfınden əsası qoyulan yaradıcıhq ənənələri Göy- 
cəyə bədahətən yaranan şer silsiləsi, şairlik səriştəsi gətirdi.

Göycə yazı da, qışı da füsunkar gözəlliklərlə dolu bir məkan 
idi. Onun xəfıf mehi, buz bulaqlannın sərin suyu başdan-ayağa 
sözlü-nəğməli, ruhlara süzülüb axan bir şeriyyət idi. Bu şeriy- 
yət ana təbiətinə vurğun cavanlan, Göycə gözellərinə aşiq on- 
lanlan saza-sözə bağladı, şair elədi, aşıqhqla şairliyi çarpazlaş- 
dırdı. Göycenin Şair Məmmədhüseyn, Şair Alməmməd, Şair 
Aydm və başqa bu kimi senetkarları burada aşıq ənənələrini 
tekcə bərqerar etmədiler, eyni zamanda onun Göycə məktebinə 
məxsus donunu biçdilər. Əvvelkilerdən fərqli, daha poetik bir 
yaradıcılıq ənənəsi formalaşdırdılar.

Şair Məmmedhüseyn (1800-1841) eslində təpədən-dımağa 
qədər xelqi el sənətkarıydı. Yazı-pozu bilnıirdi, mədrəsə təhsili 
görmemişdi, bədaheten söz qoşub düzürdü. Qəddi-qamətii, bir 
az qururlu, bir az da təkəbbürlü və utancaq idi. Gözəl saz çal- 
ması vardı, amma Göycedə onun sazla oxuduğunu görən olma- 
mışdı. Aşıq şerinin müxtəlif şəkillərində söz qoşar, el içində 
gerayh, qoşma, təcnis ustası kimi tanınardı. Gərayhlan emosio- 
nal, insanı düşündüren idi;

Gül bağçadan boylanan yar,
Boyna qurban mən olum.
Özün Gülzar, elin gülzar,
Hüsnünə hcyran, mən olum.

Ağladarsan, ağlat özün,
Cağladarsan, cağlat özün,
Dağladarsan, dağlat özün,
Sinəsi al qan, mən olum.

Məmmədsöyün səndən doymaz,
Özgələrə məhəl qoymaz.
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Əzabını əzab saymaz,
Tək sənə mehman mən olum (11, s.31 -32).

Şair Məmmədhüseynin divaniləri, təcnisləri, qoşmalan əs- 
iində onun xalq şeri üslubunda bədahətən söz qoşan el şairi ol- 
duğunu göstərir.

Daha güclü təbə, şairlik istedadma malik Şair Almammad 
(1800-1868) də Göycə şerində yenilikçi sənətkar kimi tanmır- 
dı. O da yazı-pozu bilməyən, bədahətən söz qoşub-düzən el 
şairi idi. Onun gözəl qoşmalanndan, divanilərindən nümunələr 
bu günə də gəlib çatmışdı. NəsiUikcə söz qoşan, sənətkar olan 
şair Alməmməd Göycə aşıq mühitinin formalaşmasma az əmək 
sərf etməmişdir. Onun qoşmalannda lirik təsvir öz gözəlliyi ilə 
seçilir;

Vanb dost köyünə mehman gedəndə,
Süzülür sinəmdən tər şirin-şirin.
Bu yerlərin əcəb seyrangahı var,
Gətirir bağçalar, bar şirin-şirin.

Bir qəmər taylıdı, lebləri püstə,
Həsrətin çəkmekdən olmuşam xestə.
Bir iəhzə başımı al dizin üstə,
Can verim yolunda yar, şirin-şirin.

Məhəmmədəm, sənə qurban olum yar,
İzin versən, qol boynuna sahm, yar,
Gəlmişəm ki, bir mehmamn olum yar,
Budağmdan dərim nar, şirin-şirin (11, s. 39-40).

Çox vaxt «Məhəmməd» təxəllüsü ilə yazan Şair Alməmmədin 
Azərbaycan aşıq poeziyasma ikinci böyük töhfəsi Aşıq Ələsgər

oldu. O, oğlanlan Əiəsgərin və Məhəmmədin sənetkar kimi ye- 
tişməsinə az əmək sərf etmədi.

Göycənin “Şair” təxəllusu ilə yazıb-yaradan başqa bir ustad 
sənətkan Şair Aydm (1825-1915) idi. O da aşıqlıqdan daha 
çox el şairiiyinə yaxın idi. Saz çalıb oxumazdı. Folklorşünas 
İ.Ələsgərovun verdiyi məlumata görə, Göycə aşıq məktəbinə 
Şair Aydm məcazi düşüncə, incə yumor gətirən, baməzəliyi ilə 
seçilən xüsusi bir qolun yaradıcısı idi. Z.Məhərrəmov öz tədqi- 
qatmda Şair Aydma daha geniş yer verir, onun çoxcəhətli yara- 
dıcıhq ənənələrinə malik bir sənətkar kimi Göycə aşıq yara- 
dıcıhğmda haqlı olaraq xüsusi mövqeyə malik olduğunu göstə- 
rir. Sürgün həyatı görən, çətin günlər yaşayan Şair Aydmm şcr- 
lərində ədalətsizliklərə etiraz güclüdür. Elə buna görə bəzi təd- 
qiqatçılann sənətkann Göycə şcrinə hələ gənc yaşlanndan əda- 
lətsizliklərə qarşı mübarizə motivinin gətirmesinə daha çox 
haqq qazandırması birzce təbii hesab cdilməlidir:

Üzün qara olsun, ay çərxi-fələk,
Kimləri görkimə möhtac eylədin.
Qızıh tullayıb zibillikiərə,
Sən misi götürüb bir tac eylədin.

Şair Aydm eyni zamanda incə ruhlu, zərif tobiətli gözəllik 
aşiqi idi. Aşıq poeziyasmda gözlər haqqmda çox yadda qalan 
deyimlər var, ancaq Aydmm poetik ifadəsi mənah və unudul- 
mazdır:

Göz var ki, adamm qəlbini sıxar,
Göz də var aşiqin evini yıxar.
Aydmam, yadımdan öləndə çıxar,
Canımı odlara yaxan gözlərin (7, s.17).
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Göycə aşıq məktebinin formalaşmasında müəyyən mərhelə- 
ni təşkil edən bu geniş və çoxcəhətli yaradıcıhq ənənələrini 
sonrakı dövrlərdə Şair Məhəmmədin (1857-1937), Şair Əbdü- 
ləzimin (1873-1943), Şair Bəhmənin ((1901-1980), Şair Aqi- 
lin (1907-1942), Şair Həşimin (1912-1989), Şair Əbülfətin 
(1914-1941) və başqalannm yaradıcıhğmda görürük. Bu sə- 
nətkariar istər XIX, istərsə də XX yüzilhkdə Göycə aşıq mək- 
təbi ənənələrinin yaranıb formalaşmasmda olduğu kimi, onun 
inkişafmda, qorunub saxlanmasmda, eləcə də digər aşıq mühit- 
lərinə yayıhb genişlənməsində mühüm rol oynamışlar.

XIX əsrin ikinci yansmdan sonra Göycə aşıq şerinin mövzaı, 
məzmun və sənətkarhq baxımmdan yeni mərhələyə yüksəlmə- 
sində Ələsgər şəcərəsinin mühüm rolu olmuşdur.

Deyildiyinə göre, Ələsger ocağmm əsası onun babası - Aşıq 
Allahverdi tərefmdən qoyulmuşdur. O, XVIIl əsrin ortalannda 
Göycəye Anadolu aşıq enenələrini, xüsusilə peşəkar ifaçıhğı 
gətiren ilk sənetkarlardan olmuşdur. Şerleri, yaratdığı saz hava- 
lan barədə bu günə elə bir məlumat gelib çatmamışdır. Ayrı- 
ayn şerləri də müxtehf aşıqlarm qoşub-düzdüyü ilə qaynayıb- 
qarışmışdır. Aşıq Allahverdinin “Məhemməd” texellüsü ilə də 
tanman, esl adı isə İ.Əlesgərovun dediyi kimi, “Əhməhəmmed” 
olan oğlu, Ələsgerin atası Şair Alməmmed yuxarıda deyildiyi 
kimi, dövrünün tamnan senetkarlarmdan olmuşdur. Göycə aşıq 
yaradıcüığı məhz Şair Alməmmed ocağmdan şöləlenmiş, təkcə 
bu şecereden Göycədə on altı tanmmış senətkar pöhrelenmiş- 
dir. Onlann müeyyen qismi Əlesgere qederki aşıq mühitini 
formalaşdınb belə bir qüdretli senetkarm yetişmesi üçün edəbi 
zəmin yaratmışdısa, başqa bir qismi aşıq mektebinin XX əsrin 
qovğah-qadah sovet dövrü mərhəlesində öz enənəlerinin qoru- 
nub saxlanmasmda ferqlenmişlər.
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Aşıq Ələsgerə qedərki merheləde yaranan enenələrin yaşa- 
dılmasmda Şair Alməmmədin ikinci oğlu Şair Məhəmməd də 
müeyyen rol oynamışdır. O, 1857-ci ildə Ağkilsədə dünyaya 
gəlmiş, ömrünün böyük bir hissesini burada yaşamış, 1918-ci 
ilde ermenilərin Azərbaycanda törətdikleri qanh qətlamlar za- 
manı bir müddet gedib Kəlbəcərde yaşamış, sonra yenidən 
Göycəyə qayıdıb ömrünün axırma qəder deyirmançıhq edib 
külfətini saxlanmışdır (3, s.90).

Şair Məhəmmed bədahətən söz deyən olmuşdur. Onun yara- 
dıcılığı vaxtında yazıya almıb neşr edilməse də şerleri uzun il- 
lər yaddaşlarda yaşamışdır. Aşığm “Ay qız”, “Ay Sənem, Sə- 
nəm”, “Deyer sana”, “Düşsün”, “Meni”, “Olan canım” kimi on- 
larla qoşmalan, “Birdi”, “Senin” kimi gərayhian, bir çox mü- 
xemməsləri ve başqa şer nümunəleri melumdur (3, s.90-98).

Xalq şerinin müxtəlif şəkillərində söz qoşub-düzən Şair Mo- 
həmməd eyni zamanda dastançı aşıq kimi meşhur olmuş vo 
Əlesgər şeri enənələrini layiqincə davam ctdirmişdir. Onun 
“Məhemmed ve Servüxuraman” dastanı uzun illər aşıqların rc- 
pertuarmdan düşməmişdir. 1937-ci ildə Göycede vefat ctmiş 
və Aşıq Ələsgerin qebri yanmda defn edilmişdir.

Əlesger ocağmm davamçıları içərisində aşığm böyük oğlu 
Aşıq Beşirin xidmetləri də az olmamışdır. Aşıq Beşir 1867-ci 
ildə Ağkilsə kendinde anadan olmuşdur. Uşaqhqdan saz çahb 
söz qoşmağa meyl gösterse de peşekar ifaçı sayılmamışdır. 
Çoxlu şer qoşub-düzmüş, ilkin mədrese təhsili almışdır. 1934- 
cü ilde Kelbecerin Yanşaq kəndinde vəfat etmiş, ele orada da 
defh olunmuşdur. Şerlerinden bəzi nümuneler seçilib çap edil- 
mişdir. Qoşma, gerayh ve müxemmeslərinde dövrandan, ağır 
yaşayışdan giley, edaletsizliklərden şikayet başhca mövzusu- 
dur. O, eyni zamanda gözəl peyzaj ustası, lirik şerin peşəkar 
yaradıcısı olmuşdur (3, s. 107-110).
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Aşıq Ələsgər ocağmın qüdrətli ifaçılanndan biri də Aşıq 
Qurbandır (1870-1915). O, Ələsgərin qardaşı ivləşədi Salahm 
oğludur. Aşıq Ələsgərin şagirdi olmuşdıır. Gözəl qaməti, məha- 
rətli məchs aparması olmuş, el içərisində çox sayıhb seçilmiş- 
dir. Şer qoşmaqla yanaşı gözəl saz çalmış, Şirvan məktəbinin 
ifaçıhq ənənələrini Göycəyə gətirmiş, xüsusilə yerh saz hava- 
ian ilə muğamı çarpazlaşdırmış və bu sahədə böyük şöhrət qa- 
zanmışdır. Şerlərinin az bir qismi bizə gəhb çatmışdır. Təcnis, 
gərayh və müxəmməsləri uzun illər aşıqlann dihndən düşmə- 
mişdir. Yaradıcıiığmda dünyəvi görüşlərin, əxlaqi dəyərlərin 
tərənnümünə daha çox yer vermişdir. Gəhmh-gedimh dünyanın 
gərdişi onu bir sənətkar kimi çox düşündürmüşdür;

Qurbət cldə baş yastığa gələndə,
Qəribin yadma ay, ana düşər.
Əcəl yetirəndə, vaxt təng olanda,
Ona haqq rizası əyana diişər.

Ələsgər ocağmm yetirməsi və onun yaradıcıhq ənənələrinin 
layiqli başqa bir davamçısı da Şair Əbdüləzimdir (1873-1943). 
Əbdüləzim Aşıq Əiəsgərin ortancü oğludur. Heç bir təhsil 
görməyən, lakin sözə-sənətə uşaqhqdan mey! salan Şair Əbdü- 
ləzim şifahi şcrin klassik ənənələrini layiqincə davam etdirmiş, 
aşıq şerinin işlək şəkillərində nümunələr yaratmışdır. Bu cə- 
hetdən onun «Gösterir», «Çekə bilməz», «Keçdi», «Mən ol- 
dum» kimi qoşmaları, təcnis və divaniləri diqqəti cəlb edir. 
Şair Əbdüləzim Göycedə qıfılbənd ustası kimi daha şöhrəth 
senətkar hesab edihrdi. Onun qıfılbəndlərində isiami dəyərlər, 
dünyamn vəfasızhğı, insanm tez-gec axirət dünyasma qovuşa- 
cağı, dövlətin, mahn, varidatm əbəs olması fıkri təlqin edihrdi. 
Məsələn;

Bu dünyada o nədi ki,
Dövlətdən, maldan şirin;
Zəhməti zəhərdən acı,
Ləzzəti baldan şirin?

Hansı bağdı, nccə ağacdı,
İki cür m cyvəsi var;
Kah dəymişindən şirin,
Dəymişi kaldan şirin?

Bu dünya o dünyadı ki,
Dolu gələn boş gedər.
Əcəl gələr, ağn ycter,
Ağıl çaşar, huş gcdər,

Yaranandan ölənətək,
İnsanata xoş gcdər.
Dalı qabağından şirin,
Qabağı daldan şirin.

Əbdülozim, dcməynən ki,
Dünya sənə qaiacaq;
Canı vcrən borc vcribdi,
Axır bir gün aiacaq.

Soyacaqlar libasını,
. Gül irəngin solacaq;

Bcş arşın ağ olasana,
Yaşıldan, aldan şirin (11, s, 121-122).

Şair Əbdüləzimin yaradıcılığmda Anadolu məktəbinin təsiri, 
xüsusilə sufi görüşlər nəzerə çarpır. Ələsgər ocağı sənətkarlan- 
nm yaradıcıhğı üçün ənənəvi bir hal kimi diqqəti çəkən bu xü-
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susiyyət Göycə aşıq məktəbinin özü üçün də səciyyəvidir. Belə 
ki, ona daxil olan sənətkarlarm yaradıcıhğmda Anadolu, Şirvan 
və Təbriz məktəblərinə məxsus cəhətlərə tez-tez təsadüf edilir. 
Əgər aşıq musiqisində Şirvan-Göycə aşıq havalarmm bir sıra 
ənənəvi ifaçıhq üslublanmn çarpazlaşması baş verirsə, aşıq şe- 
ri yaradıcıhğında bu, mövzu və məzmun çalarlannm qovuşma- 
smda özünü göstərir. Bir sıra hallarda Təbriz məktəbinə məx- 
sus ifa üslubu heç bir deformasiyaya uğramadan Göycə aşıqlan- 
nm repertuannda əks olunur.

Göycə aşıq məktəbi Aşıq Ələsgərin yaradıcıhğı ilə özünə 
məxsus yeni üslub — həm aşıq musiqisi ifaçıhğmda, həm də pe- 
şekar improvizə istiqamətində özünəməxsusluq yaratsa da, baş- 
qa aşıq məktəblərinin yaradıcıhq ənənələrindən güclü şəkildə 
bəhrələnmişdir. Özü də bu, iki istiqamətdə baş vermişdir. Bi- 
rincisi, Göycə aşıq məktebi Anadolu, Şirvan ve Təbriz məktəb- 
lərindən qəbul etdiyi bir sıra yaradıcıhq və ifaçıhq ənənələrini 
olduğu kimi öz repertuanna daxil edirdi. İkincisi, Göycə aşıqla- 
n  kənar məktəblərdən qəbul etdiklərini yenidən yaradıcıhq 
süzgecindən keçirir, cilalayır, ona özünəməxsus xallar elave 
edir, bir sıra hallarda isə onlan tamamilə yeni ənənə kimi 
repertuarlannda formalaşdınrdılar. Ələsger ocağı sənətkarlan 
ikinci xüsusiyyətdən daha çox istifadə edirdilər. Bu cəhət öz 
genetik kökü etiban ilə Ələsger ocağı ile bağh olub sonradan 
regionun başqa aşıq mühitlərində söz qoşub saz çalan Aşıq 
Əsed, Növrest İman, Şair Aqil, Aşıq Məherrəm, Şair Əbülfət, 
Aşıq Saleh, Aşıq İsmayıl, Aşıq İmran, Aşıq Murad Niyazh ve 
başqalarmm yaradıcıhğı üçün seciyyəvidir. Hemin enəneni da- 
vam etdirən iki sənətkann həyatı isə facie ilə başa çatmışdır. 
Bunlardan biri coşğun aşıqhq tebi ilə seçilen, məharetli saz və 
söz ustası Növrəst İmandır (1903-1934). O, Aşıq Ələsgərin 
qardaşı Meşədi Salahm oğludur. 30-cu illərdə aşıq yaradıcıhğı-
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na sovetlərin birmənah münasibət besləmədiyi, köhnə fıkirlərin 
cəmiyyətden tecrid edilməyə başladığı bir zamanda Göycədən 
çıxıb Bakıya gəlmişdir. Dövrünün yaxşı yazı-pozu bilən adamı 
olan Növrəst İman elə həmin illərdə Quba qəzasına işləməyə 
göndərilmiş, şəhər təsərrüfatmm Kolxoza Yardım Komitəsində 
katib vəzifesində çahşmışdır. Bir müddet sonra o, hərbi işə 
göndərilmiş və deyildiyinə görə 1934-cü ilde Xaçmaz Dəmir 
Yol Stansiyasmda günün günorta çağı qəflətən vefat etmişdir.

Növrəst İmanm şerlərinin kiçik bir qismi toplamhb çap olun- 
muşdur (3, s. 185-195).

Göycənin qüdretli ifaçıhq məharətinə malik başqa bir senət- 
karı -  Aşıq Nəcof (1881-1918) də öz istedadmm qurbanı ol- 
muşdur. Ermənilər Aşıq Nəcəfm küreyinə qaynar samavan 
bağlayıb onu əzabh bir ölümə məhkum etmişlər (12, s.174).

Aşıq Ələsgər ənənələrinin layiqli davamçılarmdan biri də 
Aşıq Tahbdır (1877-1970). Aşıq Tahb Ələsgerin kiçik oğlu- 
dur. Senetkarm zəngin yaradıcıhğmın üzə çıxanlmasmda onun 
böyük əmeyi vardır. Ömrünün müəyyən hissəsini atasmm şer- 
lərini toplayıb çap etməye həsr etmiş, onlann dürüstləşdirilmə- 
si, aşıqlarm dilindən deyilen variantlann üze çıxanlması üçün 
əlinden gələni etmişdir. Aşıq Tahb eyni zamanda özü də, saz 
çahb söz qoşan bir sənetkar kimi Göycəde böyük nüfuz sahibi 
olmuşdur. Meclislərdə o, həmişe ustad kelamlarmdan, söylə- 
mələrinden söz açmış, Aşıq Əlesgerin enenələrini Göycə aşıq 
mektebində layiqince davam etdirmişdir. Aşıq Tahbm şerleri- 
nin bir qismi toplanıhb çap edilmişdir. Onlar içərisində «Başma 
döndüyüm», «Görmürəm», «GüIe-güIə», «Xoş gəlib», «Qadan 
alım» kimi qoşmalan, çoxsaylı qərayh, təcnis və divanileri var- 
dır. Maraqh cehetdir ki, Göycə aşıq məktəbinin bütün başqa 
sənətkarlanndan fərqli olaraq, Aşıq Tahbm üslubu Ələsgər üs- 
lubuna bənzerliyi ilə seçilir. Bu, divani və təcnislərde diqqeti
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daha çox cəlb edir. Məsələn, «Ay ağasına» tocnisindo oxşarhq 
heyratamiz dərəcədədir;

Ağa nökərini yaxşı saxlasa,
Nökər can yandırar, ay ağasına.
Ürəkdə təpər yox, dizdə taqət yox,
Az qahr, qalxanda ayağa sma.

Ha çağırram, cavab vennir ayanm ,
Deyən meni gözdən sahb a, yanm.
Saxlamışam namus, qeyrət, ay anm 
Salmaram heç yerdə, ay ağa, sma.

Bahar olcaq dağda biter lala hcy,
Qumru dillər qismət oldu, lala hey!
Mail olub gözlərinə, lala hey,
Tahb dəxil düşüb ay ağasm a (1 1 , s. 29).

Göründüyü kimi, Aşıq Tahbm tocnis üslubu Ələsgor üslubu- 
nun elə bil yeni şəkildə təkrarıdı. Bu, istər söz və səs kom- 
plekslərindən istifadədə, istərsə də təcnisin ümumi struktur sis- 
temində özünü göstərir. Göycə aşıq şerinin bir çox sənətkanna 
məxsus təcnis qəübi Ələsgəro məxsus modehn yeni səs, einas 
söz və səs komplekslərinə əsaslanan təkrandır. Aşıq Tahbm 
təcnislərində bu cəhət özünü daha aydm göstərir.

Göycə aşıq məktəbinə məxsus xüsusiyyətlərdən biri də ayrı- 
ayrı ifaçı və improvizatorçu sənətkarlann «Şair» təxəllüsündən 
istifadə etməsidir. İlk baxışda bu təxəllüs şairhklə aşıqlıq ara- 
smda bir səddə bənzəyir, ona görə də, bəzən bu, araşdırıcılan 
çaşdınr.

Göyçə məktəbinə məxsus bir sıra sənətkarlarm «Şair» tə- 
xəllüsü onlann aşıq yaradıcıhğındakı xidmətləri üzərinə göige
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salmır. Onlan şifahi yaradıcıhq ənənəsindən uzaqlaşdınb yazıh 
poeziyanın yaradıcılan sırasına keçirmir. Özlərinə «Şair» təxəl- 
lüsü qəbul edənlərin bir çoxu yazı-pozu bilməyən sənətkarlar- 
dır. Onlar saz çahb məclis aparmağa o qədər meyih deyillər, 
peşəkar ifaçıhqları ilə yox, bədahətən söz demələri, klassik nü- 
munəleri yaddaşda saxlamaları ilə daha çox seçihrlər. Bu sə- 
nətkarlar əslində aşıq şerinin müxtəlif şəkillərində yüksək po- 
etik nümunələr yaradanlar, geniş anlamda el şairi funksiyasını 
öz üzərinə götürüb aşıq şerini yeni-yeni xallarla zənginləşdirən 
sənətkarlardır. Onlar Göycə məktəbində aşıq yaradıcıhğını da- 
im nəsillərin gündəmində saxlayır, onun milli yaddaş üçün ak- 
tualhğım qoruyur, müxtəhf zaman hüdudunda aşıq şeri şəkillə- 
rini mühafizə edir. Şair Məmmədhüseyn, Şair Məhəmməd, Şair 
Əbdüləzim, Şair Rəhman, Şair Həşim və başqaları bu qəbildən 
olan söz ustalandır.

Göycə aşıq məktəbinə məxsus başqa bir xüsusiyyət iso yazı- 
pozu bilən, tehsii alan, müasir dövrün ədəbi onənələrinə ya- 
xından bələd, uzun zaman ərzində aşıq şeri üslubunda şer ya- 
zan, müxtəlif şer şəkillərində bir sıra yadda qalan nümunələri 
olan, lakin xalis aşıq yaradıcıhğı ənənələrindən uzaq, o qədər 
yüksək şairlik istedadı olmayan adamlan da məktəb ətrafında 
birləşdirməsidir. Göycə aşıq məktəbində belələri, son vaxtlarda 
üstünlük təşkil edir. Onlar nə kamil aşıq, nə də yazıh pocziyada 
öz səsi, nəfəsi, sözü ilə tanma bilənlərdir. Onlar bu gün aşıq 
yaradıcıhğı üçün real təhlükədir. Belələri zahirən aşıq şerinə 
bənzəyən, özlərindən üç yüz -  beş yüz il əvvol Azərbaycan ta- 
rixində baş verən hadisələr barədə indiyədek heç bir aşıq mək- 
təbinde qeydə ahnmayan rəvayətlər, dastanlar uydurur, bəzi ta- 
rixi şexsiyyetlerin adı ile bağlı təhqiramiz ohvalatlan folklor 
nümunəsi kimi təqdim edirlər. Eyni zamanda, bir sıra adlardan, 
məsələn, Miskin Abdahn adından şer və dastanlar yazıb onlara
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üzdəniraq «pasportlar» düzəldirlər. Əsl xalq ədobiyyatı nümu- 
nəsilo bu hədyanlan seçib ayıra bilməyənlər aşıq yaradıcıhğı 
adma deyilən bu «çirkablan» ağız ədəbiyyatmm bakirə nümu- 
nələri ilə qaynayıb-qanşdırmaq istəyirlər. Belə folklor «top- 
layıcılarmm» başqa bir qəbahəti isə müxtəlif dövrlərdə ayn- 
ayn toplayıcılar tərəfındən toplanıhb nəşr edilmiş nümunələri 
kiçik əlavə və düzəlişlərlə çap edib Göycə məktobinin adma 
çıxmalan və beləliklə Göycə aşıq məktəbinin ümumi yaradıcı- 
hq ənənələrini təhrif etmələridir. Bununla isə onlar gələcəkdə 
Göycə məktəbinin tarixən müstəqil aşıq məktəbi kimi mövcud- 
luğunu şübhə altmda qoymuş olurlar.

