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BORCUMUZDUR BUEHTİRAM

Sağlıqlarınd öz halal haqlarını almayıb dünyadan köçən ustad 
aşıqlarımızı xatırlayanda istər-istər istəməz təəssüf dolu bir hiss yaşayırıq.
Belə hallar daha çox XX əsrdə - Sovet imperiyası zamanında baş verib.
Doğrudur, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərində aşıqların dörd dəfə 
qurultayı keçirilib, amma burada da kommunist rejimi öz maraqğını gü- 
düb. Çahşıb ki, el arasında böyük nüfuzu olan aşıqları özünün təbliğat 
maşınının bir hissəsinə çevirsin. Xüsusilə Sovet hakimiyyətinin ilk illərində 
aşıqlarımız bir sıra çətinliklərlə üzləşib, onların arasında sürgün həyatı ya- 
şayanlar da olub. Aşıqlarımız təzyiqlərə məruz qahb, sazları sındırılb, sür- 
gün olunublar, güllələniblər. Ancaq heç bir çətinlik, zor, məhrumiyyət xal- 
qın iradəsini sındıra bilməyib, sazı onun əlindən almağı bacarmayıb. Xal- 
qımızın tarixi və qan yaddaşı olan saz onun ruhunda və canında yaşayıb.

Artıq dövr dəyişib, Azərbaycan müstəqil ölkə, xalqımız da özünün mad- 
di və mənəvi sərvətlərinin sahibidir. Və bu müstəqillik mədəniyyətimizin, 
incəsənətimizin bütün sahələrində olduğu kimi, sazımızın inkişafında da 
yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. İndi sazımızın səsi yüksək səviyyəli 
beynəlxalq tədbirlərdən - Parisin, Londonun və Avropanın digər şəhərlərinin möhtəşəm salonlarından 
gəlir. Muğamımızla sazımız Avropanı və bütün dünyam qoşa gəzərək xalqımızın qədim və zəngin misiqi 
xəzinəsi ilə dünya ictimaiyyətini heyrətləndirir.

Artıq dövlət səviyyəsində aşıq sənətinə qayğı, bu sənətinin inkişafına göstərilən kömək göz önündədir. 
Azərbaycan dövlətinin, xüsusilə YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramh səfiri, millət vəkili Mehriban xa- 
nım Əliyevanın aşıq sənətinin qorunması, inkişafı və təbliği istiqamətində yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində 
2009-cu ildə Azərbaycanın aşıq sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyahısına daxil edildi 
ki, bunun da nəticəsində bu gün Azərbaycan aşıq sənətini dünya qeyri-maddi irsinin inciləri sırasında 
görürük. Bu, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə aşıq sənətinin Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim 
nümunələrindən biri olduğunun təsdiqidir.

2008-ci ilin avqustunda özünün V qurultayını keçirən Azərbaycan Aşıqlar Briliyi də fəaliyyətini yeni- 
dən canlandırmağa başladı, aşıq sənətinin inkişafına göstərilən dövlət qayğısına əməli işlə cavab vermək 
işimizdə əsas prinsipə çevrildi. Aşıq sənətinin bu günkü problemlərinin çözülməsi, gənc aşıqlara qayğı ilə 
yanaşı keşmişə hörmət, bu sənətin inkişafında böyük xidmətləri olmuş ustad sənətkarların yubileylərinin
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keçirilməsi, onların kitablarmın nəşr edilməsi, xatirələrinə həsr olunmuş kitablarm yazılması fəaliyyətimi- 
zin mühüm tərkib hissəsidir və bu istiqamətdə artıq bir sıra böyük tədbirlər həyata keçirmişik. Dədə Şəm- 
şirin, Mikayıl Azaflının, Hüseyn Bozalqanhmn, Avdı Qaymaqhnın, Aşıq Əkbərin, Əmrah Gülməmmədo- 
vun və digər məşhur ustad aşıqların kitabları nəşr olunub, yubileyləri respublika səviyyəsində qeyd olunub.

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan Aşıqlar Birliyi olaraq qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, ozan-aşıq 
sənətinin inkişafmda azacıq da olsa xidməti olmuş heç kəs unudulmasın, heç kəsyaddan çıxmasm.