Tepədən dımağa qədər saz-söz vətəni olan Göycənin, səmi- 
mi duyğularm, təmiz hisslərin, gözəlliklərin və əksliklərin tə- 
rərmümçusu olan Göycə aşıq məktəbinin bclə «haram» yaradı- 
cıhğa ehtiyacı yoxdur. Belə «folkIorçuluq» Göycə aşıq məktə- 
binə təkcə dayaz məzmun, bayağı düşüncə gətirmir, eyni za- 
manda Göycənin tarixən zəngin və büllur yaradıcıhq ənənələri 
üzərinə kölgə sahr.

Göycə məktəbi Azərbaycan aşıq yaradıcıhğmm ən cavanı- 
dır. Özündən əw əlki aşıq ənənələri burada müxtəlif zaman 
hüdudunda müəyyən nüflızedici təsirə malik olmuşdur. Hər bir 
məktəbin qabaqcıl ənənəsinden bəhrələnən Göycə sənətkarlan 
eyni zamanda özünün fərdi ifa mədəniyyətini, pcşəkar improvi- 
zatorçuluq üslubunu yaratmışdır. Bu məktəb tarixən peşəkar 
ifaçıhq və improvizatorluğu ile fərqlənmiş, Aşıq Ələsgerin şəx- 
sində özünü yüksək yaradıcıhq merhələsine çatdıra bilmişdir. 
Əvvəlki heç bir aşıq mektebini Göyce məktəbine qarşı qoy- 
mağa lüzum olnıadığı kimi, bəzi primitiv tədqiqatlarda canfə- 
şanhqla Anadolu, Şirvan və Təbriz məkteblerinin tarixi ədebi 
naihyyetlərini qarşı-qarşıya qoymaq, xalqımızm tarixən azer- 
baycançıhq ənənesi əsasmda yaratdığı zengin ağız edəbiyyatmı
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tayfalar və regionlar arasında parçalamaq, bölünmüş Azərbay- 
canı yenidən bölmek de zərərli hərəkətlerdən başqa bir şey 
deyildir.

Göycə aşıq məktəbi tarixən Azərbaycanda mövcud ifaçıhq 
ve aşıq yaradıcıhğı ənenələri üzerində meydana gəlib inkişaf 
etmişdir. Onu hemen məktəblərdən təcrid edilmiş vahid kimi, 
yaxud Azerbaycan aşıq yaradıcıhğmm erkən qaynaqlarmdan bi- 
ri kimi götürmək yanhşhq olardı. Bu məktəblər tarixən bir-biri 
ilə qarşıhqh əlaqe və zənginleşme prosesində olmuşdur, öz fer- 
di ifa mədəniyyətlərini yaratmaqda bir-birinin nailiyyətlerindən 
zaman-zaman bəhrələnmişlər. Aşıq mektəblərində yaranan se- 
nət nümunəleri estctik deyəri, məzmunu və sənətkarhq xüsu- 
siyyətleri ile hemişe bedii təfekkürün apancı, qabaqcıl meyllə- 
rini özündə eks etdirmişdir. Son vaxtlarda yuxarıda deyildiyi ki- 
mi, bu enənelər bezen təhrif edilir. Göycə mektəbinin, onun 
ayrı-ayn ustad sənətkarlarınm adına mövzu, məzmun və senət- 
karhq baxımmdan aşağı səviyyəli dastanlar uydurulur, onlar 
ifaçıhq və dastan söyləmək səriştəsi olmayan, «aşıqlardan» ara 
verməden «toplanıhb» çap edilir.

Bu isə nəzəri araşdırmalara da təsir göstərir, onlan cıhzlaş- 
dırır. Göycə məktebinin yanhş ölçülərdə təqdim edilməsine, 
onun dastançıhq enenələrinin şişirdilib, ifaçıhb ənenelərinin 
kölgəde qalmasına gətirib çıxanr.

Azerbaycan aşıqlarmm, eləcə də Aşıq Ələsgərin sufı görü- 
şlərle bağlanması, bu istiqamətdə o qedər də mötəbər olmayan 
mülahizəlere istinad edib folklorşünashğın tarixi nailiyyətlərin- 
den yan keçmək meyli nəzere çarpır. Bunlar isə Göycə aşıq 
məktebinin öyrənilməsi ətrafında dürüstləşdirilməsinə chtiyac 
olan problemlər yaradır. Şübhesiz gələcək tədqiqatlar bu yanhş 
fıkirləre, bir sıra zərərli illüziyalara aydınhq getirəcekdir.
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Göyce aşıq məktəbi, onun ayrı-ayn ustad sənətkarları son il- 
lərdə təhriflərə nə gələr məruz qalsalar da qütrətli yaradıcılıq 
ənənələri ilə bu gün aşıq poeziyasma əbədi bir gözəllik, həyat- 
sevərlik bəxş etməkdədir. Belə sənətkarlardan biri də Aşıq 
Ələsgərdir.

Aşıq Ələsger (1821-1926) Göyçə mahahmn Ağkilsə kən- 
dində anadan olmuşdur. Onun uşaqlığı çətin şərait, ağır güzəran 
içərisində keçmişdir. Atası Alməmməd aşıq mühitində böyü- 
müşdü, yazda əkinçilik, qışda dülgərliklə məşğul olurdu. Bö- 
yük külfəti vardı. Böyük oğlu Ələsgər həddi-buluğa yetəndə 
Alməmməd onu həmkəndlisi Kərbalayı Qurbana verdi ki, ailə- 
nin güzəram bir az yaxşılaşsm. Ancaq dərd üstünə dərd gəldi. 
Ələsgər nökərçiliyində öz ilk məhəbbətini tapdı, bir könüldən 
min könülə Kərbalayı Quıbanm qızı Səhnəbanıya vuruldu. Səh- 
nəbanmm atası bu işə razı olsa da, əmisi Məhərrəm qardaşı qı- 
zmı öz oğlu Mustafaya aldı.

Ələsgərin dərdini dağıtmaq üçün onu Qızılvənd kəndinə, 
Aşıq Ahnm yamna apanb böyük sənətkara şagird verdilər. Sev- 
dah Ələsgər Ah mühitində Aşıq Ələsgəre çevrildi. Qısa müd- 
dətdə saz çalıb oxuması, ustad aşıqlarm repertuarmı ifa etməsi 
ile Göycedə şöhrətləndi. Cavanhqdan saz tutub bədaheten söz 
deməsi, Səhnəbanıya qoşub-düzdüyü şerlər onu aşıq senetinə 
bağladı. Bir müddət sonra Aşıq Ahdan halallıq ahb müstəqil 
aşıq kimi məcUs aparmağa başladı. Qırx yaşmadək Göycədən 
başlayıb bütün Azerbaycanı gezib-dolaşdı. Kəlbecərin Yanşaq 
kəndine gelib Anaxanım adh qadmla evləndi.

Aşıq Ələsger üzün ve mənalı ömrünü Ağkilsədə keçirmiş, 
müxtelif illerdə qısa müddətə Kəlbəcərdə yaşasa da burada qe- 
rar tutmayıb doğma Göycəyə qayıtmış və təxminən 105 yaşm- 
da burada haqqm dərgahma qoxaışmuşdur.

228

Yüksək tebe, aşıqlıq məharətinə malik Aşıq Ələsgər Göycə aşıq 
sənətini yeni merheləye yükseltmiş, onu forma, məzm;m, şəkli cə- 
hətdən genişləndirmiş və zənginləşdirmişdir. Aşıq Ələsgər özünə- 
qədərki aşıq ənenelərini teqlidçilik, tesvirçilik, məhdud tərənnüm- 
çülük səviyyəsindən yüksek milli-mənəvi, əxlaqi dəyərleri əks et- 
dirən, sənətkarhq cehətdən kamil mərhələyə yetirə bilmişdir. O, 
XVII-XVin əsr aşıq yaradıcıhğında baş verən intibahı, azad, müs- 
təqil düşüncəni, qabaqcıl baxışları -  zülm, istibdad dünyasma, 
ədalətsizliyə etirazmı, dünyanm psixoloji durumunu, insanm 
hiss və həyəcamm, iç aləmini poeziyaya gətirmiş, şerlərində 
görən, duyan, düşünen, seven insanm mükemməl bədii obrazı- 
nı canlandırmışdır. Aşıq Ələsgər bu düşüncəni yaradıcılığmda 
ayn-ayn şer şəkillərinə səpəlemiş, sözün geniş deyim və məna 
çalarlanm açıqlamış, özünün qoşma, qəraylı, divani, müxəm- 
məs, deyişmə, tecnis ve onlarla başqa şer şəkillərində yüksək 
sənətkarhq məharəti nümayiş etdirmişdir. Aşıq Ələsgər müx- 
telif şəkli xüsusiyyətlərə malik cinas qafıyələrdə, təcnis tiplə- 
rinde sözün qüdretli sehrini yaratmış, Azerbaycan dilinin geniş, 
çoxcəhətli poetik imkanlara malik olduğunu nümayiş etdirmiş- 
dir.

O, damşıq dilinin zəngin söz cebbexanasmı üze çıxarıb xal- 
qm istifadəsinə vermişdir. XIX-XX əsr Azerbaycan aşıq yara- 
dıcdığmm texminen yüz ilə yaxın dövrünü əhatə edən bir mər- 
hələsinin məzmun və sənətkarlıq baxımından tarixi yüksəlişi- 
nin zirvesinde durmuşdur.

Azerbaycanm Homeri olan Aşıq Ələsgər irsinin hələ tam to- 
planılıb öyrənildiyine hökm vermək, tebii ki, mümkün dcyildir. 
Ustad sənətkann edebi irsinin nəşr edilməsinin ilk mərheləsi
H.ƏIizadenin adı ilə bağlıdır (13, s.221). Ondan sonra bu işle 
Aşıq Talıb ve aşığm nəvesi İ.ƏIəsgərov məşğul olmuşdur. 
Bundan sonra isə Nizami adına Ədəbiyyat institutu 1963 və
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1972-ci illərdə Aşıq Əlesgərin şerlərinin qismən mükəmməl 
nəşrlərini hazırlamışdır. Aşığm anadan olmasmm 180 illiyi ilə 
əlaqədar ələsgərşünas alim İslam Ələsgərov daha bir mükəm- 
məl nəsr hazırlayaraq gənc nəsli aşığm irsi ilə tanış edə bilmiş- 
dir (14, s.7-14). Bundan əlavə, müxtəlif toplularda, antologiya- 
larda Aşıq Ələsgər irsinə kifayət qədər diqqət yetirilmişdir. 
Aşığm həyat və yaradıcıhğmm tədqiqi sahəsində də müəyyən 
işlər görülmüşdür. H.Arash, M.İbrahimov, F.Qasımzadə, O.Sa- 
nvəlU, M.H.Təhmasib, S.Paşayev, P.Əfəndiyev və başqalan 
müxtəlif dövrlərdə Aşıq Ələsgər yaradıcıhğı barədə dəyərii 
tədqiqatlar aparmışlar. Sənətkann həyat və yaradıcıhğmm ilkin 
tədqiqi isə Ə.Axundov, Ş.Qasımova, İ.Ələsgərov və başqalan 
tərəfmdən aparılmışdır. Bu tədqiqatlarda aşığm həyatı, yaradı- 
cüığı, sənətkarhq xüsusiyyətləri barədə dəyərh fıkirlər irəU sü- 
rülmüşdür. Onu ilk dəfə ah və orta məktəblərin ədəbiyyat tari- 
xi dərsHklərinə daxil edilməsi akademik M.F.Qasımzadənin adı 
ilə bağhdır. Aşığm yaradıcıhğmı diqqətlə nəzərdən keçirən 
F.Qasımzadə sənətkarm yazı-pozuya bəledhyini, ümumij^etlə 
zəngin dünyagörüşə, geniş erodusiyaya mahk olduğunu göstə- 
rirdi. Böyük tədqiqatçıya göre Aşıq Ələsgər mükəmməl mədrə- 
sə təhsih görmüşdü, onun şerləri, bu şerlərdəki bəzi məqamlar 
bunu təsdiq edir. Ələsgerle bağh başqa tədqiqatçılar, o cümlə- 
den aşığm nəvesi İ.Ələsgərov aşığm yazı-pozuya bələd olma- 
dıqlannı göstərirlər. Bizcə F.Qasımzadənin müşahideləri daha 
dürüstdür. Ələsgər şerini tam metndə götürəndə onun əski yazı 
sisteminə bələd olması aydm nəzərə çarpır.

Aşıq Əlesgər hrik şerin böyük yaradıcısıdır. O, ele qüdreth 
hrika yaratmışdır ki, özündən həm evvəl, həm də sonra aşıq şe- 
ri bele bir zirveye yükselə bilməmişdir. Bu hrikanm gözelHyi 
əgər bir terefdən Aşıq Ələsgərin həyata baxışı, dünyagörüşü, 
milh-mənəvi dəyerlərə ve şifahi yaradıcıhq enenəlerine beləd-
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hyi ilə bağhdırsa, diger terefdən onun fıtri istcdadı, sənotkarhq 
məharəti, Azerbaycan dihnin zəngin poctik imkanlarmı üzə çı- 
xarmaq səriştəsiylə əlaqədardır. Ələsgər təkcə Azərbaycan di- 
linin gözəlliklərini şcrə gətirmir, bu dilin ses xəzinesinə baş 
vurur, onun ahəng, ritm rengarengliyini, ses və söz kompleks- 
lərinin çoxcəhətliyini şerində əks etdirir.

Aşığm bir sənətkar kimi köksünden car olan söz gözəllilkləri 
müxtəlif məzmun çevrəsi yaradır — onun təbiət lirikasmı, mə- 
həbbet duyğuları silsilesini və fəlsəfi—didaktik şerlərini ehatə 
edir.

Bütün bunlardan qabaq o, özünün belə bir gözəllik neğme- 
kan olmaq selahiyyətini qazanır, söz demək sahibliyinə yiyə- 
lərmıəyin vacibliyini gösterir. Aşığm dünyagörüşünə görə cə- 
miyyetde belə mövqe, nüfuz qazanmadan, Öndərlik səlahiyyəti- 
nə yiyələnmedən ustad sənətkar məqamma yüksəlmək müm- 
kün deyildir:

Aşıq olub diyar-diyar gəzənin ,
Ə vvəl, başda pür kəm ah gərəkdir. 
Oturub-durmaqda ədəbin bilə,
M ərifət chnində dolu gərəkdir.

Xalqa həqiqetdən m ətləb qandıra,
Şcytanı öldürə, nəfsin yandıra.
El içində pak otura, pak dura,
Dahsm ca xoş sədalı gərəkdi.

D anışdığı sözün qiym ətin bilə,
K əlm əsindən ləli-gövhər süzülə,
M əcazi danışa, m əcazi gülə,
Tamam sözü müəmmah gərəkdı.
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Arif ola, eyham ilə söz qana,
Naməhrəmdən şərm eyləyə, utana.
Saat kimi meyli haqqa dolana,
Doğru qəlbi, doğru yolu gərəkdi.

Ələsgər haqq sözün isbatm verə,
Əməlin mələklər yaza dəüərə,
Hər yanı istəsə baxanda görə 
Təriqətdə bu sevdah gərəkdi (14, s. 124).

Bu, Aşıq Ələsgərin sənətkara verdiyi qiymət, onun qarşısm- 
da qoyduğu tələbdir. Yalmz bu tələblərə cavab verənlər aşıqlıq 
kimi mühüm səlahiyyətə yiyələnə bilərlər. Gözəlliyi görmək, 
onu vəsf eləmək üçün «hər yanı baxanda görmək istəyən» özü, 
islam dəyərlərinə əmel etməli, qəlbi təmiz, ilqarı düz olmah- 
dır. Yalnız aşığm şerində saydığı mənəvi dəyərlərə yiyələnən 
insanlar belə bir yüksək səlahiyyətə yetə bilərlər. Aşıq Ələsgər 
özü bütün bu tələblərin sözün həqiqi mənasmda fövqündə idi. 
Ona görə də tann ona gözəlliyi görmək, önü öz biçimində, do- 
nunda, öz rəngində vəsf eləmək məharəti vermişdir.

Aşıq Ələsgər Azərbaycan təbiətinin gözəUiklərini şerə gəti- 
rir, onu əsrarənqizhyi ilə bütöv şəkildə -  qalasi, zirvəsi, süsəni, 
sünbülü, laləsi ilə canh bədii obraza çevirirdi. Bu gözəllik mü- 
cəssəməsini həyatm bir gözəUik çalan kimi əzizləyib vəsf elə- 
yirdi:

Bahar fəsli, yaz aylan gələndə,
Süsənli, sünbüllü, lalalı dağlar.
Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı,
Tutmaz bir-birinden arah dağlar.

Xəstə üçün təpəsinde qar olur,
Hər cür çiçək açır, lalezar olur.

Çeşməsindən vbi-həyat car olur,
Dağıdır möhnəti, məlah dağlar,

...Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər,
Gah gəlib-gedəni peşiman eylər.
Gahdan qeyzə gələr, nahaq qan eylər,
Dinşəməz haramı, halalı dağlar (14, s.59).

Aşıq təbiətin gözəllikləri içərisində insan obrazmı görür, bu 
gözəlliyə yaraşıq olan insanm qəlbinin dərinliklərində əks olu- 
nan dərin kədərdən söz açır.

Aşığm gözəli onun gözünün gördüyü, könlünün sevdiyi sa- 
də, mehriban, namuslu, izzətli, həyah, yaraşıqlı, boylu-buxunlu 
elat qızlan, kənd gözəlləridir. Ələsgərin təsvirində onlar zahi- 
rən olduğu kimi, daxilən də gözəldirlər. B ö } ^  sənətkar bu gö- 
zəlliyin elə detallarmı açıqlayıb vəsf eləyir ki, onun bütün ça- 
larlan göz önündə canlanır. Aşıq Ələsgərin məhəbbət dünya- 
smda Güllünün, Xurşudun, Müşkünazm, Tellinin, Bəyistanm, 
Şəkərin, Mələyin öz yeri vardır, onlarm hər birinin şəxsində 
Azərbaycan gözəlinin bədii obrazı ümumiləşdirilir;

Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan,
Ala gözlü, qələm qaşlı Güləndam.
Alma yanağmı, ay qabağmı,
Görən kimi, ağlım çaşdı, Güləndam.

Tovuz kimi şux bəzənib durubsan,
Ala gözə siyah sürmə vurubsan.
Sağ ol səni, yaxşı dövran qurubsan,
Bu dünyanın sonu puçdu, Güləndam.
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Heç demirsən, Ələsgərim hardadı,
Səbəb nədi, gülün meyli xardadır.
Mənim gözüm sənin kimi yardadı,
Hər cəfası, mənə xoşdu Güləndam (14, s.89).

Ustad sənətkann şerində məşuqə yoxdur, sevilən var, sevən 
var, bu sevgi uğrunda özünü feda edən var. Aşığın dünyasmda 
sevgidən böyük heç nə yoxdur. Bəzi tədqiqatçılar son vaxtlarda 
aşığı müxtəlif təriqətlərlə bağlamağa, öz şerində yeri gəldikcə 
dini obrazlara, islamı dəyərlərə müraciət etməsindən çıxış edə- 
rək onu sufiliklə əlaqəlendirməyə ciddi-cəhd gösterirler. Lakin 
Ələsgər şerinə diqqət yetirdikdə burada bütün təriqət dəyərlə- 
rindən uzaq, təmiz, ülvi, dünyəvi bir mehəbbetin tərennüm 
edildiyini aydm görmek olur;

Camahn göyçəkdi, bayram aymdan,
Görən doymaz qamətindən, boyundan.
Layiq deyil, qurban kəsim qoyundan,
Sana qurban canım, getmə amandı.

Özünü sevdiyi gözəlin yolunda qurban verməyə hazır olan 
aşıq üçün sevgilisinden pak, müqəddəs, can qurban etməli heç 
nə yoxdur. Şerində tez-tez təkrar etdiyi bu dünyagörüşlə aşıq 
əsHndə hər cür təriqət görüşlərinin fövqünə yüksəlir. Aşıq Ələ- 
sgərin lirik dünyasmda böyük yaradanm erze bəxş etdiyi gözəl- 
liyin tərənnümü öndədir. O da bir sənətkar kimi dünyanm vəfa- 
sızhğmı, her şeyin öteri olduğuna duyur, derk edir, lakin onlan 
teriqet görüşü qelibində şere gətirmir. Gözəlliklərin bütöv 
menzəresini yaradır, vesf elediyi gözeli ne periye, ne huriyə, 
ne de qılmana benzedir, sözden elat qızmm gözəllik donunu 
biçir, onu bütün tebii cizgilerinde vesf eləyir. Sevgilisini tebie- 
tin gözəllikleri -  gülü, çiçəyi, süsəni, sünbülü, nergizi ilə bə-
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zəyir, gözelHklerin qarşılaşdınlmasmdan insanm ruhunu oxşay- 
an bir təzad yaradır:

Səhər-səhər bağda gəzən nazənin,
Dəstinlə qönçəni üz, qadan ahm.
Süsəndən, sünbüldən, lalə, nərgizdən,
Siyah tellərinə düz, qadan ahm.

Bu, Azərbayean aşıq poeziyasmda sevgiHnin gül-çiçəklə bə- 
zenmiş en dolğun və tekraredilmez bədii obrazıdır. Aşığm kö- 
nül verdiyi adi bir elat qızmm özünə gül-çiçəkdən vurduğu bə- 
zəkdir. Ənniksiz, kirşansız, sürməsiz, boyaqsız bu gözəl aşığm 
qəlbini odlara yaxır, bir könüldən min könüle vurulan sənətkar 
onu həmişə öz yanmda görmək istəyir:

Göyərçinsən, eyvanıma qonasan,
Ərz eləyim, dərdi-dihm qanasan,
Əyri telh, yaşılbaşsız sonasan,
Gəl bizim ellərdə üz qadan ahm.

Aşıq Əlesger klassik şer ənənəlerinə dərindən bəled sənət- 
kar idi. O, öz səlefleri San Aşıq, yaxud Molla Pənah Vaqif 
kimi üzünü sevdiyi gözəHn ayağı aUmda payəndaz etmirdi, da- 
ha zərif, daha incə bənzətmədən istifadə ederek scvdiyi gözəH 
həmişelik gözlərinin üstə gəzməyə çağınrdı. Özü do bu çağı- 
nşda heç bir teriqet görüşünə, islam dəyerlerine söykenmir, 
sadece olaraq sevgilisinin onun derdini bilmesini, gözünün ya- 
şmı silməsini isteyirdi. Bu, aşıq şerində yeni deyim tərzi, yeni 
ifadə üslubu idi:

Aşıq Ələsgərin qədrini bilsən,
Ağlayıb çeşminin yaşmı silsən,
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Əgər qədəm qoyub bir bizə gelsən,
Yerin var göz üstə, gəz, qadan alım (14, s.102).

Aşıq Ələsgərin məhəbbət lirikası təmiz duyğular, bakirə his- 
sələr məcmunudur. Bu şerin senətkar meharəti ilə sıralanmış 
elə nizamı vardır ki, o, yaddaşlara ebədi həkk edihr, sırası unu- 
dulmur, qatan pozulmur. Ələsgər şeri məhz bu keyfıyyətinə 
görə uzun illər yaddaşlarda qalmış, yazıya ahnarkən çox cüzi 
dəyişikliye uğramışdır. Eyni xüsusiyyeti sənetkann fəlsəfı-di- 
daktik şerlerində görmək mümkündür. Əlesgər dünyanm niza- 
mmı aydm dərk eleyən, yaxşıhq və yamanhğm, mərdhk ve na- 
mərdhyin, savab və günahm, ədəb ve ərkanın son məqammı 
duyan, görən, insanlan düzlüye, xeyrə sesləyən fılosof sənət- 
kardır. Onun fəlsəfəsi milh əxlaq dəyerierine, didaktik düşün- 
cəyə söykənir. Keçdiyi həyat yolundan, görüb-götürdüyü əməl- 
lərdən boy ahb gehr, xalq felsefəsi ve dününcəsi qaynaqlarm- 
dan qaynaqlanır, sadə, lakin derin və hikmeth bir məzmun da- 
şıyır. Bu fəlsəfə düzlük və həqiqət üzərində qurulur, xoş müna- 
sibət, can deyib can eşitmek, yoldan çıxanı düz yola çağırmaq 
düşüncəsinə söykənir. Onsuz da nahaq iş görən öz divanmı əv- 
vəl-axır görəcəkdir:

«Can» deməklə candan can əysik olmaz,
Məhəbbət artırar, mehriban cylər.
«Çor» dəyənin nəfı nədi dünyada,
Abad könlü yaxar, pərişan eylər.

Nakəs adam danışıqda saz olar,
Kərəmdən kəm, səxavətdən az olar,
Nüftədən qanşan şeytibaz olar,
Mərd də sığışdırmaz, nahaq qan eylər.
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Bir gün Mansır qalxar, gələr toxmaq-yay,
Dağlan atnıağa eylər haqqı-say,
Seçilməz məhşərdə nə şah, nə gəday, 
Xaliqi-ləmyəzəl haqq divan eylər.

Mən istərəm, alim, mömin yüz ola,
Mcyli haqqa doğru, yolu düz ola,
Diliylə zebam üzbəüz ola,
Ələsgər yolunda can qurban eylər (14, s.77).

Aşıq Ələsgərin bütün bu kimi görüşlərlə bağh yaranan fəlsə- 
fı-didaktik şerlərində zamanm zülm, ədalət, sinfı aynseçkilik 
kimi məsələlərinə açıqlanan münasibət islam görüşləri çevrə- 
sində həllini tapır. Sələflərinin şerindəki zülmə və ədalətsizliyə 
etirazı, bəzi tədqiqatlarda iddia edildiyi kimi, Ələsgər heç də 
yeni mərhəleyə yüksəldib hansısa zümreni, sinfı devirməyə 
səsləmir, hakimleri insanlarla insafla, mürvətlə rəftar etməyə 
çağınr. Bütün nesihetamiz baxışlannda o, islami dəyərlərə söy- 
kənir, xalq diplomatiyasmdan çıxış edir.

Şerdə ibretamiz fıkirlərdən, aforizmlərdən, atalar sözü və 
məsellərdən istifadə, bu böyük senetkann bütün yaradıcıhğı 
boyu nəzerə çarpır. Bu isə aşıq yaradıcıhğı üçün ənenəvi xüsu- 
siyyətdir. Tarixən ozan institutu kimi, aşıq institutu da cəmiy- 
yətdə tərbiyeedicilik furJcsiyaları ile seçilmişdir. İstər ozanlar, 
istərsə də onlarm davamçıları olan aşıqlar cəmiyyətdə daim ön- 
cül olmuş, bir sıra milli adət-ənənələrin, deyəriərin təkco qo- 
myucusu yox, eyni zamanda daşıyıcısı, xalqm fıkrinə, düşüncə- 
sinə, yaddaşma təlqinçisi olmuşlar.

Aşıq Ələsgər Öz clinə, torpağına və vətəninə bağh bir sənətkar- 
dır. Vetən ve torpaq sevgisi onun yaıadıcıhğmda güclüdür. O, eli- 
nin təbii gözelliklərinin vurğunu, onlarm özünəməxsus incəliklə 
vəsf edən bir aşıqdır. Böyük sənətkann dili ilə doğma yurdun qıjıltı

237



ilə axan çaylarmdan aşıq poeziyasına bir çoşqunluq, dumdum sərin 
bulaqlanndan bir şeffaflıq, «saatda yüz çiçək açan yaylaqlanndan 
ətirli, təmiz bir hava gəlmişdir» (14, s.37).

Azərbaycanm təbii gözəllikləri Aşıq Ələsgərin «Dağlar», 
«Yaylaq», «Şah dağı» və başqa şerlərində özünü əks etdirir.

Cəmiyyətin həyatmda baş verən ən mühüm hadisələre aşıq 
münasibət bildirmiş, xalqı arxasmca aparmışdır. Bu cəhetdən 
1905-ci və 1918-ci illərdə ermənilərin xalqımızm başma gətir- 
dikləri müsibətləri o, yaradıcılığmda həyəcanla əks etdirir. Bi- 
rinci dünya müharibəsi illərində xalqımızm düşdüyü çətin və- 
ziyyəti «Qalmadı» qoşmasmda belə təsvir edir;

Bağlanıb zavodlar, kəsilib qəndlər,
Qaynamır samovar, artıbdı dərdlər.
Niyə ağlamasın yazıq övrətler,
Söküldü döşəklər, yorğan qalmadı (14, s.104).

Aşıq Əlesger aşıq şeri şekillərinden məhsuldar istifadə eden, 
həm də hər bir şer şeklinde xüsusi bedii meharet gösteren sə- 
netkardır. O, istər təbietin terənnümündə, ister mehəbbet liri- 
kasmda aşıq şerinin geraylı, qoşma, müxemmes ve başqa şekil- 
lərindən elə ustahqla istifadə edir ki, hemin formalar aşığın his- 
sini, heyecanmı bütöv bedii lövhəye çevirmeyə imkan verir. 
Meselen, Aşıq Əlesgerin geraylılan öz ritmi, misradaxili böl- 
güsü, qafıyeleri, redifı, tekriri ile başqalarmdan seçilir. Onun 
bir çox geraylısı könlünde sevgilisi ilə ixtilatıdır:

Gözəl sənin nə vədəndi,
Kesilib qısa tellərin?
Kələğayı əlvan, qıyğacı,
Üstündən başa tellərin.

Yanaqlann güldü, solmaz,
Oxlasan, yaram sağalmaz,
Qaşm cəllad, gözün almaz,
Bağınmı kəsə tellərin.

Bağban ağlar bar ucundan,
Alma, heyva, nar ucundan,
Ələsger tək yar ucundan,
Batıbdı yasa tellərin (14, s.263).

Ustad aşıq bəzen gərayhya bezək vurur, onun müxtəlif tiplə- 
rini yaratmaqla təkrarolmaz sənətkarhq məharəti nümayiş etdi- 
rir. «Bax, bax» dildönməz geraylısı Ələsgərin aşıq şerinə gətir- 
diyi yeniliklərdən biridir:

Əyi, biya, biya, bequ,
Bequ, biqof, ağa, bax, bax.
Həyyi, həqqü hakim sənsən,
Həyyə bax, bu bağa bax, bax.

Gözüm sağı, sübh ayağı,
Geyək ağı, gəzək bağı,
Hamr sevib bu sayağı,
Qaymağa, həm yağa, bax, bax.

Əziz ayə, müəmmayo,
Gərək saye, bu mevayə.
Səbəb sənsən bu qövğayə
Böyük Ağa, sağa bax, bax (14, s. 267).

Aşıq Ələsger qoşmanm da poetik imkanlarmdan məharətle 
istifadə etmiş, seleflerinin ənənələrindən behrelənməklə bu əs-

238 239



ki şer şəklində məna gözəlliyini forma əlvanhğı, oxşar səs və 
söz komplekslərinin ahəngi ilə tamamlamışdır;

G ərşənbə günündə, çeşm ə başmda,
Gözüm  bir alagöz xannna düşdü.
Atdı müjgan oxun, keçdi sinəm dən,
Cadu qəm zələri qanıma düşdü.

Aşıq sözünü obrazh şəkildə ifadə etməkdə, hissini, duyğusu- 
nu gözəlUyini vəsf elədiyinə çatdırmaqda çox mahirdir. O, elə 
bir baxışdan könül verən, aşıq olandır. Lirik məni düşdüyü və- 
ziyyətden çıxaran isə onun kamil əxiaqı, milU adət-ənənələrə 
derindən bələdliyidir. Qoşmanm ikinci bəndində bulaq başmda 
rastlaşdığı gözəUn portretini cızmaqda davam edir, həUm 
təbiətU bu elat qızmm psixoloji dünyasma enir, onun zahiri 
gözəUiyi ilə daxiU dünyasmdakı paraleUəri şerə gətirir:

İşarət eylədim , dərdimi bildi,
Gördüm həm gözəldi, həm əhH-dildi.
Başını buladı, gözündən güldü,
Güləndə qadası canuna düşdü.

Aşıq Ələsgər öz sevgisini clə oradaca aşiq olduğu gözəle 
işarət eləyənde aldığı qəfıl, gözlənilməz cavabdan sarsıhr, elə 
bil ki, qol-qanadı smıb yanma düşür:

Ələsgərəm, hər elmdən hahyam,
Dedim: sən təbibsən, mən yarahyam.
Dedi: nişanhyam, özgə mahyam,
Smdı qol-qanadım, yanıma düşdü (14, s. 72).

Aşığm qol-qanadmı sındıran, söz-söhbətinə görə onu utandı- 
ran terif elediyi gözəlin nişanlı olmasıdı. Xalqm etnik düşüncə- 
sinde nişanh qız müqəddəs idi. «Kitabi-Dədə Qorqud»da Ba- 
nuçiçəyin nişanlı olduğu illərdə hamı onu elin əziz övladı, bacı- 
sı saydığı kimi, Aşıq Ələsgər də gözəUn nişanh olduğunu bilən 
kimi, sözünün mabədini söyləməden tərif etdiyi gözələ elin və- 
fah bir qızı kimi baxmah olur. Aşıq Ələsgərin lirikasmda bu 
tipli təzadU, süjetli poetik nümunələrə tez-tez rast gəlmək 
mümkündür. Bu isə məhz Göyce aşıq mektəbinə Ələsgərin gə- 
tirdiyi yenilikdir ki, ondan sonra da müxtəlif aşıq mühitlərinde 
bu ənenə davam etdirilmişdir.

Aşıq Əiəsger poetik icadm zirvəsinə tecnis yaradıcıUğı ilə 
yükselmişdir. Özündən hem ew əl, həm də sonra qoşub-düzen- 
lər içerisinde bu zirveye ikinci bir sənətkarm gəlib çatması hə- 
ie müşahidə olunmamışdır. Aşıq Ələsgər təcnis yaradıcıhğı ilə 
poetik ifadənin en uca zirvesinə yüksələ bilmişdir.

O, tecnisin yeni şekillerini ve tiplerini yaratmaqla onu aşıq 
şerinin işlek formasma çcvirmiş, müstəzad tecnis, cığalı təcnis, 
ayaqlı təcnis, dodaqdeymez tecnis, dildönmez ve başqa şəkildə 
ölməz poetik nümunələr yaratmışdır. Əlesgər cinas qafıyənin 
ən müxtəlif formalarmdan isdfade ctmeklə Azerbaycan dilinin 
intehasız poetik imkanlara malik olduğunu göstermiş, dilimizin 
zəngin büllur qaynaqlarmı eyani şəkildə nümayiş etdirmişdir. 
Onun her bir tecnisi derin məna ve məzmuna, sənetkarlıq me- 
harətine, Azerbaycan diUnin gözəlliyini eks etdirən söz ve səs 
çalarlan ilə zengindir. Her bir təcnisi böyük ictimai məzmuna, 
menəvi-exlaqi deyere və qüdretli sənətkarlıq xüsusiyyətlərine 
malik, dünya həqiqətlərindən xebər veren böyük bir esərdir. 
«Başa-baş» tecnisi bıma yaxşı nümunədir:
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A bimürvət həsrətini çəkməkdən,
Illər ilə xəstə düşdüm başa-baş.
Mən aşiqəm başa-baş,
Oxu dərsin başa-baş.
Eşqindən səməndərəm,
Oda yandım başa-baş.

«Can» deyənə «can» deginən mərdana,
Baş qoyanm qoy yolunda başa-baş.
Səndən ayn haçan geysəm al, inci,
Geyinibsən, yar, qəddinə al, inci.
Mən aşiqəm al inci,
Gey qəddinə al, inci 
Dosta xəyanət olmaz,
Qurma mana al, inci!
Bir canım var, alacaqsan, al inci!
Bir busə ver, sövda vuraq başa-baş.

Ələsgərənı, dərdim budu, ay ağa!
Eynim yaşı neysan kimi a yağa.
Mən aşiqəm, ay ağa,
Piltə yanar, a yağa.
Mərd sözün üzə söylər,
Heç yanışmaz ayağa.
Gah daş olan, gah da düşər ayağa,
Kimsə varmaz fələk iiə başa-baş (14, s. 185).

Göyçə aşıq məktəbi ustad Ələsgərin şexsində forma, mövzu 
və məzmun baxımmdan cilalandı, sənətkarlıq cehətdən özünün 
zirvəsini yaşadı. Ondan sonra da Göyce məktəbi ustad sənetka- 
rm ənənəlerini davam etdirdi. Bu üslub ve ənenə müxtelif mü- 
hitlerə yayıldı. Qüdrətli sənətkarlar yetişdi. Lakin onlarm heç 
biri Ələsgər zirvəsne yüksələ bilmədi.
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Öten esrin yetmişinci illərindən başlayaraq ölkəmizdə özü- 
nəqayıdışa güclü şekilde meyl göstərilməsi Göycəde də nəzərə 
çarpacaq dərecədə idi. Merkezdən xeyli uzaqda, mətbuatdan, 
televiziya ve yaradıcı teşkilatlardan qismen kənarda qalan Göy- 
cədə şifahi ənənelər, xüsusile aşıq yaradıcılığı güclənməkdə 
idi. Müsteqilliyə, azadlığa meyl, gözel təbiet, çətin güzəran bu- 
rada aşıq yaradıcıiığını kütləviləşdirirdi. Kemiyyet artımı nezə- 
rə çarpır -  saz tutub söz qoşan aşıq ve el şairlərinin sayı çoxa- 
lır, aşıq mektəbinin sənətkarlıq səviyyəsi isə getdikcə deforma- 
siyaya uğrayırdı. O qədər də aşıqlıq məharəti göstəre bilmey- 
en, vaxtilə Aşıq Tahb, Şair Bəhmən, Şair Söyün və s. kimi 
ustad senətkarların yanmda məclislerə buraxılmayan, müəyyən 
güzəran üçün çalıb-çağıran ifaçıların meydanı genişlendi. Onlar 
Göycə mektəbinin tarixi ənənələrini təhrif etməye, Aşıq Ələ- 
sgər terəfinden qoyulan sənət tələblərinə rəxnə salmağa, bir 
sıra yad baxışlan aşıq repertuanna getirməyə mcyl göstərdilər. 
Revayətçiliyi, o qedər də uğurlu başianğıcı olmayan dastançı- 
hğı bu aşıq mektebinin tarixi əneneləri kimi təqdim ctnıeyə 
teşəbbüs etdilər. Bu, ötən əsrin 90-cı illərində Qərbi Azər- 
baycandan əhalinin sonuncu dcportasiyası ile bağh aşıq məkte- 
binin süqutundan sonra daha da güclendi.

Göyçə aşıq məktebinin növbeti tarixi yüksəlişi şübhəsiz ki, 
onun yenidən berpasmdan, deportasiya cdilənlərin öz tarixi tor- 
paqlanna qayıdıb aşıq mektebini bərpa ctmesindən sonra başla- 
yacaqdır. O zaman ustad sənətkarlar bu məktebin sındınlmış, 
tehrif edilmiş enenəlerini yeniden tarixin yaddaşmda axtarmalı 
olacaqdır.
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GÖYÇƏ MƏKTƏBİNİN AŞIQ MÜHİTLƏRİ

Anadolu, Şirvan və Tebriz aşıq məktebi ənənələri geniş era- 
zilərdə yayüıb müxtəlif aşıq mühitləri yaratdığı kimi, Göycə 
məktəbi də yaranıb formalaşdıqdan sonra yaxm və uzaq ərazi- 
lərə öz yaradıcılıq ənənəlerini yaydı ve onu davam etdiren mü- 
hitler yaratdı. İrəvan, Ağbaba, Çıldır, Dərəleyəzde aşıq yaradı- 
cıhğı özünün yeni-yeni sənətkarlarmı yetirdi. Həmin mühitler- 
de aşıq seneti sürətlə yayıldı, istər aşıq musiqisini ifa etmək, is- 
tərse de aşıq şeri şekillerinde söz qoşub düzmək enənəyə çev- 
rildi. Təbiet gözeUikləri, lirik hiss və duyğulann tərennümü də 
özünü gösterməye başladı. XIX esrin ikinci yansmdan bu mü- 
hitlərlde aşıq şerinde ədalətsizliyə, zülm və çətin güzərana eti- 
raz motivləri nəzerə çarpacaq dərəcədə yüksəldi.

Bu mühitlərin müxtəlif dövrlərdə özlərine mexsus yaranma 
tarixi vardır, təessüf ki, bezi tedqiqatlarda bu tarixi əwəllərə -
XV-XVI yüziUikləre aparmağa meyl göstərilir. Xüsusilə son 
vaxtlarda Göycə aşıq mühitlərini formalaşma tarixi tehrif edihr.
XVI-XVII əsrlerde Göycedə aşıq mühitlerinin «özlerinin ən 
qaynar ve parlaq dövrlərini yaşadığmm» iddia edilməsi təbii ki, 
heqiqetə uyğun deyildir. Bu regionlarda aşıq senətinin yayılma- 
sı, xalqm saza-sözə meyl göstərməsi hele aşıq mühitinin forma- 
laşması kimi qebul edile bilməz. Mesələn, Naxçıvanda aşıq 
sənəti xalq arasmda yayümışdı, hetta tek-tek saz çahb söz qo- 
şan senetkarlar da yetişmişdi. Lakin burada daha geniş yayılmış 
merasim folkloru mühiti mövcud olduğundan aşıq yaradıcüığı 
müstəqil mühit formalaşdıra bilmedi. Tebii ki, buna təsir göstə- 
rən başqa amiUer de mövcud idi Naxçıvanda aşıq yaradıcüığı- 
mn formalaşması üçün ilkin tarixi zəminin mövcud olmaması 
başhca səbeblərdən idi. Tarixən saz-söz enenəsi olan erazilər-
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də aşıq mühitleri yaranıb formalaşırdı. Bu baxımdan trəvan, 
Derələyəz, Ağbaba-Çüdır, Borçah, Gəncəbasar regionlannda 
saz-söz ənənelerinin kifayet qədər tarixi esası mövcud idi. Ona 
görə də Göyce məktəbinin, xüsusilə Aşıq Ələsgərin adı ile 
bağh ifa və yaradıcüıq üslubu, aşıq məktebine məxsus ölçü və 
tələbler bu ərazilərde asanhqla qəbul edildi, müvafıq aşıq mü- 
hitlerini formalaşdırdı. Naxçıvanda isə aşıq enenəleri enen və 
yüksələn istiqamətlərde yayüdı, sabitleşib müsteqil mühit yara- 
da bilmədi.

Göyce mektəbinin Borçah mühiti isə geniş regional xüsu- 
siyyetləri əhate etdi, özünde Başkeçid, Qarayazı və Qaraçöp 
ərazüərinde yayümış yaradıcüıq enənelərini birləşdirdi. Göycə 
məktəbinin peşekar saz ifaçüığı bu mühitde üstün mövqeyə 
keçdi, Kelbecer-Laçın erazisində demək olar ki, heç bir deyi- 
şikhye uğramadan bütün sənətkarhq imkanları ilə təkrarlandı. 
Bu mühit aşıqlannın repertuarı və ifaçüıq üslubu tarix boyunca 
Göyce aşıqlanndan ferqlenmemişdir (12, s.175). Aşıq Şomşi- 
rin yaradıcüığı bunu sonralar bir daha təsdiq ctdi. Əgər bunun 
bir səbəbi region yaxınhğı ilə olaqedar idisə, başqa mühüm cə- 
həti de ümumiyyətlə Aşıq Ələsgər ocağmın Kəlbecərlə olaqe- 
si, aralanndakı qohumluq münasibətləri və yaradıcüıq üslubla- 
nnın çarpazlaşmasıyla bağhydı.

Derələyəz, İrevan, Çıldır mühitleri ilə bağh son vaxtlarda 
aparüan araşdırmalar onların tarixi formalaşması, yüksehşi, ay- 
n-ayrı aparıcı sənetkarlan barədə iikin melumatlan əlde etme- 
ye imkan vermişdir (12, s. 157-251). Lakin hemin mühitlərin 
müasir veziyyəti, bir çoxunun melum sebeblerle bağh süqutu, 
aşıq mühitinin sökülüb dağüması, Çüdır aşıq mühitinin tarixi 
taleyi-ikiye parçalanması, Ağbaba-Qızüqoç, Gürcüstana qatüan 
Cavaxatiya bölgesinin böyük bir hissesində, eləce de Çüdınn 
bu gün Şerqi Anadolu erazisində yayüan aşıq ənənəlerinin yük-
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sələn, süqüt edən, enən taleyi Azərbaycan aşıq yaradıcılığının 
hələ öyrənilməmiş səhifələri olaraq qalmaqdadır.

Göycə aşıq məktəbi öz fəaliyyətini, yuxanda qeyd edildiyi 
kimi, artıq dayandırmışdır. Lakin bu gün Göycə mühitlərinin 
təsnifı davam etməkdə, qeyri-peşəkar informatorlanndan, özü- 
nü «aşıq» adlandıran səriştesiz adamlardan Göycə folklorunun 
«toplanması» davam edir. Bu informatorlar peşəkar folklor da- 
şıyıcıian olmadığmdan məktəbin tarixi ənənəiərini təhrif edir- 
lər. Elə mühitler var ki, bu gün tarixin səhnəsində qalmayıblar, 
lakin onlara məxsus yaradıcılıq enənələri yaşamaqdadır. EIə 
mühitlər də vardır ki, ənənələrinin təhrif edilib soldurulması 
onlan milli yaddaşda unutdurmuşdur. Bu gün Göycə aşıq yara- 
dıcılığı ikinci təhlükə ilə üz üzüzdür.

Aşıq məktəbinin geniş ərazilerdə yayılmış mühitlərindən biri də 
Gancəbasardır. O, tarixən xalq yaradıcılığınm geniş yayıldığı bir sı- 
ra regionlarda hətta islam dəyerlərinin smdınb sıradan çıxara bilmə- 
diyi ənenələri bu günün özündə davam etdirmesi ilə nezeri celb 
edir. Şemkir-Tovuz-Gədebəy-Qazax-Ağstafa boyunca uzamb ge- 
dən, Daşkəsənden ötüb bütün Gəncə və Gənceetrafı ərazileri əhatə 
eden Gencəbasar aşıq mühitinde saz-sözə rəğbət üstünlük təşkil 
edir.

Göyce aşıq enenelerinin XIX əsrin ikinci yarısmdan həmin 
əraziyə yayılması buradakı potensial yaradıcılıq imkanlannı hə- 
rekəte gətirmiş və geniş erazini ehatə eden bir aşıq mühiti for- 
malaşdırmışdır. Gəncəbasar mühitinde yerli-regional xüsusiy- 
yətlərle yanaşı, Göycə və Şirvan məktəblərinin tesiri də özünü 
göstərir. Burada başlıca üslub yüksək meharətli fərdi saz ifaçı- 
Iığı ve aşıq şeri şəkillerinden istifadedir. Borçah mühitinde söz 
qoşmaq, şairlik ənenesi gcniş yer tutursa, burada saz ifaçıhğı da 
üstünlük təşkil edir. Bu ərazide aşıq səneti ənənelerinin forma- 
laşması zaman-zaman yükselişde olan yaradıcıhq prosesinin
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Gəncəbasar senətindən gələn peşəkar ifa kompleksi — rəqs, şux 
hərəketler, saz-balaban müşahidəsi, bəzən de pantomim mizan- 
lara məxsus ifa üslubu ilə tamamlanır. Burada yaşayanlar içəri- 
sinde teriqet görüşləri, eləce də islami dəyərlər tarixən o qəder 
güclü olmamışdır.

Gencəbasar aşıqlarımn sənət məclislərində bir nəfesə süretli 
deyişmə və ya saz ifaçıhğı ilə bağlı məharət nümayiş etdirmə 
tarixen yayılan ənenəlerdəndir. Bunun Gencəbasar mühitinə 
yayılması da tamamilə mümkün olan prosesdir, onun sufı gö- 
rüşleri və ya təkkə-dərviş qaynaqları ilə əlaqəsi yoxdur.

Gəncəbasar mühiti dastançıhq baxımından o qedər gcniş im- 
kanlara malik deyildir. Lakin burada XIX esrin ikinci yansm- 
dan poetik yaradıcılıq ənenələrinin yükselişi özünü göstərir. Bu 
aşıq mühitinin Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Əlixan, Aşıq Ək- 
bər, Aşıq Mirzə Bayramov, Aşıq Avdı, Aşıq Cəlal, Aşıq İsfən- 
diyar, Mikayıl Azaflı və onlarla başqa ustad senətkarları aşıq 
şerinin forma və mezmunca yeni tarixi yüksəlişində, «Ko- 
roğIu» süjetinin, qaçaqçıhq dastanlanmn yaranıb aşıq rcpcrtua- 
rında yer tutmasında mühüm rol oynamışlar. Çağdaş mərholo 
yeni ifaçı senetkarlar nəslini yetirmişdir ki, onlar aşıq yaradıcı- 
lığını bu gün ləyaqətlə davam etdirməkdədirlər.

Bu aşıq mühitine məxsus başqa xüsusiyyətlər de nəzəro çar- 
pmaqdadır. Onlardan ikisi üzərinde dayanmağa ehtiyac vardır. 
Birincisi, bu mühitin aşıq məktebi funksiyalarını bəzən üzərino 
götürmə halları müşahide edilməkdədir. Borçalı mühitinin təsiri 
ilə burada da bezən şairlik ənənəlerinin güclənməsi, pcşəkar 
saz ifaçılığının, xüsusilə Aşıq Ədalet ve Aşıq Zakir Bayramo- 
vun tekrarolunmaz ifa üslubunun yaranması Gencobasar mühi- 
tinin mektəb səviyyəsinə yüksəlişine esas verir. Lakin məktəb 
flınksiyasına mexsus bir sıra başqa ölçülerin, xüsusilə fərdi ya- 
radıcılıq enenələrinin formalaşması baxımından Gəncəbasar
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mühiti hələ özünün yüksəliş merhələsindədir. Belə bir prosesin 
hazırki səviyyəsi onım özünə mexsus ifa və repertuar yaratmaq, 
daha dolğün ənənelər formalaşdırmaq imkamm gündəmdə sax- 
layır.

Gəncəbasar aşıq mühitində nəzərə çarpan ikinci xüsusiyyət 
onun özünün de mikromühitlərə və yaradıcıhq ocaqlanna ay- 
nlması, onun ümumilikdə parçalanıb xırdalanma durumu ile 
əlaqədardır. Mühitin müxtəlif erazilərinde aşıq yaradıcıhğımn 
inkişaf səviyyəsi bir-birindən xeyU fərqUdir. Məsəlen, Tovuz 
ile Gədəbəy, Kelbecər, yaxud Şəmkir, eləcə də Ağstafa ərazi- 
sinde yayılan aşıq yaradıcıhğı enənələri hem mövzu, məzmun, 
hem de senetkarhq baxımmdan bir-birinden müxtehfliklərlə 
seciyyələnir. Ferqler ise getdikcə artır, her bir ərazidə ferdi 
yaradıcıhq üslubu formalaşır. Bu ise yeni-yeni xırda mühitlerin 
töreməsi üçün ilkin zemin yaradır, Gencəbasar aşıq mühitinin 
məktəbə çevrilmə imkanlarmı azaldır.

Aşıq yaradıcıhğı daim hərəkətdə, dinamikadadır. Cemiyye- 
tin həyatmda baş veren proseslər, ictimai-siyasi faktorlar bu he- 
rekətin istiqamətlerini daim dəyişir və istiqamətləndirir. Bu 
aşıq mühitinin təkmilleşmede, tereqqi və dinamikada olması 
onun daxihndə gedən yaradıcılıq proseslerinin yönümünün ce- 
miyyetin inkişafma uyğun semtlenməsi ilə bağhdır. Odur ki, 
Gencebasar aşıq mühitinin tarixi taleyini -  mektəb səviyyesine 
yüksəlməsi və ya parçalanmasmı onun özündə baş verən pro- 
seslər müəyyen edəcekdir.

QARABAĞ AŞIQ MÜHİTİ

Qarabağ aşıq mühitinin Göyce məktebi terkibinde təsnif 
edilmesi son derece şərti olub yalmz coğrafı ərazi göstericisinə 
əsaslamr. O, hem tarixi mövqeyinə, hem yaradıcıhq ənənəleri-
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nin əhatə dairesinə görə Göycə mühitindən xeyii ferqlənir. 
Onun törəme zeminində Təbriz aşıq enənələri əsas rol oyna- 
mışdır. Bu mühitin tarixi yüksəlişində Şirvan məktebinin desti- 
xəttinin nüfuzedici təsiri də inkaredilməzdir. Bəzi müşahidelər 
isə Göycədə tarixən aşıq enənələrinin yayılmasmda, müəyyən 
özel ənənelərin formalaşmasmda Qarabağ mühitinin təsirinin 
nəzərə çarpacaq derəcədə mühüm olduğunu göstərmekdədir.

Uzun müddətden beri Azərbaycan aşıq yaradıcıhğı ənənələri 
küll hahnda araşdınlmamış, mektəb-mühit bölümü nezərə ahn- 
mamışdır. Aşıq yaradıcıhğı tarixi yüzilHklərin, yaxud həmin 
dövrlerdə yaşayan tək-tek şəxsiyyetlərin həyatı əsasmda öyrə- 
nilmiş, ayn-ayrı regionlarda onım inkişaf istiqaməti və meyllə- 
rinin açıqlanmasma demək olar ki, diqqet yetirilməmişdir. Bu 
ise eyni mülahizə və fərziyyələrin aşıq ədəbiyyatı tədqiqatla- 
nnda döne-döne tekrarlanmasma sebəb olmuşdur. Qaynaqlara 
kifayet qeder diqqət yetirilməməsi bezi tədqiqatlarda hətta aşı- 
ğm yaranma və formalaşma tarixini üç-dörd min il bundan əv- 
vellerde axtannağa təşəbbüslər göstərilmişdi. Bu isə hor şey- 
den evvel oğuzlann geniş ərazilərdə yayıhb özlərinə məxsus 
ifaçıhq-improvizatorçu institutlan yaratması enenələrinin diq- 
qetdən kənarda qalması ilə bilavasitə bağh olmuşdur.

Ozan-aşıq ifaçılığı bu günkü ərazilərə birdən-bire golib çıx- 
mamışdır. Cemiyyətin həyatmda baş verən hadiselerlo sıx bağh 
şekildə, ayn-ayrı menəvi-əxlaqi deyerler, o cümlədən islam ve 
islam teriqeti dəyerleri yaranıb qəbul edildikcə, oğuzlann ya- 
şadığı erazilerde ifaçılıq institutları yayılma, formalaşma, te- 
kamül merhələsi keçirmişdir.

Ona göre de bu gün hemin regionlarda yayılan və yüksəlen 
aşıq yaradıcıhğmın ilkin qaynaqlardan süzülüb gələn ənənələr- 
le yanaşı, ayrı-aynlıqda, her birinin özünəməxsus fərdi üslubu, 
yaradıcıhq fərqləri, senetkarhq deyerleri əsasmda öyrenmək
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vacibdir. Bu istiqamətdə Qarabağ aşıq mühiti xüsusi maraq do- 
ğurur. Bir də ona görə ki, bu mühit hazırda da məlum səbəblə- 
rə görə öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Fəaliyyətdə olduğu 
dövrlərdə onun daxilində mühüm yaradıcıhq prosesləri getmiş, 
aşıq musiqisi ilə muğamm çarpazlaşması, müəyyən dövrdə mu- 
ğamm üstün mövqeyə keçib aşıq ənənələrini zəiflətməsi nəzə- 
rə çarpacaq dərəcədə olmuşdur.

Qarabağ aşıq mühitinin Göycə aşıq yaradıcıhğma təsiri, Təb- 
riz məktəbi ənənələrinin hələ XVI əsrin sonu XVII yüzilliklər- 
dən başlayaraq burada özünü göstərməsi məlumdur. Bu isə 
şübhəsiz ki, Aşıq Qurbaninin Təbriz aşıq ənenəiərini Qarabağ 
mühitinə gətirməsi, Qarabağm Təbriz mektəbinin daxil olan 
Qaradağ aşıq mühiti ilə tarixi əlaqələrinin bilavasitə təsiri ilə 
bağh idi. Bütün bunlarla yanaşı, Qarabağ mühiti XVIII əsrdə 
Aşıq Valehin şəxsində yeni mərhələyə yüksəldi, özünəməxsus 
fərdi yaradıcılıq üslubunu formalaşdırdı. Qurbaninin Təbriz 
məktəbindən gətirdiyi ənənələr olduğu kimi qəbul edilmədi. 
Onlar Qarabağ mühitində yeni cilalanma mərhələsi keçib fərdi 
yaradıcıhq xüsusiyyətləri ilə zənginləşdi. Özünün ilkin törəni- 
şində Aşıq Qurbani, Lələ kimi ustad sənətkarlarm üslubu əsa- 
smda fərdi yaradıcıhq istiqamətini formalaşdırdı.

Qarabağ aşıq şeri Aşıq Valehin (1729-1822) şəxsində 
özünün tarixi yüksəlişini yaşadı və demək olar ki, XVIII esrin 
ewəllərində şöhrətli Qarabağ aşıq mühiti yaxm və uzaq ellerdə 
tammb qəbul edildi. Bu mühitin formalaşmasmı son vaxtlarda 
Aşıq Qurbaninin adı ile bağlamağa daha çox meyl göstərilir. 
Lakin unutmaq olmaz ki, Aşıq Qurbaninin ilk genclik illərindən 
həyatı və yaradıcılığı Qaradağ-Təbriz yaradıcılığı enəneləri ilə 
bağh olmuşdur. Ömrünün son illerində Q.Kazımovun axtarışla- 
rma esaslanıb Aşıq Qurbaninin Diri kəndine qayıdıb geldiyini 
təsdiqlemiş olsaq belə, bu, Qurbanini Qarabağ aşıq mühitinin
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yaradıcısı kimi götürməyə kifayet qeder esas vermir. Çünki 
Qurbani yuxanda deyildiyi kimi, ilk öncə Qaradağ hüdudlann- 
dan çıxmışdı, onun bütün yaradıcılıq imkanlan Qaradağ-Təbriz 
aşıq ənəneləri üzərində köklənmişdi. Qurbaniyə Qarabağda 
birmənah münasibət olmasa da, o bu mühitdə kifayət qədər 
tanmırdı, onun bir senetkar kimi Qarabağ aşıq mühitində qa- 
baqcıl ənenəlerin yayılmasmda rolu böyük idi. Qismən sonra- 
lar, xüsusilə Qurbaninin vəfatmdan sonra Qarabağda onun ya- 
radıcıhq enəneleri özünün geniş intişarmı tapdı. Aşıq Valehin 
bir sənetkar kimi formalaşmasmda Qurbani ənənələri az rol 
oynamadı.

Aşıq Valeh Qarabağm şəfah güşələrindən biri olan Abdal- 
Gülabhda dünyaya gəlmiş, uzun ömr sürərək burada yaşamış, 
həmen kənddə də torpağa tapşınlmışdır. Onun ölüm tarixi baş 
daşmda qeyd olunmuşdur: «Kerbəlayı Səfı ibn Məhəmmed. 
İ 2 3 2 - C İ  ildə (yeni tarixlə 1822-ci ildə -  A.N.) vəfat etmişdir. 
Baş daşma isə belə bir bənd həkk cdilmişdir:

«Valch» leqəbimdir, Səfıdir adıın,
Allahı scvənlər budur ınuradım,
Qəbrim yol kənannda irzillah,
Hər görən desin bir qulflılallah».

Aşığm qebri Abdal-Gülablınm Salam tepəsi qəbiristanmda- 
dır. Bura təpə üstü olduğuna görə görünür aşıq hemin yerdə 
defn olunmasmı özü vəsiyyət etmişdir. Aşıq Valchin doğum 
tarixi dürüst məlum deyildir, bir vücudnaməsinə istinadən onun 
yüz il yaşadığı ehtimal edilir:

Yüz yaşında olduın piri-natəvan,
Gələnlə, gcdənlə, qonşuya yaman (16, s.273).
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Lakin o da məlumdur ki, vucudname avtobioqrafık gösterici 
deyil, aşıq şerinin şekillərindən biridir. Adetən vucudnameler 
orta və əhli yaşda yazılır, burada uzun ömr sürəcəyini güman 
edən sənətkarlar o dünyadakı heyatlanndan da bəzən söz açır- 
lar. Son dövrlərin araşdırmaları göstərir ki, Aşıq Valeh 89-90 
yaş yaşamış, 1732-ci və ya 1733-cü ildə anadan ohnuşdur (17, 
S .4 ) .  Başqa bir mənbəye görə isə aşığm 1729-cu ildə anadan 
olduğu ehtimal edilir (18, s.3). Biz bu tarixi daha dürüst hesab 
edirik.

Aşıq Valehin şerləri həle öten esrin əwəllərində H.Qayıbov, 
F.Köçərh terəfindən toplamhb nəsr edilmişdir (16, s.273). Sonralar 
isə bu sahedə Ə.Axımdovun, F.Mehdinin və başqalannm fealiyyəti 
əhemiyyeth ohnuş, Aşıq Valehin şerleri, «Valeh və Zəmigar» das- 
tanı toplamhb nesr ediknişdir. Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, 
«Valeh və Zemigar» avtobioqrafık dastanlar qrupuna daxildir. 
Dastanda Valehlə Zəmigar arasmdakı deyişme Valehin Zemi- 
garı meğlub edib onu Dərbəndden özü ilə Qarabağa gətirme- 
sindən bəhs edilir. Buradakı poetik nümunələr, o cümləden de- 
yişmelər sonradan Aşıq Valehin şerləri kimi verilmişdir. Lakin 
bize görə bu, heqiqete uyğun deyildir. «Valeh və Zəmigar» 
dastanmm üslubu, struktur tərkibi XIX esrin ikinci yansmdan o 
yana keçmir. Çox güman ki, dastan XIX əsrin sonralarma ya- 
xm, bəlkə de XX əsrin əwellerində Qarabağ aşıq şeri ənenəle- 
rinə, eləcə də Aşıq Valehin irsinə beləd sənetkarlar tərefmden 
yaradılmışdır. Dastan senətkarlıqca XVII-XVIII əsrin dastançı- 
lıq təlebləri səviyyəsinə qalxa bilmir, onun sonrakı dövrlərdə 
yarandığı aydm nezere çarpır. Ola da bilər ki, «Valeh və Zəmi- 
gar» yaddaşda yaşayan kiçik bir süjet əsasmda sonradan aşıqlar 
tərəfmdən işlənmişdir.

Günümüze Aşıq Valehin bir sıra geraylı, qoşma, müxem- 
məs, cahanname, vücudnamə, deyişmə, mənzum mektub və
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həcvləri gəlib çatmışdır. Bütün bu nümunelərdə Qarabağ mühi- 
tinə mənsub milli meişət, sənətkarm qabaqcıl dünyagörüşə ma- 
lik olması, Şərq edebiyyatma və klassik irsə yaxmdan belədliyi 
diqqəti cəlb edir.

Öz ustadı Aşıq Semedi şerlərinde döne-dönə xatırlayan, ona 
ehtiram bildirən Aşıq Valeh incik düşdüyü din xadimlerine, 
ədaletsiz idareediciləre də yeri gəldikce münasibətini bildirir. 
Aşıq Valehin müasiri olduğu M.P.Vaqif yaradıcıhğma rəğbəti 
böyükdür. Lakin «...M.P.Vaqifm müasiri olan sənetkarm şerlə- 
rində eşq və sevgi motivlərinə — gözellərin tərennümünə, al 
yanaqlann, püstə dodaqlarm, sərv boylarm, incə bellərin, qara 
tellərin tesvirine az rast gelinir -  («Valeh və Zəmigar» dasta- 
nmdan şerlər istisna edilərsə). Onun şerlərində ictimai-siyasi 
motivlər, dünya, zaman, insan və s. haqqmda felsəfı mühaki- 
məler, haqsızlıq, ədalətsizlik əleyhine etiraz, dindarlarm, mol- 
lalann tenqidi mühüm yer tutur (18, s.5). Elə buna görə də 
dövrün digər sənətkarlarmda olduğu kimi, Aşıq Valchdə sufı, 
tekkə-dəi'viş görüşləri axtarmaq, aşıq yaradıcılığmm hetta
XVII-XVIIl esrlərden sonrakı mərhələlərini hemən görüşlerlə 
bağlamaq esassızdır. Aşıq Valehin bir çox şerri bize təhriflərle 
gelib çıxsa da onun coşğun lirikaya malik olması, dövrünün en 
oynaq, ritimli şerinin yaradıcılarmdan biri kimi xalq arasmda ta- 
nmması şübhəsizdir. Bu cəhətden aşığm «01um» dəraylısı təbii 
ve yaddaqalandır;

Ay ana, bu bir cüt sonanm 
Hansına qurban mən olum?
Süzgün baxıb can alman,
Hansma qurban mən olum?
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Könül bağladım bir ada,
Dərd tapdım həddən ziyada,
Hər ikisi meləkzada 
Hansma qurban mən olmn?

Cüt dolaşan nazlı xanım,
Xoş avazlı mehribamm.
Valeh deyər, var bir canım,
Hansma qurban mən olum?.. (18, s.17)

Aşığın sabaha ümidi nikbindir. O, insanları bir gün öz arzu- 
larma qovuşacağına inandırmağa çahşır. «Laləzar yurdların vi- 
rana qalmasmdan, zülümkar insanlarm şah taxtmda oturma- 
sı»ndan pərişan olmur, onlann da bəxtinə qüdrətdən bir gün 
pay gələcəyine dərin inam bəsləyir. Əslində Aşıq Valeh zəma- 
nəyə, ədalətsizliklərə etirazmı bildirir, ağır güzəramn keçib ge- 
dən olmasma ümid edərək xalqa teselli verir:

Könül gəl əl götür bu qəm-qüssədən,
Sənin də joırdunda toy olar bir gün.
Vaxt olar ötüşüb keçər bu dövran,
Fəsli bahar gələr, yay olar, bir gün!

Düşübdür dövranm tubu borana,
Lalezar çəmənlər qalıb virana.
Fəsil çönər, davar dönər arana,
Buzlaqlar əriyib çay olar, bir gün!

Namərdlər ahbdır vaxtı araya,
Zülümkar şah oğlu gəlib saraya,
Hayqmna, haraym çatar haraya?
Zahmlar evində vay olar bir gün!
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Qəm yemə, a Valeh, olar bir zaman,
Şənliyə bürünər bu çöl, bu orman,
Bizim də elimiz olar çıraqban,
Qüdrətden qəlbinə pay olar bir gün (18, s.36).

Aşıq Valeh yaradıcüığmda Qarabağ mühitinin bir sıra eybe- 
cərlikləri tənqid olunvır. Xüsusile, din xadimlərinin ədalətsiz- 
liklərini, onlann saza, söze besledikleri düşmen münasibeti 
aşıq tez-tez qoşma ve gərayhlannda hədefe götürür.

Aşıq Valehin yaradıcılığı tam toplanmadığı kimi, onun həya- 
ta baxışlanm eks etdirən lirikası da hələ öz sirrini folklorşünas- 
hğm üzüne kifayet qeder açmamışdır. Bu gün aşıq mühitində 
Aşıq Valehdən sonra ycni enənəlerin yarandığı, Qarabağm mu- 
ğamm perveriş tapdığı sənet ocağma çevrildiyi, mühitin senət 
qaynaqlarmda baş veren, bir çox halda biri digərini üstələyen 
yaradıcıhq üslublarmm tarixi çarpazlaşması helə kifayet qədər 
araşdınlmamışdır.

Şübhesiz ki, medəniyyətimizin tarixi üçün dəyərli qaynaq- 
lardan olan Qarabağ aşıq mühitinin geniş arealda öyrenilməsinə 
bu gün ehtiyac duyulur. Çünki bu mühit bir terefdən mövcud 
enenelər esasmda zenginleşmekle öz-özünü tanıtmış, diger 
terefden Şirvan və Tebrizdə yayılmış aşıq enənələrinin təkmil- 
leşmesinə tesir göstermişdir. Digər tərəfdən Qarabağm aşıq 
mühiti peşekar ifaçıhq və improvizatorçuluq ənenelerini mug- 
am ifaçıhğma güzeşte getmişdir. Bu, Azerbaycan mədeniyyeti 
tarixinde xüsusi yeri olan Qarabağ aşıq mühitinin özüne məxsus 
spesifık xüsusiyyetidir.

Bu mühitin diqqeti çeken başqa bir cehəti de XIX əsrden 
burada qadın aşıq sənetkarhğmm yayılmasıdır. Bu ənəne XVIII 
əsrin sonu, XIX esrin ewəlerində özünü Şirvan məktebində 
gösterse də o, öz mükemməl yükselişini Qarabağ mühitində
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tapmışdır. Qadın aşıqlarm bizə gəlib çıxan ilk nümayəndələrin- 
dən biri Ağabəyim ağa idi. O, Şuşada dünyaya ğöz açmışdı. 
Qarabag xanı İbrahim xanm qızıdır. Tehrana Fətəli xana ərə 
verilmiş, ilk baxışda təmtəraqlı bir həyat sünnüşdür. Lakin 
Ağabəyim ağa daim qurbət dərdi çəkmiş, heç vaxt Qarabağı 
yaddan çıxarmamışdır. Müxtəlif iilərdə «Ağabəyim» təxəllüsü 
ilə bayatılar, qoşmalar yazmış, onlann bəzi nümunələrini vətə- 
nə də göndərə bilmişdi. Onun bayatılannm muğam üstündə 
oxunuşu bütün Azərbaycanda dillər əzbəri olmuşdur.

Mən aşiqəm, qara bax,
Qara salxım, qara bağ.
Tehran cənnətə dönsə
Yaddan çıxmaz Qarabağ (17, s.32).

Ağabəyimin torpaq, vətən deyib haray qoparan şerləri qadm 
aşıq poeziyasmm yaranmasma, onun qurbət, övlad həsrəti, qar- 
daş dərdi, zülm, ədalətsizliyin ərşə dayanrnası ilə bağlı fəryad- 
lan ümumilikdə qadm azadlığmm yüksəlişinə mühüm təkan ol- 
muşdur. Müxtəlif aşıq məktəblərində qadm aşıq poeziyasmm 
meydana gelməsinə və özünə məxsus bir yolla inkişaf etməsinə 
təsir göstərmişdir.

Qadm aşıq pocziyası ənənələrinin kamil yüksəliş yolu yenə 
Qarabağ aşığ mühitindən başlamışdır. Araz sahili Maralyanda 
dünyaya göz açan Aşıq Peri öz yaradıcılıq yüksəlişini Şuşada 
tapdı. Çox qısa bir müddətdə Q.Qasımzadənin dediyi kimi, Qa- 
rabağda şöhrətləndi və məşhur sənət adamlannm diqqətini cəlb 
etdi. Qarabağ şairləri ilə dcyişmələrində fıtri istedada, coşğun 
təbə malik bir sənətkar olduğunu göstərdi. Aşıq Pəri öz məhəb- 
bəti yolunda canmı qurban vcrən, insan azadhğı və hüquqlanm 
aşıq poeziyasma gətirən ilk qadm sənətkarıdır. Uğursuz məhəb-

bətindən qileyli Aşıq Pəri şeri ümumilikdə dünyanm əda- 
lətsizliklərinə güclü etiraz motivləriylə zənğindir. Zəmanəsində 
haqq, ədalət axtaran, naşı əlindən fəryad qoparan sənətkann 
həyatı kimi, yaradıcılığı da iztirab, həsrət, göz yaşı motivlərin- 
dən azad deyildir;

Dad eylərəm, haray naşı əlindən,
Yandı ciyər eşq atəşi əlindən.
Mən nə deyim, gözüm yaşı əlindən.
Üzüşər sonalar, göllər oynaşır. (20, s.19)

Aşıq Pəri ömrünün sonuna qədər aşiqinə qovuşmaq ümidini 
öz lirikasmda həsrətlə yaşatdı. O, sevgilisinin ölümü ilə həya- 
tmm başa çatdığmı, bu həsrətin ömür boyu onu gözüyaşlı qoy- 
duğunu dərin bir kədərlə vəsf eləyirdi:

Bir dilbər pəriyə Pəri qan ağlar,
Çəkilib sinəmə düyünlər, dağlar.
Ölübdü bülbülüm, lal olub dağlar,
Saralıb, savıhb güllər, ağlaram. (20, s.32)

Aşıq Pəri xalq poeziyasmdakı etiraz mötivlərinə yeni təkan 
verdi, onu haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı güclü ittihama çevirdi.
O, təkcə Qarabağ mühitində dcyil, ümumiyyətlə Azərbaycan 
aşıq şerinde qadm yaradıcıhğı ənənəsinin genişlənmesinə se- 
beb oldu. Bu enenə bu günün özündə də davam etdirilmekde- 
dir. Narmc xatunun uzun illərdən bəri yaradıb davam etdirdiyi 
«Aşıq Peri» meclisinin yüzə yaxm qadm sənətkarı dünyanm 
müxtəlif ölkelerində aşıq sənətinin gözəlliklerini nümayiş ctdi- 
rir, Azərbaycanm saz-söz sənətini layiqincə təmsil cdirlər.

Aşıq Pəri davamçılannm şöhrətlənməsi yeni enənə deyildir. 
Bu helə XIX əsrdən baş ahb gələn, müxtəlif dövrlerdə ayn-ay-
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n aşıq mühitlərində Aşıq Bəsti, Aşıq Mahxanım, Aşıq Məhtab, 
Aşıq Qızyetər, Aşıq Fatma, Aşıq Həmayıl, Aşıq Püstə, Aşıq 
Zeynəb ve onlarla digər qadm aşığm sənət meydanmda ad-san 
qazanmasma səbəb oldu. Bu ənənə Şirvan aşıq məktəbində, 
xüsusilə Şamaxı mühitində geniş yayıldı. Gəncəbasar mühitin- 
də Gülarə və Dilarə Azaflı bacılarmm şəxsində yeni-yeni iste- 
dadh ifaçılar yetişdi.

Qadm aşıq yaradıcıhğmm bəzi tədqiqatçılarm bir sıra yanlış 
mülahizələri bu sənət qolunun tarixi inkişafmm müəyyənləş- 
məsində müəyyən durğunluq yaratsa da həmin istiqamət folk- 
lorşünaslığm ümumilikdə diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Gör- 
kəmli folklor toplayıcısı S.Paşayevin xidməti sahəsində Aşıq 
Bəstinin şerləri toplanıb işıq üzü gördü və onun yaradıcıhğı ba- 
rədə ətraflı tədqiqat apanldı. (19, s.35).

Bəstinin taleyi də Aşıq Pərinin taleyi kimi uğursuz olmuş- 
dur. Aşıq Bəsti bədahətən söz deyən, deyişdiyi aşıqlan məğlub 
edən, böyük fıtri istedada malik sənətkar olmuşdur. Sevgilisi 
Əyyub nahaq işin qurbam olmuşdur. Aşıq Bəsti bıından sonra 
heç kəsə könül vcrməmiş, sevgilisinin müqəddəs ruhunu şerin- 
də vəsf eləmiş, ömrünün sonuna qədər ilk məhəbbətini xatırla- 
mışdır. Aşıq Bəsti illərlə ağlamaqdan kor olmuş, lakin buna 
baxmayaraq sazı ycrə qoymamış, məclislərdən çəkilməmişdir. 
Aşıq Bəsti oynaq ritimli, kiçik ölçülü şcrin mahir ustası olmuş- 
dur;

Bir qəmli bülbüləm,
Güllər inanmır.
Məcnunsuz Leyliyəm,
Ellər inanmır.

Göz yaşım sel olur,
G öllər inanmır.

Bir qərib yolçuyam,
Yollar inanmır.

Aşıq Bəsti monəm,
Ellor inanmır.
Sinnim doxsan olub,
İllər inanmır. (19, s.26)

Aşıq Bəsti yaradıcılığında həyat ziddiyyədərinin qarşılaşdı- 
nlmasmdan yaradılan təzadlann, füsunkar təbiət gözəlliklərinin 
tərərmümü güclüdür. Aşıq Bəsti şeri sənətkarhq xüsusiyyətləri, 
sadəliyi, aydın və rəvanlığı ilo də seçilir.

Qarabağ mühitində yaranıb özünün inkişaf yolunu müəyyən- 
ləşdirən, başqa aşıq məktəblərində qadın aşıq yaradıcılığmın 
forma, məzmun və sənətkarlıq baxımmdan cilalanmasını istiqa- 
mətləndirən bu ənənə aşıq yaradıcıhğmda müstəqil bir istiqa- 
mət kimi öyrənilmokdədir.

Qarabağ aşıq mühiti sonrakı dövrlərdə Aşıq Valeh kimi sə- 
nətkarlar yetirə bilməsə də burada aşıq ocağmın söndüyünü də 
söyləmək olmaz. Başqa mühitlərdən fərqli olaraq bu rcgionda 
aşıq sənətinin muğamla yeni çarpazlaşma prosesi baş vcrmiş, 
qüdrətli muğam sənətinin tarixi yüksəlişi fonunda aşıq yaradıcı- 
lığı arxa plana kcçmişdir. Lakin aşıq mühiti pozulub sıradan 
çıxmamış, özünün süqutuna qədər əzəli ənənələrini yaşatmış- 
dır. Bu mühüm yaradıcılıq prosesində Aşıq Xaspoladın, onun 
ətrafında cəmlənən ifaçı aşıqlar destəsinin -  Aşıq Nobi, Aşıq 
Mehəmməd və b. xüsusi əməyi olmuşdur.

Aşıq məktəbləri və mühitləri Azərbaycanda orta əsrlərdən 
başlayaraq zəngin şifahi mədəniyyətin yaranmasına xidmot ct- 
miş, her bir mektəb və mühit özünə məxsus ifaçılıq, improviza- 
torçuluq ənənələri və sənətkarlıq dəyərləri ilə bir-birindən
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fərqlənmişdir. Bu gün orta əsr şifahi mədəniyyət tariximizi, 
aşıq poeziyasmm XVII-XVIII əsrlərdəki intibahmı öyrərmıək 
üçün, aşıq məktəbləri və mühitleri arasmdakı ümumi və fərqli 
cəhətləri müəyyənləşdirməyə mühüm ehtiyac vardır.
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AŞIQ YARADICILIĞININ ÜSLUB VƏ ŞƏKLİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Bedii təfəkkürde yeni hadisə olan aşıq yaradıcıhğmın xalq 
içərisində geniş yayılmasının və sevilmesinin başhca səbəblə- 
rindən biri də onun üslubu və şəkli gözəlliyi ile bağhdır. Özü- 
nün töreniş mərhəlesinde cəmiyyetdə o qədər də dəyerləndiril- 
məyən, bir sıra hallarda aşağı təbəqənin, kiçik zümrənin üslubu 
hesab edilen xalq üslubu aşıq şerinin helə yaranma və tekam- 
mül mərheləsinde böyük poetik imkanlara malik olduğunu gös- 
tərdi. Ərəbdilli ve farsdilli poeziyanm “Şahnamə”lər, “Xəmsə”- 
lər yaradıb öz zərif və oynaq bəhrləri ile dünyam hcyran qoy- 
duğu bir zamanda, xalq şeri üslubu böyük ədəbiyyatlarm üslu- 
buna çevirlmemişdi. O, öz imkanlannı açıb hələ üze çıxarma- 
mışdı. Xalq şerinin zəncirvan şəkilde yaranıb yayılan bir-birin- 
dən gözel forma, şekil ve tipleri hələ milli yaddaşda öz bakire- 
liyini yaşamaqda idi. Azərbaycan dili inkişaf etdikce, xalq ara- 
sında esas danışıq dilinə, Yaxın və Orta Şərqde işlək, anlaşılan 
dillerdən birine çevrildikcə onun ifadə imkanlan da artıb yük- 
selirdi. Azerbaycan xalq şeri üslubunun yaranma tarixi ana dili- 
mizin xalq arasmda yayıhb üstün mövqeyə keçməsindən başla- 
yır. Xalq şerindəki erken lirik üslub aşıq şeri üslubunun sələfı- 
dir.

Şöhrətli yaradıcıhq enenəlerinə malik xalq poeziyası “çox 
qədimlərden özüne mexsus bir yolla tarixə yoldaşlıq edib hadi- 
sə və faktları poetik vasitələr və üslublarla zəmanemize gətirib
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çıxarmışdır” (1, s.221). Bu poetik vasitə və üslubların Azərbay- 
can xalq şerində özünə məxsus ritm yaradan vasitələri -  allite- 
rasiyası, affonansı, qafıyə, rədif və təkrarlar sistemi vardır. O, 
eyni zamanda vəzn ölçüsü, misra daxili bölgüsü, səs və söz 
kompleksləri ilə insanı valeh edir (2, s. 17-19).

Bütün bu üslub gözəlliyi təbii ki, birdən-birə meydana çıx- 
mamış, canlı xalq dili inkişaf edib yüksəldikcə o da tərəqqisini 
davam etdirmiş, əski dastanlardan, oğuz hekayətlərindən süzü- 
lərək üzü bəri gəimiş, zaman-zaman lirik üslubun ölçü və qə- 
liblərini yaratmışdır. Estetik düşüncənin bu böyük və mühüm 
hadisəsi bütün təfərrüatı ilə elm üçün açıqlanmadığı kimi, qe- 
dim oğuznamələrdə, o cümlədən “Kitabi-Dədə Qorqud”da epik 
üslubla lirik üslubun çarpazlaşmasmm ümumi mənzərəsi də 
həle dürüst və qəti nəticələrə gətirib çıxarmamışdır.

Ozandan aşıqa keçidin ilkin mərhələsində miili repertuardakı 
boşluğım yerini lirik üslubun ayrı-ayn azhecah şəkilləri tutsa 
da, onlar yaranan boşluğu doldura bilmədi. Hətta yeddi hecah 
şer silsiləsi də repertuardakı bütövlüyü bərpa ctmək imkanına 
malik olmadı. Lirik üslubun daxilində güclü yaradıcıhq poten- 
siah mövcud idi, müəyyən zaman hüdudunda o hərəkəte gəldi. 
Bu prosesə təsir edən başqa amiller də şübhesiz ki, meydana 
çıxdı ve həmin potensialı hərəketə getirdi. Həmin hərəkətveri- 
ci qüw ə aşıq yaradıcıhğmm islam dəyərleri ilə elaqədar mey- 
dana gəlmesi, böyük yaradana aşiqlik sevdası ilə sıx vəhdet- 
dəydi. Onun bir çox elementləri isə artıq epik enənədə mövcud 
idi:

Yucalardan yucasan,
Kiınsə bilməz nccəsən,
Görklü tənri,
Neçe cahiilər səni
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Göydə arar
yerdə istər.

Sən xub möminlər könlindəsən,
Daim turan cobbar tanrı
Baqi qalan səttar tənri... (3, s.81)

Aşıq yaradıcıhğı ilk öncə bu hazır qəlibləri qəbul etdi, qə- 
dim türk poetik tərkiblərinə əsaslandı, həmin poetik zəmində 
özünün yeni yaradıcılıq üslubunu formalaşdınb onu davam et- 
dirdi. Poetik üslubun ən böyük nailiyyəti qədim türk şeri vəzni- 
ne əsaslanması oldu. Bu son dərecə mürəkkəb və çətin proses 
idi. Eyni zamanda poetik təfokkürlə sıx bağh olub xalq arasm- 
dakı erkən ənənələre söykənirdi.

Poetik üslub Azərbaycan danışıq dilinin bədii imkanlanna 
əsaslandı, ərəb-fars dillərinin güclü təzyiqi altında milli düşün- 
cə materialına söykənən qüdrətli bir ifadə modeli yarada bildi. 
Bir sıra hallarda barmaq hcsabı vəzn adlandırılaraq mahiyyəti 
kiçildilse də bu vəzn milli mədəniyyətin xalq təfəkkürü ilə 
bağh çox ağır bir tərəfini neçə yüz ildən bəri öz çiynində daşı- 
ya bildi. Zaman keçdikcə o, lirik üslubun xalq yaradıcılığı da- 
yaqlarını möhkəmlətdi, yeni-yeni ölçülər, şəkillor formalaşdır- 
dı. İki hecadan başlayaraq 15-17 hccaya qədəri ohatə cdən 
müxtelif şəkillər yaratdı. Heca vəzninin çoxcəhətli yaradıcılığı 
heç də bütün qüdrət və ezəməti ile bizə gəlib çatmadığı kimi, 
yarandığı eski dövrler barədə məlumatlan da bu günə yctirə 
bilmedi.

Bizə melum olanı odur ki, hcca veznli şerin ilk mükəmməl 
mümunələri X-XI osrlərdə xalq arasmda bəlli idi (4, s.327- 
328). Yeddi və səkkiz hccah şcrlər isə daha qədimlərdən, bir 
sıra hallarda isə əski türk dastanlan vasitəsilə bizə gəlib çatmış- 
dı (4, S.321). Heca vəznli şeri türkü adlandıran M.Kaşqari, bu
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sözün “qoşmaq” məsdəri ilə bağlı olduğunu da göstərirdi (4, 
S .3 6 7 ) .  Türk xalqlan içərisində bu gün heca sistemindən asılı 
olmayaraq bir çox şer şəkili “koşku”, “qoşqu”, “kuşik”, «quşqu» 
və başqa adlarla tammr (5, s.160). Məsələn, özbək xalq poezi- 
yasmda onun səkkiz, on bir, on iki, on üç hecab nümunələrinə 
də təsadüf edilir (5, s . 1 6 7 ) .

Azerbaycan xalq şerində isə bu qəlibin hələ Xl-Xll əsrlərdə 
müəyyən kamil formalannm olduğu ehtimal edilir. Çünki XIII- 
XIV əsrlərde Yımis İmrənin, Molla Qasımm yaradıcıhğı həmin 
formamn xalq şeri üçün yeni olmadığvm göstərir. XIII-XIV əsr- 
lərin ədəbi-bədii mənzərəsi belə ehtimah təsdiqləyir ki, XI-XII 
əsrlər xalq şeri şəkilləri, eləcə də məhəbbət dastanlan daxilin- 
də şer şəkillərinin yararmıası üçün münbit zəmin olmuşdur.

Sözlərin tələföz müxtəUfliyindən başlayaraq məna çalarlan- 
nm ayrılmasma doğru irəhləyiş baş vermişdir. Cinas qafıyəyə 
əsaslanan yeddiUk qehbdən eyni mezmunlu, ölçülü səkkizhk 
ve onbirhk forma (təcnis) törəmişdir. Şer şəkillərinin yaranması 
uzun zaman hüdudunu əhate ctmişdir. Yeni şəkiliərdə ilahi gö- 
zəlhyin esrarənghyi, təbiət və insan gözəUiyi özünü əks ctdir- 
mişdir. Yeddi hecaya keçid bedii tefekkürdə nə qədər böyük 
hadisə idise, səkkizUyin yaraıunası şer şekiUerinin zencirvari 
şəkilde törəmisini şərtlendirdi.

XII-XIII əsrlərde xalq şeri şəkiUəri əsasmda yeni bir yaradı- 
cıhq sahəsinin əsası qoyuldu. Bu, aşıq şerinə fərqli formalar 
getirməklə yanaşı, eyni zamanda onu yeni məzmun dəyərləri 
ile zenginləşdirdi. Aşıq şeri şəkiUərinin geniş ve çoxcəhəth ya- 
radıcıhq merhələsi başladı. Sonralar ise bu müxtəliflik tədqi- 
qatçılann diqqətini celb etdi. Türk xalq şeri barede F.Köprülü- 
nün, T.Kovalskinin, S.V.Steblevanm, F.Korşun və başqalannm 
araşdırmaları meydana çıxdı. Azerbaycanda da bu sahədə 
M.Cəfer, Ə.Mirehmedov, A.Axundov, M.Əliyev, Ə.Eldarova
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və başqalan dəyərli işlər gördülər. Amma bütün bunlarla yanaşı 
hələ de aşıq şerinin bir sıra şəkillərinin şəkli xüsusiyyəti, törə- 
mə spesifıkası, janr göstəriciləri barədə bir sıra mülahizələrin 
dürüstləşdirilməsine, janr, forma, şəkil və başqa xüsusiyyətlə- 
rin araşdırmasma, aşıq şeri şəkilləri müxtəlifliyi ve onu yaradan 
səbəblərin açıqlanmasma ehtiyac vardır.

Aşıq poeziyasmm işlək şəkillərindən biri gəraylıdır.
Gərayh səkkiz hecah, üç, beş, yeddi, bezən daha artıq bənd- 

dən ibarət olub adi və ya çarpaz qafıyələrə əsaslanan şer şəkili- 
dir. Onun qafıyə sistemi beledir - birinci bənddə misralar ya 
çarpaz qafıyələnir, ya da 1-3 sərbəst, 2-4-cü misralar həmqafı- 
yə, sonrakı bəndlərin 1-2-3-cü misralan həmqafıyə, 4-cü mis- 
rası isə birinci bəndin sonuncu misrası ile qafıyələnir. Sonuncu 
bəndə möhürbənd deyilir. Burada gərayhm söyləyənin adı veri- 
lir. Aşıq şerinin çoxşəkilli gözəlliyi ve forma müxtəlifliyi qə- 
raylıdan başlayır.

Onun etimologiyası barədə müxtəlif mülahizələr vardır (6, 
s.244-245). Ən dürüstü isə onun nəsl, tayfa adı ilə bağh olma- 
sıdır. Xalq şcrinin şəkilləri hələ çox əwəllərdən tayfalar içəri- 
sinde yaranmışdır. Bu yaradıcıhq prosesində tek-tək ailələr, 
ailə üzvləri, eləcə de pcşəkar ifaçılardan ibarət fərdlər iştirak 
etmişler. Bir çox hallarda hemin ifaçı ferdlər düzdükləri, qoş- 
duqları, icad etdikləri saz havalarma, poctik söz düsturlanna öz 
soy, nəsl, tayfa və yer adlanm, bəzən də öz ad və titullarmı 
vermişlər. Bizcə, qərayh poctik söz düsturunun tarixi-etimoloji 
kökündə də eyni hadisə dayanır.

Gərayh xalq şcrindən aşıq şcrinə gəlmişdir. Poctik təfəkkür- 
de o, daha əvvəl yaranan şeri şəkillərindəndir. Aşıq poeziyasın- 
da onun ilk nümunələrinə XIII-XIV əsrlərde yaşamış Molla Qa- 
sımm yaradıhğmda təsadüf olunur:
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Müsabirdən güzar etdim, 
Əcayib mərdüman gördüm, 
Qaranlıq torpaq altında 
Yatır cismlə, can gördüm.

Yoluxdum bir günahkarə, 
Günahından üzü qarə, 
Mətaindən ziyan varə, 
Binayət peşiman gördüm.

Smıq saxsı kimi başlar, 
Çürümüş ol qələm-qaşlar, 
Tökülmüş inci tək dişlər, 
Yanır pirü cavan gördüm.

Yumulmuş şol ala gözlər, 
Qiyamət yolunu gözlər. 
Hanı şirin-şəkər sözlər 
Dəhanı bizəban gördüm.

Çürümüş şol gül əndamı, 
Tanımaz sübh ikən iqamı, 
Ahbdır çöhrəsin hamı 
İlan gördüm, sayan gördüm.

Kimi eyş ilə işrətdə,
Kimi zövq ilə söhbətdə, 
Kimi rəng ilə möhnətdə, 
Qatı halın yaman gördüm.

Budur əhU sifətini,
Bəyan etdin, sən ey Qasım!
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Oturma yol qırağmda
Dəxi süpdür haman gördüm (7, s.135).

Bu, aşıq poeziyasında Molla Qasımm yaratdığı və bizə gəlib 
çatan ilk gerayhdır. Sufı dünyagörüşle bağlı sənətkar insanm 
son aqibətini xatırlamaqla onu dünya gözəlliklərini dərk etmə- 
yə, xeyrə, yaxşılığa çağırmaqla o dünyanm aqibətindən xəbər- 
dar edir.

Gərayh dünyanm gözəlhklərini, sevinc, iztirab və kədərini, 
insanm əhvah-rühiyyəsini, psixoloji dünyasmı ifadə edən şer 
şəkillerindən olub aşıq şerində və dastan yaradığıhqmda geniş 
yayılmışdır. Folklorşünashqda kərayh şekh baredə müxtəhf 
mülahizelər vardır (8, s.244).

Türk araşdırıcılara bezen onu “qoşmanm daha eski variantı 
olan varsağı şəkh hesab edirlər” (9, s.200).

F.Köprülzadə isə on bir hecah şeri də sekizhklə qanşdınb 
varsağı ilə təhhl edir (8, s.200).

Bir-birini bu kimi tokzib edən mülahizəler Azerbaycan folk- 
lorşünashğmda da özünü göstərir. Gərayh şerinin müxtohf şə- 
killəri vardır. Bəzen bu şəkillər formal elamətlərə göre şişirdi- 
lir, bəzən də onlarm etimologiyası barədə uyğun olmayan mü- 
lahizelər eşidilir. Gəraylmm aşağıdakı başhca tipləri vardır.

Tecnis gərayh. Təcnis gərayh bu şəklə məxsus bütün xüsu- 
siyyətləri özünde qoruyub saxlayır. 8 hccah, üç, beş, bozən 
ycddi bəndli ölüb 4+4 ve ya 3+5, 5+3 daxili bölgüsünə əsasla- 
nır. Gerayh möhürbend və ya tapşırma ilə tamamlanır. Azər- 
baycan aşıq şerində müxtəlif sənətkarlar tək-tək hallada bu tipe 
müraciet etmişlər.

Cinas qafiyəli bayatılarda olduğu kimi, təcnis gərayhlarda da 
formaca eyni, lakin müxtelif məna ifadə cdon sözlərdən istifa- 
de olunur, mena məzmunu tamamlayır, cinas qafıyələr şerə xü-
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susi bir bədii təravət gətirir. Məsələn, Aşıq Alınm gəraylı təc- 
nisinin bir bəndində oxujoıruq:

Düşər bir gün AIı yada 
Rəva bilməz ram al yada,
Ya qaib ol, ram ol, ya da 
Olsun qeyrət, ar azada (14, s.25).

Q ğah gəraylı. Aşıq şerinin az işlək şəklidir. Tək-tək aşıqla- 
nn yaradıcılığmda özünü göstərir. Burada gəraylı şəkli əsas gö- 
türülür, qafiyə və bölgü gəraylıda olduğu kimi təkrarlanır. Cığa 
misralar arasma girir, hərdən tək misradan, hərdən də iki mis- 
radan sonra verilir. Bəzən də üç misradan sonra cığa verilir, 
dördüncü misra ilə bənd tamamlanır. Məsələn, Aşıq Hüseyn 
Cavanda bu şəklə üstünlük verihr:

Məhəbbət sarayı uçsa 
Qəlb ahşar, dil vay eylər...
Könül pərvaz edib uçsa,
Gəzər yannı,
Vəfadımı,
Öz didamı,
Tapmasa bil, vay eylər.

Aşıq yannı görməsə,
Siyah tellərini hörməsə,
Açılan gülün dərməsə,
Gül tökülər,
Əğyar gülər.
Bcl bükülər
Ciğa ağlar, tel vay eylər.

Ovçu itirsə marah,
Kəsilər səbri, qeran 
Gəzər düzü, gəzər yalı,
Ürək yanar,
Yann anar,
Dərdin qanar,
Çəmən sızlar, cöl vay eylər. (11, s.44)

Sallaxna gərayh. Bu şer şəkli ilk dəfə folklorşünas P.Əfən- 
diyev tərəfmdən Molla Cümənin şerləri içərisindən aşkar edil- 
mişdir. İlk baxışda P.Əfəndiyevin yazdığı kimi, sallama şəkli 
cığah gərayhya bənzəyir. Lakin diqqət yetirdikdə onlar arasm- 
da əsash fərqlər nəzərə çarpır. Başhca fərq şəkli xüsusiyyətdə- 
dir. Bir çox gərayhlarda cığa bəndin sonunda gəlir, deyilən fık- 
ri tamamlayır, sonra isə onu cığa ilə bəzəyir. MoIIa Cümədə 
isə cığa dörd hecadan və dörd misradan ibarət olub sonuncu 
misra yerində işlənir, şerə gözəllik verməklə, mənaya yeni ça- 
lar gətirir, bənd isə aşiqi istəye yetirən güciü bir nəqarat fiınk- 
siyasmı yerinə yetirir:

Sonalar köllərə cuma,
Sözüm yetirdim tamama,
Dost qoynuna MoIIa Cuma,
Qolun salar,
Qurban olar,
Busə alar,
Üz vay eylər!.. (6, s.244).

Mürvəti gerayh. Gərayhnm aşıq poeziyasmda daha qədim 
tiplərindən bir mürvəti gərayhdır. Bu nümunədə gəraylıya 
mexsus poetik struktur təhrif edilir. Yalmz səkkiz heca prinsipi, 
ikinci və dördüncü misralarm perakəndə qafirəsi saxlamhr. Gə-
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raylı nəfəsçəkmədən, biməfəsə söylənildiyindən bəzən ona nə- 
fəsçatmaz da deyilir. Müxtəlif aşıqlann yaradıcılığmda özünü 
göstərir. Məsələn, həmən şəkilin Aşıq Bəstidə belə bir nümu- 
nəsinə rast gəlirik:

Söylə, loydənmi gəlirsən,
Yollanna qurban olum!
Ağcmqıldan gül dərdinmi,
Əllərinə qurban olum!

Daşbulaqdan su içdinmi,
Dillerinə qurban olum!
Bəzənibmi Tamanqala 
Çöllərinə qurban olum!

Açıbmı Maralçiçəyi,
Güllərinə qurban olum!
Tərtərim qan-qan deyinni,
Sellərinə qurban olum!

Dağlara bahar gəUbmi 
İliərinə qurban olum! (11, s.71)

Göründüyü kimi, “qurban olum” xitabmm müxtəlif misralar- 
da təkran şerə gözəllik vcrir və ycni gərayh tipinin özünəməx- 
sus strukturunu formalaşdırır.

Müxəmməs gərayh. Gerayhnm maraqh tiplərindən biri də 
müxəmmes gərayhdır. Bu gərayh şəkh nisbətən sonralar, on 
bir hecah şer yarandıqdan, müxemməs şekh aşıq pocziyasmda 
işlək mövqc qazandıqdan sonra müxəmməsin təsiri ilə meydana 
gelmişdir. Poetik yaradıcıhqda yeddi hecah şerin, xüsusile daha 
çox əzizləmə mənası daşıyan layla və ağılann nəqərat forma-

smdan istifade edilmişdir. Bir sıra hallarda gərayhnm birinci 
bəndinə məxsus poetik struktur smdınlmış, sonrakı bəndlərin 
üç misrasmdan sonra nəqarət verilmişdir;

Gedin dcyin xan çobana,
Gəlməsin bu il Muğana,
Muğan batıb nahaq qana,
Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı (11, s.45-46).

Dildönməz gərayh. Gərayh şəklinin maraqlı tiplərindən biri də 
dildönməz gərayhdır. Mənşə etiban ilə dildönməz gerayh ilə dil- 
dönməz təcnisler arasmda müəyyen dərəcedə uyğun seslərdən isti- 
fade yaxınlığı vardır. Lakin dildönməz gəraylı səs ve söz kom- 
plekslerinden istifadenin daha əzeli forması kimi diqqeti cəlb edir 
və dildönmez tecnisin onun zəmininde meydana çıxdığmı söylə- 
məyə esas verir.

Aşıq şerinde tek-tek ustad aşıqlar bu şəklə müraciet etmişdir. 
Meseiən, Aşıq Ələsger yaradıcıhğmda onun kamil bir nümunə- 
sine rast gelirik:

Əxi, biya, biya, bequ 
Bcqu, biqof, ağa, bax, bax.
Həyyi, həggü, hakim sənsən,
Həyyə bax, bu bağa bax, bax.

Gözüm sağı, sübh ayağı, 
Geyək ağı, gəzək bağı,
Hamı sevib bu sayağı, 
Qaymağa, həm yağa bax, bax.
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Əziz ayə, müəmayə,
Gərək sayə bu məvayə,
Səbəb sensen bu qovqayə
Böyük Ağa, sağa, bax-bax (12, s.267).

Göründüyü kimi, bu gəraylıda ağızda dil heç bir tərefə dön- 
mür, ustad sənətkar səs və sözlərdən məharətlə istifadə etmək- 
lə xüsusi sənətkarhq nümayiş etdirir.

Türk şerinin tədqiqatçıları səkkiz hecah bu şer tipini geniş 
toplayıb nəşr etməklə yanaşı, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, onu 
varsağı, səmai, səkkizlik və b. adlar altmda araşdırmalara cəlb 
etmişlər. Bu sahədə F.Köprülüzadə, P.N.Boratav, M.F.Qırzıoğ- 
lu, E.Başgöz, H.Dizdaroğlu, A.Tərzibaşı, A.Axundov, M.Əli- 
yev və başqalan dəyərli mülahizələr ireli sürmüşlər. Təbii ki, 
bunlann bir qismi mübahisəli olduğ^ı kimi, cyni zamanda 
gəraylmm yeni-yeni şəkilləri barədə məlumatlarla da zəngindir. 
Apanlan müşahidələr gərayhmn xalq arasmda 20-yə qədər 
tipinin mövcud olduğunu göstərir. Onlar içərisində “Əliflam ge- 
raylı”, “Müxəmməs gərayh”, “Qaytarma gəraylı”, “Dübeyti ge- 
rayh” və başqalarmı göstərə bilirik (6, s. 145-160).

Azərbaycan aşıq şerində sekkiz hecalı poetik sistem şəkil 
müxtəlifliklər ilə yanaşı, özünəməxsus məna və məzmun gö- 
zəlliklərini ifadə etmək baxımmdan da təqdir olunmahdır. Ən 
ince, köyrək hiss və duyğular, insanm daxili aləmi, onun psixo- 
loji məqamlarmm bütöv lövhələri bu şcr şeklində poetik və ob- 
razh ifadesini tapır. Məsələn, Nigann övladsızhq dərdini əks 
etdirən gərayhda olduğu kimi:

Nccə baxım ev-cşiyə,
Yaralı könlüm üşüyə.

Toz bürümüş boş beşiyə,
Şirin layla çalan yoxdur (13, s.19).

Yaxud, meşuqənin, sevgilinin vəfasızhğmı ifadə edən başqa 
bir nümunə de buna yaxşı misaldır:

Ay ağalar, ay qazılar,
Yar yaman aldatdı məni.
Ə1 atdım yar əteyino 
Yar, kənara atdı məni,

Tor atdım çeşmim gölünə,
İhşdi sonam telinə,
Düşdüm dilbilməz əlinə,
Aldı, ucuz satdı məni.

Qurbanidi mənim adım,
Adəm atadı bunyadım,
Şeş atdım, çahar oynadnr),
Axır felək uddu məni. (18, s.41)

Bu tipli gərayhlarm coşğun qəhrəmanlıq, cengavərlik və ve- 
tənscverlik duyğulannı ifadə edən nümuneleri də vardır. Bclə 
gəraylılarda yüksek döyüş ruhu özünü gösterir:

Haydu dəlilərim, haydu,
Ycriyin düşmən üstünə
Havadakı şahin kimi
Tökülün al qan üstünə (13, s.140).

Gərayhlardakı estetik düşüncə milli kökden ve qaynaqlardan 
süzülüb exlaqi deyere çevrilerək poetik düzümdə sıralanır.
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Gəraylıda estetik gözəlliklərin əhatə dairəsi intəhasızdır. 
Onun bir çox digər mühüm məziyyətləri ilə yanaşı, daha bir 
dəyəri isə səkkiz hecadan on bir hecah şerə keçidin zəminini -  
heea, qafıyə, rədif, eləcə də səs və söz sistemlərinə əsaslanan 
səkkiz və onbirlik şerin daxih strukturunu hazırlayıb ortaya 
qoymasıdır.

Yeddi hecadan səkkizHyə adlama bədii təfəkkürdə nə qədər 
böyük hadisə idisə, səkkiz hecadan on birliyə keçid geniş dü- 
şüncə modelinin yaranması, bədii təfəkkür hüdudlarmm geniş- 
lərmıəsi idi. On bir hecah şer bütöv hiss və duyğu məqamlannı 
daha geniş lövhələrdə dərk və ifadə etmək imkanı verdi. O, 
xalq şeri düzümündə özünü qoşma adı ilə tamtdı.

Qoşma. Qoşma, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qoşmaq məsdə- 
rindən yaranmışdır. Xalq şeri şəkilləri sırasmda M.Kaşqariyə 
inansaq, X-Xl əsrlərdən xalq arasmda işlək şəkillərdən olmuş- 
dur. Şifahi dildə “qoşmaq”ın əski variantı olan “quşqu”, “qoşqu” 
daha qədimlərdən xalq arasmda yayılmış, elə bu gün daşıdığı 
mənam ifadə etmişdir. “Qoşqu düzmək” bir az da mənfı məna- 
da başa düşülən “quşqun quşmaq”la eyni kökdən törəmişdir. 
Qoşma bütün bunlarm təfəkkürdə modemləşmiş ycni forması- 
dır. Gcniş bədii imkanlara, həyatı dərk və ifadə formalarmm 
müxtəlifliyinə görə o, xalq şerində böyük ifadə imkanlarma 
malik olmuşdur. Aşıq yaradıcıhğma da buradan keçmişdir.

Qoşmanm iki tipi mövcuddur. Kiçik fərqlər əsasmda o, adi 
və çarpaz qafıyəH qoşmalara ayrıhr. Gərayhda olduğu kimi, adi 
qoşmanm birinci bəndinin 1-3-cü misralan sərbəst, 2-4-cü mis- 
ralan həmqafiyə, sonrakı bəndlərin 1-2-3-cü misraları həmqa- 
fiyə, 4-cü misrası isə birinci bəndin sonuncu misrası ilə həmqa- 
fiyə olur. Çarpaz qafiyəh qoşmada isə birinci bənd çarpaz qa- 
fiyələnir - yəni 1-3, 2-4-cü misralar həmqafiyə olur. Sonrakı 
bəndlərin qafiyə sistcmi isə adi qoşmada olduğu kimi təkrarla-
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nır. Qoşma 11 hccadan, üç, beş, yeddi, on bir, on üç, bəzen də 
on yeddi bənddən ibarət olur.

Qoşmada insanm hiss və duyğuları yüksək bədii ifadəsini 
tapır, onun daxili aləmi, xarici görkəmi, təbiət gözəiHkləri və s. 
vəsf olunur. Molla Qastmm, Qurbaninin, Abbas Tufarqanhnm, 
Aşıq Ələsgərin, Xaltanh Tağmm, Molla Cümənin və b. sənət- 
karlann yaradıcıhğmda çox işlənən şəkiİlərdən biridir. Aşıq 
yaradıcıhğmda onun kamil nümunələri vardır. Məsəlen, Aşıq 
Ələsgərdə:

A y ariflər, bu dünyanın üzündə,
T əzəcə  açılan güllər sevinsin.
Bir əyri çahnah, xumar gözlünün,
Zülfiinü dağıdan yellər sevinsin,

G əlsin  bahar fəsli, açılsm yazlar,
G öllərə tökülsün ağ quba qazlar.
B əyzad ə oğlanlar, xanzadə qızlar 
Yar ilə  danışan dillor sevinsin!

Qurbaniyəın, mən scvərəm  N anncı,
Yar-yar deyib oldum axır zanncı.
Almanı, heyvanı, nan, tumncu,
Ə1 atıban dəren əllər sevinsin! (18, s.43)

Qoşma aşıq yaradıeılığmda işlək şəkillərdon olub demək 
olar ki, ustad sənətkarlarm tez-tcz müraciət etdiyi şekillərdən- 
dir. Onun Abbas Tufarqanlı yaradıcılığmda da kamil nümunələ- 
ri vardır:

A y camaat, gəlin tərif eləyim ,
N ə  əcəb  düşübdür yeri Dərbəndin.
İskəndər ə lilə  olub bərqərar,
Çəküibdir bürcü-barı, Dərbəndin,
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Gəlmiş idim, bu Dərbənddə qalmağa,
Bir tülək tərlana əl uzatmağa,
Düşmən öldürməyə, qisas almağa,
Qoçaq olur igidləri Derbəndin.

Dərbənd dediklrri, bağçadır,bağdır,
Alt yam dəryadır, üst yanı dağdır.
Abbas deyər: əcəb meyəvli çağdır 
Xəstəyə şəfadır nan Dərbəndin (14, s.44)

Aşıq yaradıcılığında qoşma geniş və müxtəlif məzmun çev- 
rəsini əhatə etmiş, onım imkanlanndan istifadə edən sənətkar- 
lar özlərinin mənəvi-əxlaği, fəlsefı-didaktik görüşlərini, öyüd, 
nəsihət və digər əxlaqi dəyərləri onım vasitəsilə geniş yaya bil- 
mişlər.

Qoşma qəhrəmanhq və məhəbbət dastanlannda da istifadə 
edilən şer şəkillərindəndir. O, həm ana dihndə yazan bir çox 
klassik şairlərin, həm də müasir şer yaradıcüannm tez-tez mü- 
raciət etdiyi şəkillərdəndir.

Qoşmanın növləri. Qoşma və onun növləri barədə folklorşü- 
nashqda müxtəhf mülahizələr vardır. Müəyyən araşdıncüar 
qoşma prinsipi ilə yaranan bir sıra şəkilləri ustadnamə, vücud- 
namə, cahaımamə, müsibətnamə və s. müstəqil şer şəkh hesab 
edirlər. Hetta ayn-ayn antologiyalara da onlar beləcə daxil edi- 
hr. Şəkh xüsusiyyət etibarilə qoşmadan ancaq bəndlərinin sayı 
ilə fərqlənən bu nümunələrlə qoşma arasmdakı uyğunluq və 
eynihklər əsəsan nəzerdən yaymır. Başqa qrup tədqiqatçılar isə 
belə hesab edirler ki, qoşma məzmun cəhətdən də rəngarəng 
olub müxtəhf növlərə aynnr. Ustadname, vücudnamə, cahan- 
namə və s. qoşma strukturunu daşıyan on bir hecah şer şəkilləri 
yalnız qoşmamn növleri hesab edilməhdir. Öz quruluşuna və
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poetik sistemine görə hemin nümunələr qoşmaya məxsus bütün 
xüsusiyyətləri əhate edir. Fərq yalnız məzmunda və bəndlerin 
saymda nezərə çarpır. Həm də bir sıra ustad aşıqlarm fəlsəfı- 
didaktik mezmunlu şerleri məhəbbət dastanlannm əvvəlində 
veriləndə o ustadnamə hesab edilir, aşıq şerləri içərisində isə 
qoşma kimi tanmır. Təbii ki, onlarda aşığm zamana, dövrə, 
içtimai hadisələrə münasibəti, dünyagörüşü, qabaqcıl baxışlan 
əks olunur. Bütün dəyerlər ise həmin poetik nümunələrdə mez- 
munda əksini tanır, qoşmaya məxsus əlamətler formal olaraq 
qorunub saxlanır. Ona görə də bu şer şəkillərini yalnız qoşma- 
nm növləri hesab etmək mümkündür. Çünki onlar formaca qoş- 
madan yuxanda deyildiyi kimi, yalnız bəndlerinin sayı ile ferq- 
lənir, başqa zahiri əlamət fərqi nəzərə çarpmır. Əsas fərq isə 
məzmunda özünü gösterir. Elə buna görə de qoşma müxtəlif 
növləre aynlır. Qoşmalarm bir növü kimi en məşhuru ustadna- 
mədir.

Ustadnamə ağsaqqal, böyük sözü, böyüyün nəsihəti, məsle- 
həti mənasmda başa düşülmelidir. Adətən məhəbbət dastanları- 
mn əwəlinde üç ustadnamə bir-birinin arxasmca verilir. Bu isə 
dastana forma yaraşığı verən, onu gözəlleşdiren, hadisəni tama- 
şaçılann, dinləyicinin, oxucunun diqqət mərkəzinə çəken, bir 
az da dastanda baş verecək əhvalatlardan qabaqcadan üstüörtülü 
şəkildə soraq verən nümunəlerdir. Dastanm əvvəllində vcrilən 
ustadnamələrin hər birində insan fəzilətlərinden, əxlaqi dəyər- 
lərdən söz açıhr.

Ustadnaməler içtimai-fəlsəfı və didaktik şerler əsasmda for- 
tnalaşır. Onlar deyildiyi kimi, ayn-aynlıqda aşıq yaradıcılığmda 
müsteqil qoşmalar kimi yayılmışdır. Məsəlen, Abbas Tufarqan- 
Imm məhşur qoşmasma nəzər salaq:
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Ay həzərat, bir zamana gəlibdi,
Ala qarğa şux tərlanı beyənməz .
Oğullar atanı, qızlar anam,
Gəlinlər də qaynanam bəyənməz.

... Adam var, çölləri gəzər gənahı 
Adam var, tanımaz gözəl allahı.
Adam var ki, bilməz, o bismillahı,
Adam var ki, yol-ərkam bəyənməz.

Adam var, dolanar səhranı, düzü,
Adam var döşürər, güli-nərgizi 
Adam var, geyməyə tapammaz bezi,
Adam var, al geyər, şalı bəyənməz.

Adam var, çox işlər, eylər irada,
Adam var, yetə bilməz murada,
Adam var ki, çörək tapmaz dünyada,
Adam var, yağ yeyər, balı bəyənmoz.

Adam var, dəstinə vctəsən güllər 
Adam var, gözünə çəkəsən millər,
Tufarqanh Abbas başma küllər,
Nə günə qalmısan, qan bəyənməz (14, s.24).

Qoşmanm bütün poctik xüsusiyyətlərini özündə eks etdirən 
bu nümunələr məhəbbət dastanlannm əvvəlinde veriləndə us- 
tadnamə kimi təqdim cdilir, daha doğrusu, qoşma repertuarda 
ustadnaməyə çcvrilir.

Ustadnaməlerin nəsillərin tərbiyəsində, milli-mənəvi deye- 
rərimizin qorunub saxlanmasmda, fəlsəfı-didaktik şerin xalq 
arasmda yayılmasmda böyük rolu olmuşdur. Bütün poetik quru-
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luşu, qafıye ve bölgü sistemi ilə qoşmanm eyni olan ustadnamə 
sonralar aşıq yaradıcılığmda müsteqil şer şəkli kimi yayılmışdır.

Vücudname. Qoşma poetik sistemine əsaslanan, onun ölçü- 
lərindo yaranan və qoşmanm tipi kimi tanman şer şekillerinden 
biri de vücudnamədir. Vücudnamelərde insanm ana bətninden 
başlayaraq ömrünün sonuna qədərki, bəzən de axirət dünyasm- 
dakı həyatmm əsas əlamətləri özünü əks etdirir. Bu poetik mo- 
deldə də qoşmaya mexsus bütün ölçü ve qəlibler gözlənilir. 
Bəndlərin sayı bəzən artıq olsa da, ümumi məzmunda bir ibrə- 
tamizlik nezərə çarpır.

Azerbaycan aşıq poeziyasmda bir sıra aşıqlann yaradıcılığm- 
da vücudnamələrə təsadüf edilir. Onun ən kamil nümunesinə 
Xaltanh Tağmm yaradıcılığmda rast gəlirik:

Abi-atəş, xak-baddan cəm oldu,
Adəm dəryasmdan sorağa gəldim.
Şərin biətindən, dinin şərtindən,
Ana vücudunda yarpağa gəldim.

Haqq məni cylədi müfti-anaya,
Güzar etdim qeyri-mchmanxanaya.
Süzüldüm qətrədən, düşdüm araya,
Ləpə çəkdi məni qırağa gəldim.

Qırx gün qaldı o qətrələr dumldu,
İki qırxımda rəngim təqayür oldu.
Üç qırxımda mənə mələk buyruldu,
Dörd qırxda qan idim qaltağa gəldim.

Beş qırxa yetəndə verildi canıın,
Damar, sümük, ilik, ətdi üryanım.
Altı qırxda zühur etdi sübhanım,
Yeddi qırxda kökdən budağa gəldim.
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Köçüb o mənzildən gəldim fənaya,
Mənə ad qoyuban tutdular dayə.
Düşdüm nanu-nəmək abi-həvaya,
Gəzib əldən-ələ, qucağa gəldim.

Bir yaşımda məni hamı eşitdi,
İki yaşda cismim, özüm bərkidim.
Üç yaşmda ətim, sümüyüm bitdi,
Dörd yaşımda qalxıb ayağa gəldim.

... On doqquz yaşmıda söylədim, dindim, 
lyimıi yaşımda riyadan döndüm.
Otuz tamam oldu, hünərə mindim,
Qisasım kimdə var, almağa gəldim.

Qırx yaşma yetcək qazandım nanı,
Saxlayıban təmin etdim mehmanı.
Əlli yaşda endim bir pilləkam,
Düşüb gün-gündən aşağı gəldim.

Altmışda sinisahm bitirdim,
Saqqahm ağardı, sözüm itirdim.
Yetmişə yetəndə esa götürdüm,
Söykəyib özümü dayağa gəldim.

Səksən yaşmdasa behm varmadı,
Laxlayıb ağzımda dişim qahnadı.
Doxsana yetəndə gözüm görmədi,
Qapmı tapmadım, ocağa gəldim... (15, s. 139-140).

Xalq içərisinde vücudnaməler ustad aşıqlann adı ilə bağl: 
söylənmişdir. Abbas Tufarqanhnm, Aşıq Valehin, Molla Cümə- 
nin və başqalannm da yadda qalan vücudnameləri vardır.

Qoşmamn ölçü və qəlibləri əsasmda yaranan başqa bir şer 
şəkh isə cahannamədir. CahaojDamələr şöhrətli aşıqlar tərəfm- 
dən yaradıhr, bir ölkənin, obanın, mahahn tarixinə, yaxud oba- 
nm, ölkənin həyatmda baş verən mühüm tarixi hadisənin, faktm 
xatırlanmasma, dəyərləndirilməsinə, həmən dövrdə ölkədə tə- 
rəqqinin, dolanacağm gedişinə və s. həsr olunur. Cahannanmə- 
lərdə aşıqlarm baş vermiş bütün bu hadisələrə, eyni zamanda 
vəsf elədiyi ölkə, oba, mahal və geniş mənada dünya kimi gö- 
türülən böyük anlayışlara müstəqil münasibəti ifadə ediUr. Aşıq 
Ələsgərin, Molla Cümənin yaradıcıhğmda cahannamələrə təsa- 
düf ediHr. Cahannamənin hərfı mənada və geniş məzmunda 
yaxşı nümunələri isə XaUanh Tağmın yaradıcıhğmda diqqəti 
çəkir. Onun “Dünya”, “Dünya haqqında”, “Dünyamn” tərifi və 
“Cənnətməkan Quba” adh beş caharmaməsi məlumdur. Onlar- 
dan ikisini folklorşünas A.Mirzə “Dünyanın tərifı” adı altmda 
nəsr etmişdir. Həmin nümunələrdən birinə nəzər salaq:

Necə vilayətin mədhi diHmdə,
Əvvəh Həştərxan, məşhuri-cahan...
Cahanda məşhurdur Şuşanın mülkü,
Yük tutur bəzirgan, işləyir karvan.

Gülşəni seyr edən çəkməz əndişə,
Aynebənd evləri tamamən şüşə,
Qumuq, Qaytaq, Ağbil, bir də Ağuşə,
Axtayla Dağıstan, həm Tabasaran.

Tabasaranın çöhrəsi gur bazarı,
Dəmirqapı Dərbənd dərya kənarı.
Qudyahn qalası onunla yan,
Bakıdır mədəni daşıyır Şirvan.
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Şirvanın şöhrəti, şirin dili var,
Şəkinin mancılıq mədaxiii var,
Salyanm aləmə bəlii Küru var,
Suda sənə qurur, ilişir heyvan.

İlişir heyvanm əzilir başı,
Hər yerdə sayıhr Gəncənin daşı.
Qarabağm çayı, çörəyi, aşı,
Zübtədün əyan, gələndə mehman (15, s. 115-116).

Aşıq yaradıcıhğında qoşmanın bütün bu kimi növləri ilə ya- 
naşı, müxtəlif tipləri də vardır. Onlar içərisində qoşayarpaq 
qoşmam, ayaqlı qoşmanı (buna qoşma-müstəzad da deyilir), 
təkrar misralı qoşmam, dodaqdəyməz qoşmam və başqalarmı 
misal göstərmək olar.

Qoşayarpaq qoşmaya aşıq şerində az-az hallarda təsadüf edi- 
hr. Onun başhca xüsusiyyəti her bir misranm öz daxihndə qa- 
fıyələnməsi, çoşğun poetik sistem yaratmasıdır. Məsələn, Aşıq 
Recəbin bir qoşması buna misaldır;

Bir əH sazhnm, şirin sözlünün,
Bir xoş avazhnm, gülər üzlünün,
Bir quba qazhnm, ala gözlünün
Bir fıtnə-fethnin daqı məndədir (14, s. 29).

Göründüyü kimi, burada hər misranı öz daxihndə ikiyə ayı- 
nb parçalamaq da olur. Tək-tək tesadüf olunan bu şəkil isə 
qoşmaya xüsusi gözəlhk verir.

Qoşma şəkhnin maraqlı bir tipi də ayaqh qoşmadır. Ayaqh 
qoşmada her bendin sonunda ayaq gəhr. Mesəlen, Xəstə Qa- 
sımda ayaqh qoşmanm nümunəsi belədir:

İki dərya xoş görünmür gözümə,
İki qırx dörd gəhnəz ərin dizinə,
Xəstə Qasım, bu şerinə, sözünə 
Qazı, molla, müctəhidlər qaldı mat,
Tapmada kəlmat (16, s. 17).

Təkrar misralı qoşmalarda əvvəldə deylən misralarda biri, 
yaxud qoşmanm iki misrasmdan sonra arada gələn kiçik ölçüiü 
bəndlerde eyni misra təkrar olunur. Məsələn, Molla Cümədə 
beledir:

Dostluğun billəm,
Sən bizə gəlsen,
Dərdindən öiləm 
Sən bir gəlsən.

Ağlayıb güliom,
Göz yaşım silləm,
Qurban kəsilləm
Sen bizə gəlsən (17, s. 23).

Dodaqdeyməz qoşmada isə dodaqlanan samitlər -  b, p, m iş- 
tirak ctmir. Xaltanh Taqı, Aşıq Ah, Aşıq Mehemməd, Aşıq Şa- 
kirin ve Mirze Bilahn yaradıcıhğmda ona təsadüf edilir.

Yetişçəyin nazh yann yanma,
İstəyir ki, qatsm qanm qamna.
Naşı səyyad gəlsə tərlan yanına,
Tez çaşar xəyah ha gələ-gələ (14, s. 49).

Qoşma şer şəkili haqqmda türk xalqlan içərisinde tədqiqat işleri 
apanlmış, onun müxtehf şekilierinin ayn-ayn adJar altında müxtelif 
xalqlarda geniş yayıldığı gösterilmişdir. Bu baxımdan Ə.Abidin
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tədqiqatlan öz ilkinliyi və nəzəri səviyyəsi ilo diqqəti cəlb edir (6, 
s. 57-58). Sonralar da bu istiqamətli araşdırmalar davam etdirilmiş- 
dir. Ə.Mirəhmədov, Ə.Eldarova, F.Qasımzadə, P.Əfəndiyev, 
M.Həkimov, M.İracoğlu ve başqalan bu barədə müxtəlif fikirlər 
söyləmişlər.

Türk təriqatçılanndan F.Körpülzadənin, R.Aaratm, rus şərq- 
şünaslırmdan V.M.Jirmunski, T.Kovalski, İ.V.Stebleva və baş- 
qalan qoşma şer şəkli, onun yaranması və yayılması barədə 
maraqlı mülahizələr irəli sürmüşlər (2, s.117-132).

Qoşma şer şəkillinin daha bir neçə müxtəlif tipi barədə mü- 
lahizələr də ortadadır qoşma-şərqi, qoşma-türkü, zəncirbənd 
(cığah qoşma) (buna Heydəri qoşma da deyilir), «hərf üstü 
qoşma» və s.

Aşıq şerində bu şeklin geniş imkanlara malik olması ile ya- 
naşı, onun aşıq repertuarmda daim apancı mövqe tutduğu, müx- 
təlif aşıqlarm tez-tez bu şəkildən istifadə etdikləri də məlum- 
dur.

Qoşma əsasmda şifahi pocziyamızda 50-dən aıtıq şer növü, 
şəkli, tipi yaralmışdır ki, bu da onun geniş poetik imkanlara 
malik olduğunu, xalq şerinin bədii-poetik və sənətkarhq cəhət- 
den yeni mərhələyə yüksəlməsində həlledici rol oynadığmı 
göstərir.

Aşıq poeziyasmda qoşma esasmda yaranan şəkiliərdən biri 
də təcnisdir.

Təcnis şer şəkili. Təcnis XIII-XIV əsrlərden aşıq şeri şəkil- 
leri içərisində özünü gösterir. Tekce Molla Qasımm, Yunis 
İmrenin yaradıcıhğmda bu şəklin özünü müstəqil və yetkin 
forma kimi eks etdirməsi bcle bir həqiqəti tesdiqiəyir ki, aşıq 
yaradıcıhğmm hələ ilk mərheləsində -  XI-XII əsrlerdə şer şə- 
killəri, o cümləden qoşma və onun geniş yayılmış təcnis şekli 
mövcud olmuş, özünün ilkin inkişaf mərhələsini keçirmişdir.
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Bir sıra türk tədqiqatçıları, o cümlədən F.Köprüizadənin «türk 
saz şairleri» hesab etdiyi sənətkarlarm bir çoxu xalq şeri şəkil- 
lərindən hələ XI-XII əsrlərdə istifadə etmişlər. Bu dövrdə aşıq 
şeri xalq şeri ənənəsi əsasmda formalaşma, onun bir sıra xüsu- 
siyyətlərini və ənənələrini qəbul etmək yolu ile inkişaf edib 
yüksəlmeyə başlamışdı. Onunla bağlı tədqiqatlarda mübahisə 
doğuran problcmlərdən biri xalq şeri üslubunda düzüb-qoşan 
sənətkarlarla aşıq arasmda bir uçrum yaradılmasıdır. Elə bu 
səbəbdən də aşıq yaradıcıhğmm tarixi XIII əsrdən deyil, XVI 
əsrdən götürülmüşdiu-. O da düşündürücüdür ki, XVlll-XIX 
əsrlərdə Şirvanda xalq şeri üslubımda yazıb yaradan sənətkarlar 
aşıq yaradıcıhğı ənənəsi ilə bağlanır, anmıa XIII-XIV əsrlerdə 
söz qoşub düzən Yunis İmrə bu yaradıcılıq çevrəsinə bir sıra 
hallarda daxil edilmir. Əslində o, yaşadığı dövrdə xalq şerini 
təkce forma və məzmun baxımmdan yenileşdirmədi, onu türk 
dilinin ifade imkanları fovqünə yükseltdi, geniş bir yaradıcıhq 
üslubunun esasmı qoydu.

Yunis İmrə bu sahəde aynca bir məktəb yaratdı, xalq şerinin 
mükəmməl formalan onun pocziyasmda özünün yüksək zirvə- 
sine qalxdı, poetik kamilliyə yetdi. Aşiqliklə aşıqlıq qovşağmda 
çarpazlaşma mərhəlesi keçən aşıq yaradıcıhğınm söykəndiyi 
mühüm qaynaqlardan biri de Yunis İmrenin istifadə ctdiyi əne- 
nelər idi. Folklorşünas İ.Abbasov XII-XIV esrlərdə xalq şeri 
üslubunda yazıb-yaradan senətkarlardan behs edərken ötəri 
şəkilde bu məsəleyə toxunur: «Bu senətkarlar xalq şcrinin 
nümayendəleri olsalar da onlan aşıq ədəbiyyatmdan ayırmaq 
mümkün deyildir». Bu, çox dəqiq müşahide idi. Təəssüf ki, 
sonralar dövrün tedqiqatçılan aşıq poeziyasmm gcnczisi ilə 
bağh məsələlərin öyrenilmesində həmin vacib məsəleyə diqqət 
yctirməmişlər.
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Şifahi yaradıcılıq qaynaqları içərisində XI-XIII esrlərdə 
xalq şeri üslubunda yaranan şerlər ilkin qaynaqlar olmuş, əslin- 
də elə aşıq yäradıcılığmm yaranmasmda onlar fəal iştirak etmiş 
və ozan sənəti ənənelərinin yeni şəkildə rekonstruksiyasmı 
şərtlendirmişlər. Yazılı ədəbiyyatda İ.Həsenoğlu, Q.Bürhanəd- 
dinin anadilli şerin əsasmı qoymasma mühüm təsir gösterən 
xalq şeri eyni zamanda XI-XIII əsrlərdə aşıq yaradıcılığmm 
bünövrə daşmı müəyyənləşdirmişdir. Bu gün zaman-zaman 
inkişaf edib yüksələn, yeni-yeni şəkilleri törəyən aşıq şeri bize 
belə bir uzun zaman hüdudunda gelib çatmışdır. Əsrlərlə ölçü- 
lən bu zaman hüdudu aşıq şeri şəkillerini mükemməl formaya 
salmış, onlarm qüdrətli yaradıcıhq ənənəlerini şərtlendirmişdir.

Şifahi dildə on bir hecah şerin tecnis forması helə orta əsr- 
lərdən başlayaraq işlək qəlibə düşmüşdür. Mürəkkəb qafıyə 
sistemine əsaslanan təcnisin silsilə şəkilleri yararmıışdır. Təd- 
qiqatçılar təcnisi bəzen müstəqil növ və ya müstəqil şer şəkli 
hesab edirlər. Bu isə bir sıra hallarda onun qoşma mənşəli 
xüsusiyyətlərinin diqqətden kenarda qalmasma gətirib çıxarır. 
Tecnisin on bir hecahlıq, misradaxili bölgü, rədiflərden istifadə 
yolu ile mənanı şiddətləndirmek ve s. kimi qoşmaya mexsus 
xüsusiyyetləri nəzerdən qaçırıhr. Əslində, tecnis qoşmanm ci- 
nas qafıyələr əsasmda yaranan bir növüdür. Ona görə də tecni- 
se müstəqil şer şəkli kimi deyil, qoşmanm cinas qafiyəli növü 
kimi yanaşmaq, onun şəkU gözəlliklərinin hər birinin poetik 
özüneməxsusluqlarmı öyrenmək gərəkdir.

Tecnis oxşar səs ve söz komplekslerindən qurulan poetik 
sistemdir. O, həm Azərbaycan dilinin zənguleli ses sistemine 
əsaslanan böyük poetik imkanlarmdan, hem de cinas sözlerin 
zengin məna çalarlarmdan xeber verir. Təcnisin gözəlliyi tekcə 
onun cinas qafıyerinde deyil, eyni zamanda misra daxilinde 
uzun ve qısa pauzalannda, tekrir və rədiflerinde, oxşar ses və
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söz komplekslərində, heqiqetlərle ziddiyyətlerin, müəyyenlik- 
lerle qeyri-müej^ənliklerinin qarşılaşdırmasmdadır. Məsələn, 
Aşıq Əlesgerin bir təncisi bu baxımdan nəzəri daha çox cəlb 
edir:

E1 yeridi, yalqız qaldm səhrada 
Çək estərin, çal çatığın çata-çat.
Hərcayılar səni saldı irağa - ,
Həsret əlin yar əlinə çata-çat.

Qışda dağlar al geyinər, yaz qara,
Sağ dəstinlə ağ kağıza yaz qara.
Ə sər yellor, qəhr ey ləyər yaz qara,
Daşar çaylar, gələr daşlar çata-çat.

Ə ləsgərin xəddi çıxdı çal indi.
«He»yi «ye»yə, «dab>ı «re»ye çal indi.
Hərcaymın kəlləsindən çal indi
Çal çəngəiin, çək ciyərin çata-çat (12, s. 180).

Burada insanı valch edən təkcə cinas qafiyələrdən, səs ve 
söz komplekslərindən yaranan məna gözəlliyi deyil, həm də 
tebiətin renglərinin, təzadları, müəyyenlik və qcyri-müeyyon- 
liklerinin insanm ruhunu oxşamasıdır. Aşıq Ələsgər qüdrətli bir 
senətkar kimi yaratdığı poeziyaya həyatın özünü gətirir, onu in- 
san gözü qarşısmda canlandınr, insanın taleyi ile bağlayır, oxşar 
ses ve söz gözəlliklərinin simfoniyasını yaratmaqla öz dinleyi- 
cisinin psixikasma tesir göstərir, onu terənnüm etdiyi gözelliyin 
ağuşuna alır, tebiətin fäsankar mənzəresində insanm ülvi duy- 
ğulanm görür, bu duyğuları təbiət gözəlHkləri kontekstindo 
vesf eləyir:

Qeyz eyləyər, çən çəkilər dağlara,
Qəhrindən elləri ay eylər qıj-qıj.

287



Qarşı gəlsə həsrət çəken yar, yara
Ağh çaşar, qəlbi ay eylər qıj-qıj (12, s. 179).

Təcnis ustad sənətkarlara ayrı-ayrı həyat lövhələrinin adi in- 
san gözünün seçmədiyi meqamlannı, anlannı, həyat hadisələri 
və faktlannı mənalandmb açmağa, gözəgörünməz gözəllikləri 
adiləşdirməyə imkan verən şer şəklidir. Burada sənətkar təbiət 
hadisələrindən tutmuş, insan qəlbinin ən kövrək duyğularmı 
kamalmm qüdrətinə ve ilhammm zövqünə tabe ctdirə bilir, in- 
sanm kölə, hüquqsuz həyatmm özünü mənalandınr, yer üzünün 
əşrəfı, bütün gözəlliklərin yaradıcısı ulu tannnın ən böyük əsəri 
olan insanın taleyini göz önünə gətirir, onu yüksək dəyerləndi- 
rir. Qurbani bu gözəlliyi bütün bedii çalarlarmda duyur və belə 
ifadə edir:

Başına döndüyüm, ay qəşəng pəri,
Adətdir, dərərlər yaz bənövşəni.
Ağ nazik əlinlə bir dəstə bağla,
Tər buxaq altından düz bənövşəni.

Tann səni xoş camala yetinniş,
Səni görən aşiq əqhn itinniş.
Mələklərmi dərmiş, göydən gətiraıiş,
Heyf ki, dəribler az bənövşəni.

Qurbani deyir: könlüm bundan sayrıdır,
Nə etmişəm, yanm məndən ayndır?
Ayrıhqmı çəkib boynu əyridir,
Heç yerdə görmədim, düz bənövşəni (18, s. 59).

Tebiətlə insan taleyinin bundan qüdrətli qarşılışdınlması 
mümkün deyildir. Qurbani insanm derdi, həsrəti, kedəri ilə tə- 
biətin gözəlliyini yan-yana qoyur, bənövşəni insaniləşdınr,

onunla həmdərd olduğunu dünyaya car edir. Demək, bəzən təc- 
nis haqqmda irəli sürülən birterefli fıkirlərlə razılaşmaq müm- 
kün olmur ki, təcnis şerde yalmz söz oyunu, oxşar səs və söz 
gözəlliklərinin xaotik rengarengliyidir. Əksinə, təcnisin oxşar 
ses ve söz komplekslerinin məcmuunda derin məzmun, məna, 
estetik gözelliklər mənzəresi yaradan, insan qəlbinə gözəllikler 
və zerif duyğular təlqin eleyen bir şekil olması nezeri daha çox 
celb edir. Hem de bu gözelliklər təcnisin tək bir formasmda 
deyil, zencirvari şəkilde yayılıb aşıq şerinə səpelənən bir-birin- 
den oynaq, ahengli, ritimli şekillərini əhatə edir. Aşıq yaradıcı- 
hğmda isə onlarm sayı iyirmidən artıqdır. Bunlar içerisində 
aşağıdakı şəkillərə daha tez-tez tesadüf edilir.

Dodaqdəyməz tecnislər. Təcnisin bu tipi dodaqlanmayan b- 
p-m samitlərinin iştirakı olmadan yaranır. Tək-tək aşıqlar hə- 
min şekilden istifade ctmişlər. Dodaqdəyməz tecnisin ən yaxşı 
nümunələrini Aşıq Əlesgər yaratmışdır. Onun «A yağa-yağa», 
«Ay eylər qıj-qıj», «Çata-çat», «Narm üz», «Sini-sin» kimi 
dodaqdəymez təcnisleri vardır. Aşıq Hüseyn Bozalqanh, Molla 
Cüme, Xaltanlı Tağı da bu şerin bir neçə nümunəsini yaratmış- 
dır. Dodaqdeymez tecnislər de onun başqa tipləri kimi, aşığa 
sözün bədii imkanlarından istifade etmeklə öz meharətini nü- 
mayiş etdirmək imkanı verir. Onun sənetkarhq seviyyəsini 
müeyyen edir:

Gəldi yaz aylan, həsrət çəkər xak,
Deyər: - Neysan gələ a yağa-yağa.
Lənət şeytana -  de, şər işdən əl çək,
Şeytan səni salar ayaq-ayağa.

Səyyad dəryalarda alar cəng ələ,
Həsrət çəkər: çiskin gələ, çən gələ.
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Ə zayıl sinəni çəkər çən gələ ,
Qəssab qəşş eləyər, ay ağa, ağa.

Keçən zəncər gər erkəkdi, gər dişi,
Dəllək çağır, çəkdirəsən gər dişi!
Qəzanın qədəri, çərxin gərdişi,
Sərsəri tez salar ayağa, ayağa.

Ələsgərdən çəkilirsən o yana,
Gizlin sirrin nahaq saldın əyana.
Çırağın ki, ilahidən a yana,
Ehtiyacın nədi a yağa, yağa!? (12, s. 178).

Aşıq şerində sənetkarlıq nümunesi kimi nümayiş etdirilən 
dodaqdəymez təcnis bir çox aşıqlann apardıqlan məclislərdə 
daim böyük maraqla qarşılanmışdır. Müxtəlif səslərin iştirak 
etmədiyi, yaxud ancaq ayrı-ayn səsler üstə qurulan təcnvsler 
dilin ecazkar fonetik gözelliklerini öyrenmək baxımmdan əhe- 
miyyetli olub müxtəlif tiplidir. Təkce Molla Cümənin yaradıcı- 
hğmda onlarm sayı otuzdan yuxandır.

AYAQLI TƏCNIS. Ayaqh təcnis ayaqh qoşma yaradıcıhğı 
yolu ilə töreyir. Her bendin sonuna ayaq elavə cdilir. Mezmu- 
nu, ruhu etibarile cəngaverlik, qəhrəmanhq ohvah aşılayır. 
Söylenildiyinə göre, ayaqh tecnisi aşıqlar deyişmeden qabaq 
herbe-zorbanm əwəlində oxumaqla müsahibinə sərt mövqe 
nümayiş etdirmək məqsedi güderdilər. Ustad senətkarlann ya- 
radıcıhğmda bu şer şəkli özünü daha tez-tez göztərir:

...Aşıq gərək bu meydanda bir qala,
Eşq odunu bir ətəklə, bir qala!
Ələsgərdi Xeybər kimi bir qala,
Bacara bilməzsən dur yerində kəs,
Danışma əbəs (12, s. 189).
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Bu tip təcnislərin yaranmasmdakı şekh forma qoşmadan 
götürülmüşdür. Ustad aşıqlar onu ayaqh qoşma strukturunu tət- 
biq etmek yolu ile yaratmışlar. Aşıq şerində az-az yaransa da o, 
hökm, qetiyyet bildirən şəkil kimi geniş yayılmışdır.

ƏWƏL-AXIR TƏCNİS. Bu şəkil müeyyən hərf üstündə 
yaranan tecnis formasıdır. Əsasən XX əsr aşıq poeziyasmda 
özünü göstərir. Həm forma, hem de mezmun her bir bəndde 
gözlənilir, poetik teleblere xeləl gətirilmeden hər misra cyni 
hərfle başlayır, həmən herfle de başa çatır. Bu, dilin səs və söz 
imkanlanndan istifade meharətini əks etdirməyə xidmet etmiş- 
dir. «Əwəl -  axır» tecnisin ən yaxşı nümunelerinin yaradıcıla- 
rmdan biri MoIIa Cümedir. Aşığm «Z» sesi ilə başlayıb qurta- 
ran belə tecnislərindən bir parçaya diqqət yetirək:

Zaval yoxdur, sənə ördək, sənə qaz,
Zaman kcçir, yaz hovuzunda yüz ha yüz.
Zənbur avazına dönübdür avaz,
Ziyanım var, çək boğazım yüz ha yüz (17, s. 185).

Bu tipli təcnislər deyişme, söz güleşdirmə zamanı əsasən 
bedahetən deyilmiş ve uzun iller xalqm yaddaşmda yaşamışdır. 
Şer şəkli insanda dərin bilik, hazırcavablıq, bədahəten söz de- 
mə məharetini artınnış, onun düşünmə imkanlarmı genişlən- 
dirmişdir. Ümumilikdə tecnisin aşıq şerində bu tipli on altıdan 
artıq şekline tesadüf edilir ki, bunlarm da bir çoxu hələ tedqiq 
olunmamışdır. Aşıqlar sözdən istifadə məharətini nümayiş et- 
dirmek, daha derin mənalan ifadə etmək üçün daim bu şəkle 
müraciət etmiş, elə həmin meqsedlə də zaman-zaman yeni-yeni 
tecnis şəkilləri yaratmışlar.

CIĞALI TƏCNİS. Bu şekil təcnisin daha çox yayılmış tipi- 
dir. Belə tecnis şəkli hər bəndin iki misrasından sonra araya
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dörd kiçik hecalı cığa əlavə etmək yolu ilə yaranır. Cığa özü də 
cinas qafıyə əsasında düzəlməli və bənddəki ümumi mənanm 
tamamlanmäsma xidmet etməlidir. Xəstə Qasımm, Aşıq 
Hüseynin, Aşıq Ələsgerin bele təcnisləri dildə daha məşhurdur. 
Aşıq Ələsğərin cığah təcnisindən bir parçaya diqqət yetirək:

Ay bimürvət həsrətini çəkməkdən,
İllər ilə xəste düşdüm başa-baş.

Mən aşığam başa-baş,
Oxu dərsin başa-baş.
Eşqindən səməndərəm,
Oda yandım başa-başa.

Can deyənə can deginən mərdana
Baş qayanra qoy yolunda başa-baş (12, s. 185).

Sözün poetik inakanlanndan istifadə mehareti göz qabağm- 
dadır. Göründüyü kimi, təcnisin içerisindən seçilmiş bir bənd 
esUndə iki yerə bölüımıüş və araya cığa əlave edilmişdir. Bura- 
da cığa vesf olunan ülvi bir duyğunu neyinki parçalayır, onu ani 
olaraq lengidir, araya əlavə etdiyi cığa ile təcnisdeki baş mena- 
m şiddətlendirir, onun tamamlanmasma, daha geniş məna çalar- 
larmm üze çıxmasma imkan yaradır. Səkkiz misra daxilində beş 
dəfə təkrarlanan «başa-baş» sözü hər yerdə bir mənanm dolğ- 
unluğuna xidmət edir. Bendin əwelində illər ilə sevgihsinin 
həsretini çekmekdən xəstə düşmə hahnı beyan edən aşıq ben- 
din sonunda xəste düşmesine teessüflənmir. Yolunda baş qoy- 
an sevgilisi üçün baş qoymağa hazır olduğunu, bir hrik mən 
kimi sevgihsi yolunda her cür cəfalara dözmek istədiyini bildirir.

Zahiren tecnisin bütün tipleri sözün poetik gözəlhklərini 
nümayiş etdirən şer şekilləri kimi nezərə çarpır. Lakin diqqət
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yetirdikde meium olur ki, təcnis şəkilleri eyni zamanda daha 
dərin mena yüklerinin aparıcısı kimi miUi kulturolojı düşüncə- 
nin nesillərarası daşıyıcısıdır.

AŞIQ ŞERİNİN BAŞQA ŞƏKİLLƏRİ. Aşıq şerində onbir 
hecah şerin törədicisi hesab edilən qoşma daha bir sıra başqa 
şekiUərin, formalann ve qoşma tiplərinin da yaradıcısıdır. On 
bir hecah şerin bütün şəkiUəri qoşma zəmininə əsaslanmaqla 
yeni şəkU gözəUiklər ifadə edir. Bəzi haUarda qoşma ölçülərinə 
esaslanmaqla yaranan yeni tip özü de müəyyən şəkiUərə parça- 
lanır. Bele şekiUerdən biri deyişmedir.

Deyişmə törəniş etibarı ilə yeni şəkil deyildir. O, dramatik 
ənənənin derin qatlanndan süzülüb gələn dialoq formasmdan 
baş almış, epik ənenedə ycni yaradıcUıq mərhələsi keçirmişdir. 
Onun dramatik və epik təfəkkürdə modcrin qəUbləri mövcud- 
dur. Məselən:

«- Qazdarım, qazdarım!
- BəU!
- GeUn!
- Neyçin?
- Axşam düşür.
- Nolar?...»,
- Qurdlar sizi ycyer...
Bu mükemmel bir dialoqun nümunəsidir.
Analoji formanı «Kitabi-Dədə Qorqud»da da görürük:
«Bəri gəl sene, ağam Qazan!
Dəniz kibi qarahb, gelən nədir?
Od kibi işUdayıb, ilduz kimi parlayub,

gələn nədir?...»
Qazan aydır:
Bəri gəl senə, arslanım, oğul!
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Qara deniz kimi dalğalanıb gələn
düşmən qoşunudur!

Gün kimi işıldayıb gələn
Düşmenin başmdakı işığıdır...» (13, s.80).

Lirik enənədə deyişmə təkamül mərhəlesi keçmiş və müxtə- 
liftiplilik yaratmışdır. Bütün bu eski formalar isə aşıq yaradıcılı- 
ğında mükəmmel şəklə düşmüşdür. Onlardan biri, aşiğın məşu- 
qəsi ile söhbətini nəzmə çəkmesidir. Buradakı məqam daha in- 
cədir. Aşıq ilk önce sevgilisi iiə dialoqunu yaddaşa köçürür, 
sonra isə «dedim-dedi» formasmda poetik düşüncəyə çevirir. 
Bu şerin ən yetgin nümunələrine helə Qurbaninin yaradıcıhğm- 
da rast gəlirik:

Dedim: Dilbər, getmə bir də danışaq,
Dedi: Sözün yoxdu, bəhanədi bu!
Dedim: Bir nəzər qıl aşiq halına,
Dedi: Əcəb dəli, divanədi bu.

Dedim: Ey vay, hahm yaman olubdu,
Dedi: Qəmdən belin kaman olubdur.
Dedim: Vallah sinəm meydan olubdu,
Dedi: Mən bilmərəm, xəzanədi bu.

Dedim: Qoy gözümə, qıvrım tellərin,
Dedi: Lazım deyil, vəhşi güllərin.
Dedim: Sən bizimsən, biz də ellərin,
Dedi: Əbəs sözdü, əfsanədi bu.

Dedim: Sənə aşiq olan can budu,
Dedi: Sənin eşqin axan bir sudu.

Dedim: Cavan ömrüm çürüyüb odu,
Dedi: Odu sönən külxanədi bu.

Dedim: Qurbaniyəm, yann adma,
Dedi: EIə sənsən düşən yadıma.
Dedim: Mən ha yandnn, eşqin oduna,
Dedi; Şama yanan, pərvanədi bu (18, s. 48-49).

Aşıq yaradıcıhğmın sonrakı mərheləsinde də aşıqlar bu for- 
madan istifadə edərək yadda qalan poetik nümunəler yaratmış- 
lar. Geraylı üstündə yaranan deyişmələr də vardır.

Aşıq poeziyasmda deyişmenin poetik cehetdən daha dolğun 
başqa bir şekli də güllü qafiyedir. Bəzən onu qoşma adı altmda 
da verirler. Bu şəkilde aşıq tək meşuqəsi ile deyil, ümumiyyət- 
lə nəzərinde tutduğu insanlarla öz baxışlarmı müqayisə edir və 
onu deyişmeye salır:

Dedim: Qulac nedir? -  Dcdi; Qolumdu.
Dedim: Uqaz nədir? Dcdi: Yolumdu.
Dedim; Əmrah kimdir? Dedi: Qulumdu.
Dedim: Gəlsən gcdek? Söyledi: Yox, yox».

Deyişmenin başqa bir tipi ise aşıqlarm ustad-şagird onenolə- 
ri, məclis hoyatı ile bağlıdır. Bu barede az yazılmamışdır. Bezi 
tədqiqatçılar onu üç-dörd, başqalan isə bcş morhəleli şcr şəkli 
kimi təqdim ctmişler. Əslinde ise dcyişmelər ustad aşıqlar ara- 
sında sənetkarlıq imkanlarını smağa çəkmek, bilikləri nümayiş 
etdirmek, müeyyən mübahisəye son qoymaq, aşıqhğına layiqlik 
dərecəsini müeyyənləşdinnək meqsədi daşımışdır. Bəzen 
müeyyen mesələler ətrafmda mərc cdib aşıqları deyişdirmək 
enenəsi de olmuşdur.
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Deyişme formalan ümumilikdə müxtəlif olmuşdur. Birincisi, 
aşıqm özü, könlündə tutduğu xəyali obraz və ya sevgilisi, ya- 
xud əli yetmədiyi bir adamla deyişməsidir. Belə nümunəiərə 
məhəbbət dastanlannda, Molla Cümənin və b. aşıqlarm yaradı- 
cılığmda təsadüf olunur. İkiııci tip deyişmə isə hansısa sənətka- 
ra, aşiqə bir neçə bənd qıfılbənd yollayıb onlara cavab istəmək- 
dir. Bu, həm şifahi, həm də yazıh yolla edihr. P.Əfəndiyev ya- 
zır ki, bu tiph nümunələr əsasen yazıh ədəbiyyatdan şifahi poe- 
ziyaya keçmişdir. MüəIHf onun ilk nümunələrinin Q.Bürhanəd- 
din, Xətai, Əmani, M.P.Vaqif və başqalarmm yaradıcılığmda 
geniş yayıldığmı göstərir (6, s. 248). Həmən yaradıcıhq ənənə- 
sini tamamilə əksinə inkişaf eden — şifahi poeziyadan gəlmə 
kimi də qəbul etmək olar. Çünki aşıq şeri şəkillərinin yaradıcı- 
hq mərhələsi XVI esrdən başlamış, XVII-XVIII əsrler isə inti- 
bah dövrü kimi aşıq yaradıcıhğmm bir çox şəkli gözəllikleri 
şifahi repertuarda yaşadıqdan sonra unudulub getmişdir. Yazıh 
poeziya isə bir müddetdən sonra şifahi düşüncəde adi çəkilən 
şəkilleri bərpa ede bilerdi. Deyişmənin üçüncü tipi isə məclis- 
lərdə, yığnaqlarda iki aşıqm bir-birini deyişməyə dəvət etməsi- 
dir. Belə deyişmələr aşıq yaradıcıhğmda geniş yayılmışdır və 
əsasən aşağıdakı mərhələlərdən ibaret olur.

Birincisi, tərif və ya şebedə mərhəlesidir. Meclis aparan aşı- 
qa söhbətin şirin yerində sual verirlər ki, «Ustad, fılan aşığı 
tamyırsanmı?» Aşıq çaldığı havanı, oxuduğu sözü tamamlayıb 
sebrle yene bir-iki havacatla məclisi əyləndirdikdən sonra veri- 
len suala cavab verir, adı çəkilən sənetkan tanıyıb-tanımadığmı 
söyleyir. Sonra həmen aşığa rəğbəti varsa onu tərif eleyir, ədə- 
binden-ərkanmdan, sənətkarhğından söz açır. Axırda da onun 
bir sözünü, yaxud çalğısım çahb ehtiramını bildirir. İkinci halda 
ise aşıq adı çekiləni şebedeyə qoyur, omm sənetkar olmadığmı 
deyib sözünü, çalğısmı yamanlayır. Məclis aparan biləndə ki,
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haman adam meclisdədir, bir az chtiyath tərpenir, sözünə- 
söhbətinə sərhəd qoyur. Bəzən həmen tərif elədiyi aşıqı məcli- 
sə çağırır, bəzən də əksinə olur. Tərif edilən ve ya şəbədəyə 
qoylan aşıq sazı döşünə basıb məclisə özü çıxır, məclis aparanı 
deyişməyə çağırır. Bir sıra hallarda ise qarşı tərəf əhvalatı so- 
nradan eşidir, onu dcyişməyə dəvət cdir.

«Dəvət» adlanan ikinci merhələde ədəb-ərkan qaydalannı 
gözləmek, nahaq söz danışmaq, başqasınm qeybətini qırmağm 
yaxşı iş olmadığı xatırlanmaqla tərəflər dialoqa devət olunur. 
Bir-birinin dəvətini alan sənətkarlar məclisdə üz-üzə dayanıb 
özlerini teqdim cdirler. Hönnet əlaməti olaraq bəzən salam- 
kəlamdan sonra biri digərini məclis əhlinə təqdim cdir, onun 
kimliyi barəde melumat verir. Bezən bu məlumatlar atmacah, 
bəzen de hörmətli-izzəth teqdimatlar olur. Sonra saz havalan- 
mn nümayişi başlayır. Buna aşıqlar «Ustad ifaçılığı» mərhələsi 
deyerdiler. Her iki terəf özünün ustad senətkar olduğunu bil- 
dirmək üçün yeddi saz havası çalmaqla məclis üzvlərinin 
rəğbetini qazanmalı idi. Burada kim daha çox alğış qazansaydı 
növbeti mərheləde sözü əw əl o demeliydi.

Dcyişmenin dördüncü merhələsi hərbə-zorbasıdır. Bu mer- 
helə aşıqlann öz tərəfı-müqabillərinə psixoloji təsir göstərib 
mcydanda meğlub olacaqlanna eminhk nümayiş etdırmelen 
kimi nəzərə çarpır. Hər iki tərəf bir-birine hərbə-zorba gehb 
özünü biabırçıhqdan qurtarmağı, cle bu başdan mcydanı terk 
etmeyi mesləhet görərdi. Lakin hcç biri digerini eşitməyib
meclisi davam etdirərdi.

Beşinci morholə sual-cavab, bilik nümayişi merheləsidir. 
Burada esasən dini görüşlərə, islami dəyerlərə beləd olma, aşı- 
ğın hazırcavabhğı, dünyagörüşü, aşıq sənetinin klassik ənenele- 
rine yiyələnmə meharəti nümayiş etdirilerdi. Bu mərhəledə 
qıfılbəndlərden daha çox istifadə edilərdi. Mesələn:
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Sual:
O nəydi ki, zərrəsindən ay oldu?
O nəydi ki, qətresindən çay oldu?
O nəydi ki, bu dünyada hey oldu?
O kim idi, ona qəbir qazar hey?

Cavab:
O gün idi zərrəsindən ay oldu,
O ümmandı, qətrəsindən çay oldu.
Xızır idi, bu dünyada hey oldu,
Cəbrayıldır, ona qəbir qazar hey!

Bundan sonra isə aşıqlar bir-birini müxtəlif şer şəkilləri, 
başqa qıfılbend və bağlamalarla imtahana çəkərdilər.

Deyişmenin sommcu, altmcı merhəlesi sazbend -  meğlub 
edilen aşığm sazının elindən ahnıb məclisden çıxarılması idi. 
Bu, meclisin çetin, mürəkkəb, bir az da gərgin merhəlesi hesab 
edilir. Bir sıra hallarda meğlub terəf əw əlcəden zeifliyini hiss 
edib məclisi özü terk ederdi, bezən qarşı terefı özüne ustad 
hesab edib işi xoşluqla yola verer, şirin dili işə sahb meğlubiy- 
yeti etiraf ederdiler. Bəzən ise məğlub olan aşığm sazmı əlin- 
dən aldıqdan sonra meclis aparmaq ona yasaq edilər, aşıq ustad 
sənətkar yanma şagirdliyə göndərilərdi.

Azərbaycan aşıq poeziyasmda deyişmənin dəyerli nümunə- 
ləri vardır. Onlar içerisində «Lezgi Əhmədlə Molla Qasımm 
deyişməsi» daha meşhurdur. Yeri gelmişkən demek lazımdır 
ki, bu deyişme uzun müddet Xeste Qasımm adı ilə verilmişdir. 
Faktm deqiqleşdirilmesi isə bir sıra yeni problemleri gündeme 
getirmişdir.

Bütün başqa deyişmelərdə olduğu kimi, burada da Molla 
Qasımla Lezgi Əhməd bir-birini bağlamaq üçün qıfılbendden 
istifade edirlər.
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Molla Oasım:
Ləzgi Əhməd, heç vəsfmdən doymazlar,
O nədir ki, götürəriər, qoymazlar.
Kimlərdir ki, məzan yox, yumazlar,
Bu nə qonhaqondur, bu nə köçhaköç?

Ləzgi Əhməd:
Molla Qasmı, heç vəsfmdən doymazlar,
O, ölüdür, götürərlər, qoymazlar.
Zərdüştlərdir, ölülərin yumazlar,
Dünya qonhaqondur, ölüm köçhaköç.

Göründüyü kimi, deyişme aşıqdan hazırcavabhqla yanaşa, 
derin bihk, məlumat teleb edən şcr şəkillərindəndir. Deyişmə- 
nin məzmunu kimi, strukturu da onun XIII-XIV əsrlərdə yaran- 
dığmı ehtimal ctməye, deyişmənin Xəstə Qasımla deyil Molla 
Qasımla Lezgi Əhməd arasmda söyləndiyini güman etməyə 
esas verir.

Aşıq Ahnm, Aşjq Əlesgerin, Xaltanh Tağmm, Aşıq Rəcebin 
Molla Cümenin ve başqa aşıqlarm yaradıcıhğmda bele nümu- 
nelere tez-tez tesadüf edilir. Aşıq Hüseynin Aşıq Əlesgorle 
deyişmesi her iki senətkarm sinh vaxtlannda düşdükləri vo- 
ziyyeti mezeh bir şəkilde, zarafatla bir-birinə söylodiklerini 
gösterir.

Asıq Ələsgər:
Hərcaymm, dilbilməzin ucundan,
Dönə-dönə mən ziyana düşmüşəm 
Doymaq olmaz gözəllərin boyundan,
Pərvanə tək yana-yana düşmüşəm.
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7\sıq Hüsevn:
Qırxlar piri özü verib dərsimi,
Şair cərgəsində sana düşmüşəm,
Arif məclisində, alim yanmda 
Neçə dəfə imtahana düşmüşəm.

Asıq Ələsgər:
Dövlətim çox oldu, qıymadım pula,
Kor oldu gözlərim, yanaşdım dula,
Nə ölür, nə itir, canım qurtula 
Məcnun teki biyabana düşmüşəm.

Asıq Hüsevn:
Bir zaman əlimdə zil, dəm saz oldu,
Gözəllər mənimlə üzbəüz oldu.
Suyum artıq gəldi, tozhatoz oidu,
Indi isə yumşalıb una dönmüşəm.

Asıq Ələsgər:
Ələsgər keçibdi namus, anndan,
Aləm yata bilməz ahu-zarından.
Boşasam, qorxuram oğlanlanmdan,
Boşaya bihnirəm, qana düşmüşəm (12, s.251)

Müraciət, xitab, məzmım və məna çalarlanna görə deyişmə- 
lər geniş və rəngarəngdir. Onlarm bütün bu xüsusiyyətlər baxı- 
mmdan ayrıca öyrenih-nəsinə şübhəsiz ki, ehtiyac vardır.

MÜXƏMMƏS. Hər misrası on altı hecadan, hər bəndi bcş 
misradan ibaret şer şəklinə müxəmməs deyiiir. Bu şəkil aşıq 
poeziyasmda gcniş yayılmışdır. Hem orta əsr, hem de sonrakı 
dövrün aşıqlan ondan geniş istifadə etmişler. Müxəmməsi be- 
zən klassik poeziyadan gelme hesab edenler də vardır. Lakin 
aşıq şerinə bizee bu, xalq pocziyasmdan gəlmiş, orta esrlərdə
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ondan mükəmməl şəkildə istifadə olunmuşdur. Müxəmməsin 
də bir neçə tipii vardır. Lakin aşıqlarm ən çox istifadə etdiyi 
müxemməs şəklinin özü, onun eığah, zencirvari, ayaqh şəkillə- 
ridir.

Müxəmmeslərin müxtəlif formalanndan sonu xoşbəxtlikle 
başa çatan dastanlarda duvaqqapma kimi istifadə edilir. Duvaq- 
qapma müstəqil şer şekH deyildir. Oynaq ritmi, şux vəzni, in- 
sanlarda xoş ovqat yaratma xüsusiyyətinə görə dastanlarm axı- 
nnda uğur arzulayan, insanlara xoşbəxtlik gətirən bir şer şəkH 
kimi müxemməsdən istifadə etmişlər. Bir çox aşıqlar toylan da 
müxəmməs havası üstündə oxuduqlan hemən şer şəkiHəri ilə 
tamamlayırlar.

Müxəmməs eslində 16 hecahdır. Aşıqlar onu iki yerə bölüb 
oxuyuriar. Bezən bəndlərin sayı çox oiur. Aşıq şerinde bu for- 
madan tez-tez istifade olunur. Məsələn, Xeyyat Mirzənin «0y- 
nayır» müxemmesinə diqqət yetirek:

Ay qonaq, bir beri bax,
Gör necə dilbər oynayır.
Gül zerif dəstə derib 
Dəstində güllər oynayır.

Nazile ağ üzüne 
Düzübdür teller, oynayır,
Səsinə, həvəsinə 
Car çekib cllər oynayır.

Bu xma, ərəb xma 
Gör nə yaxıb ellerinə.
Mərdana dal gərdəne,
Naxış düzüb tellərine.
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Bu kəmər, gümüş kemər,
Qurşayıbdır bellərinə,
Bu vaxtda ağ otaqda
Qoyub samavar oynayır... (14, s. 153-154).

Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım kimi, Aşıq Ələsgər 
də müxəmməsin kamil nümunələrini yaratmışlar.

CIĞALI MÜXƏMMƏS müxəmməsin geniş yayılmış şəkil- 
lərindən biridir. Cığalı müxəmməsdə cığa bəzən ikinci, və ya 
üçüncü misradan, tək-tək hallarda isə bəndlərdən sonra gəlir. 
Bəzən belə müxəmməsə yanlış olaraq, ayaqlı müxəmməs də 
deyirlər. Ayaqlı müxəmməslərdə ayaq hər bəndin sonunda cə- 
mi bir qmq misradan ibarət olur. Cığa da ayaq kimi müxəmmə- 
sə şəkli gözəllik verir, onun hər bəndində deyilən fıkrin ta- 
mamlanmasma, yaxud aydmlaşdınlmasma xidmət edir. Molla 
Cümədən bir nümunəyə diqqət yetirək:

Zindanda qoyub bülbülü, vermə qönçəni xarə,
Vəsfin yazıhb, yer üzündə oxunur bab-bab,
Gizli sirlərini anlayıbdır bir neçə əhbab,
Qovmlmaz bağnm kimi, od üstə kəbab,
Ay dih şirin, ləbi şəkkər, dəhani qəndab,
Allahı sevərsən, danış görüm bir neçə cavab. 
Cavabm xoşdur,
Qəfesdə quşdur,
Cigərin daşdır,
Gözlərin yaşdır,
Eşqin ataşdır (17, s. 275).

Molla Cümə yaradıcılığmda müxəmməsin bir-birindən fərqli 
daha bir neçə tipi vardır ki, onlan araşdırmaq gerəkdir.
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DİVANİ. Aşıq poeziyasmda tez-tez rast gəldiyimiz şəkillər- 
dən biri de divanidir. Divani 15 hecah olur. Hər bendi dörd 
misradan, misradaxih bölgüsü 7+8 və ya 8+7 şəkhndə olub 
misralar müvafıq olaraq 8+7, yaxud əksine, smdırıhb bəndə 
düzüləndə 4+4, 3+4, yaxud 4+3 bölgüsü yaranır. Bölümün hər 
düzümü fasilelerə ayrıhr. İlk baxışda çətin, uzun görünen şer 
şekih, çox revan ve asan söylənir, oxımur, ifa edihr ve yadda 
qahr.

Divaninin də müxtehf tipləri vardır. Bunlar içerisində cığah 
divani, dodaqdəymez divani, bağlama divani, qıfılbend divani, 
zəngirlemə divani, mərsiyə divanı, nohə divani və b. daha çox 
tanımr. Professor P.Əfəndiyevə göre «divanilər də qoşma kimi 
məzmununa göre müxtəhf -  Hrik, nesihətamiz, çağırış, hərbə- 
zorba xarakterh ve s. olur» (6, s. 251).

Divaniler eyni zamanda təmiz lirik hiss və duyğulan -  ayn- 
hq, hesrət, etibar, ümid və s. əhatə edir. Molla Cüme divaniləri 
bu cəhetdən müxtelif tipli olub divani ölçülərinə yeni baxış 
teleb edir. Mesələn;

Könlüm əsla qərar etmez, bu yerə gəlməsə,
Taqetim yox səbr etməye, intizare gəlməse.
İsmi Pünhan əhd eylemiş, bir gccə mchmanmam,
Yeqin billəm namərd imiş, ol ilqare gelmese.

Tifil ikən mən bir badə pir əhndən almışam,
01 sebəbden şirin canım, eşq oduna salmışam.
Müntezirəm yollanna, nigaranh qalmışam,
Yaş yerinə axıdaram qan, didarə gelməsə.

Molla Cümə eşq əhlidir, aşiqlər atasıdır,
Medrəsedə dərs oxuyur, fikrində butasıdır.
Hər yetənə sirr danışmaq pis dilin xatasıdır,
Özüm gərək namə yazam o dilbərə, gəlmese (17, s. 241).
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Göründüyü kimi, burada misralar smdınlmamışdır. Divani 
Molla Cümə barədə avtobioqrafık materialla da zəngindir.

Divaninin bir çox şəkillərindən aşıqlar məharətlə istifadə 
etmişler. Elə şəkil müxtəlifliyi də vardır ki, ona yalnız Molla 
Cümə yaradıcılığmda təsadüf edilir. Aşıqiar bu şer şəklindən 
geniş istifadə etmişlər.

TƏSNİF. Aşıq şerinin yayılmış şəkillərindən biri də təsnif- 
dir. Ona hələ Molla Qasım və Yunis İmrə yaradıcıhğmda rast 
gəlməyimizə baxmayaraq yayılmış formalannm toplanıhb öyrə- 
nilməsinə son dövrlərdə başlanmışdır. Bir çox aşıqlann -  Aşıq 
Ahnın, Aşıq Məhəmmedin və b. yaradıcıhğmda təsnif forması- 
na tesadüf edihr.

Təsnifləre uşaq folkloru nümunələrinde de rast gehrik. Mə- 
səlen;

Altmda xalça, 
Çahr kamança,
On dənə xonça 
Gəler qızımçün... 
(20,s.37).

Və ya;
Güzgüdə düymə, 
Tozunu silme. 
Xonçada tirme, 
Gəlor qızımçün. 

(20,s.37)

Bu şer şekh güman ki, uşaq folklorundan aşıq poeziyasma 
keçmiş, burada özünə yeni həyat qazanmışdır. Aşıqlar onun oy- 
naq veznini daha da cilalamışlar. Təsniflərdə mövzu müxtehf- 
dir. İbrətamiz mezmunla yanaşı, bu nümunəlerde kinaye, oxşa- 
ma, əzizləmə, satirik meqamlar da özünü göstərir. Mesəlen, 
Aşıq Ahnm bir təsnifmə nozər salaq:

Bəylərim varsız, 
Gözəlsə arsız,

Elmi dayazlar 
Kamaldan azlar,

İgid vüqarsız 
Yamandır, yaman.

Oğlun naqisi, 
Zənənin pisi, 
Namərd kölgəsi 
Yamandır, yaman.

Hədyan avazlar,
Yamandır, yaman.

Xəsisin van,
İgidin xan,
İfritə qarı
Yamandır, yaman (11, s. 24).

Təsniflerin maraqh poetik strukturu, qafıyə sistemi, misra- 
daxili bölgüsü, ritmi, alletrasiyası var. Onun ölçü qəhbi də ma- 
raq doğurur. Şübhəsiz ki, bu ölçünü yeddi hecaya qədərki şer 
şəkilleri ile birhkde araşdırmalara cəlb etmek vacibdir.

Azərbaycan aşıq poeziyasmda zəncirvari törəmə spesifıkası- 
na malik şer şekillərinin öyrənilib başa çatdığına təbii ki, hökm 
vermək olmaz. Texminen 150-dən artıq şer şəklinin bir çoxu 
müxtəlif saz havaları üzərində köklendiyindən onları saz perdə- 
leri üstünde oxunan variantlan ilə araşdırmalara celb etmek 
gərəkdir. Diger terefden saz pərdələri üstünde köklənmeyən 
bir sıra şer şəklinin hər birinin də onlarla variantı hələ peşekar 
ifadadır. Bu yaradıcıhq proscsinin qədimdən zəncirvari şekildə 
töreyib artdığını və silsilə müxtəlifliklər yaratdığını da unutmaq 
olmaz. Odur ki, sonsuzluğa aparan bu çoxvarianthğı riyazi qay- 
dada -  Lütvi-zade mctodu ilə öyronmək ehtiyacı gündeme çı- 
xır. Çünki bütün şer şekilləri fərdi ifa səciyyəlidir. Onlann hər 
birinde ferdi üslub nezəre çarpır, ifaçılar həmin havalara öz 
mizanlarını vurmağa cəhd etmeklə yeni forma, şekil və hava 
yaradırlar. Ona göre də, aşıq şeri şekillerinin repertuardakı dəs- 
tinin intəhasızlığını müəyyənleşdirmek üçün onların hər birinin 
sonsuzluğa semtlənen variantlarmı tam halda yalnız Lütvi-zade 
metodu ilə müeyyenleşdirmeyin mümkünlüyü imkanı melum 
olur. Bu ise iki mühüm istiqametin açıqlanmasma -  Azər-
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baycan dilini poetik imkanlarının intohazırlığmı və xalq şeri 
zəmininə əsaslanan şer şəkiHərinin forma müxtəlifliyini üzə 
çıxarmağa imkan verir. Məsələn, aşıq şerinin son nəşr variant- 
lan, xüsusilə Molla Cümənin yaradıcıhğmda misra, bənd və 
poetik sistem tərkibində oxşar və müxtəlif səs dəyişmələrinin 
tək bir aşıqla deyil, eyni zamanda aşıq poeziyasmm özündə 
geniş şəkildə mövcud olduğunu göstərir. (21,s.40-96) Riyazi 
metodun tətbiqi aşıq şerri şəkillərinin daim törəmədə olan son- 
suz yaradıcılıq imkanlanmn ümumi mənzərəsini müəyyənləş- 
dirməyə də şübhəsiz ki, geniş imkanlar verərdi.
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SON SÖZ ƏVƏZİ

Azərbaycan aşıq senəti ümumilli sərvetdir. Onun özünün ya- 
ranma dövrü, xüsusiyyətləri, mövzu və məzmun dəyərləri var- 
dır. O, eyni zamanda sinkretik yaradıcılıqdır, xalq yaradıcılığı- 
nm müxtəlif sahələrini özünde əks etdirir. Aşıq sənətində mu- 
siqi, rəqs, peşəkar ifaçılıq, improvizatorçuluq və ozan yaradıcı- 
lığma məxsus milli həyatı geniş şəkildə əks etdirən digər for- 
malar cəmləşmişdir.

Teqdim edilen tədqiqatda ancaq aşıq yaradıcıhğmdan, onun 
yaranma və yayılma xüsusiyyətlərindən, məktəb və mühitlə- 
rindən damşa bildik. Aşığm müxtehf yüzilliklərde yaratdığı sö- 
zün sehrindən, qüdrətinden, ifa və improvizatorçuluq meharə- 
tindən söz açdıq. Aşıq yaradıcıhğmı da özünde ehtiva edən aşıq 
senətinin üfüqləri ise geniş ve ehatehdir. Ən azı min iUik bir 
tarixi olan aşıq sənetini tebii ki, müxtəhf senetlerin sinkretiz- 
mində, elecə de ocaqlar, mühitlər, mektebeler üzrə tedqiqine 
ehtiyac böyükdür.

Aşıq musiqisi bizdə hele geniş tədqiqini tapmamışdır. Saz 
havalarmı bütöv şəkildə nota yazmaq, onun variant xüsusiyyət- 
lerini açıqlamaq, onlan mektəblər, mühitler ve ocaqlar üzrə 
qruplaşdırmaq helə qarşıda öz həllini gözleyen məsoləlerdən- 
dir. Aşıq musiqisini öyrənmek sahesində Ü.Hacıbəyovun başla- 
dığı və Əmine xanım Eldarovanm inkişaf etdirdiyi tedqiqat isti- 
qamətini davam etdirmek vacibdir, Bəzen aşıq poeziyasmm 
tədqiqatçılan aşıq musiqisi baredə araşdırmalara meyl edir ve 
ciddi yanhşhqlara yol verirlər. Aşıq musiqisini öyrənmək üçün 
musiqişünas olmaq, saz havalanna, sazm perdelerinə, musiqi 
nezeriyyəsinin sirlərine dərindən bəled olmaq lazımdır.

Aşıq sənəti sinkretizmində nəzərə çarpan rəqs sistemi daha 
əski təsəvvürlerlə bağhdır. Son vaxtlarda bəzən aşığı şamanla, 
aşığm meydanlardakı pantomim hərəkətlərindən başiayan bütün 
rəqs sistemini şamanizmlə bağlamağa mey! gösterihr. Yanhşhğı 
aradan qaldırmaq üçün aşığa məxsus senətkarhq xüsusiyyetinin 
tebii ki, ozan-aşıq ifaçılığı enenəsi əsasmda öyrenilmesine eh- 
tiyac vardır.

Aşıq senətini bütün bu və ya digər istiqametde araşdırılması 
onün yalnız Azerbaycan xalqma məxsus bir sənet sahesi kimi 
qlobal dünyaya təqdim etmeyə imkan verərdi. Bu isə muğam 
sənəti kimi, aşıq sənətini də dünya mədeniyyəti incileri sırası- 
na çıxarmağa, təkrarolunmaz ifaçılıq mədəniyyeti deyerlərinə 
malik aşıq sənətini dünyaya tanıtmağa imkan verərdi.
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