Oxucularm ixtiyarma verilən bu kitab -foto-albom adı və xatirəsi xalqımız üçün həmişə əziz olan, haqqa 
qovuşan sənətkarlarımızm xatirəsinə həsr olunmuş bir ədəbi abidədir. Böyük şairimiz Səməd Vurğun demişkən: 
“BizAən ayn düşənlərə borcumuzdur bu ehtiram”. Foto-albomda 200-əyaxm sənətkarm şəkli və qısa məlumat 
xarakterli tərcümeyi-hah verilmişdir. Bu şəkil və məlumatlarm əksəriyyəti yuxanda admı çəkdiyimiz dövlət 
arxivlərindən götürülüb. Burada indiyədək adı xalqımıza çox yaxşı məlum olan aşıqlanmıda yanaşı, bizə az 
məlum olan sənətkarlarm da şəkilləri və tərcümeyi-halları öz əksini tapıb.

Məqsəd ondan ibarətdir ki, ozan-aşıq sənətində fəaliyyəti, xidməti olmuş insanlarm imkan daxilində heç 
biriyaddan çvcmasm, heç kəs unudulmasm. Bu şəkil və məlumatlarla yaxmdan tanış olduqca istər-istəməz in- 
samn içindən biryanğı hissi gəlib keçir. Bir görün nə qədər böyük sənətkarlar, böyük şəxsiyyətlər, sinəsi sözlə 
dolu, xəzinəli insanlar itirmişik. Hər aşığm sinəsində nə qədər nağıllar-dastanlar, bayatılar, oxşamalar qara 
torpağa pay olub, yazıya ahnmayıb, lentə köçürülməyib. Bu kitabda yazıdan daha çox şəkillər danışır. Çəkildi- 
yi andan tarixə dönən, bizə çox həqiqətləri, çox mətləbləri aşkar edən şəkillər!

Hər şəkil bir tarixdi, yaddaşdı, xatirədi, keçmişi bu günə və gələcəyə qovuşduran mənəviyyat körpüsü- 
dür. Qoy bu gün yaşayıb yaradan aşıqlarımız görsün ki, buyolda, bu sənətdə bu dünyadan kimlər gəlib ge- 
dib, kimlər əbədiyyətə qovuşub. Onlardan bu günkü mənəviyyatımız nə qazanıb, hansı dəyərlər onlarm he- 
sabma əbədi yaşamaq haqqı qazanıb.

Daşıdığı məzmun və mahiyyət etibarilə bu kitab ilk təşəbbüs olduğundan, heç şübhəsiz, yaddan çıxan, 
şəkilləri tapılmayan bir çox sənətkarlarımız da var. Bu o deməkdir ki, axtarışlar davam edəcək. 
Oxuculardan, ozan-aşıq sənətinin həvəskarlarmdan, fəallarmdan xahiş edirik ki, bu kitabm daha da tək- 
milləşdirilmiş yeni nəşrini hazırlamaq işində yardımçı olsunlar, əllərindən gələni əsirgəməsinlər. Kitabm 
ilk nəşrində nöqsanlarm olması təbiidir. Ancaq ikinci nəşr üçün daha çox iş görmək lazımdır və biz də bu 
köməyi və qayğmı bu sənətin qədir-qiymətini bilən xeyirxah insanlardan gözləyirik.

Baxm, xatırlaym, sevin, qiymətləndirin, dəyər verin bu şəkillərə. Bu şəkillər sazımızm və sözümüzün, 
ruhumuzun və qəlbimizin, duyğularımızm və düşüncələrimizin şəkilləridir. Biz onlara baxdıqca yenidən 
kökümüzə, yaddaşımıza qayıdacağıq. Bu qayıdış geriyə getmək deyil, keçmişə hörmət və ehtiram, gələcəyə, 
bu sənətin gələcəyinə inam deməkdir!

MÜƏLLİFDƏN

Hörmətli oxucu!
Xalqımızm ölməz musiqi aləti olan saza, ozan-aşıq sənətinə biganə 

olmayan hər kəsə bəllidir ki, 2008-ci ilin avqust aymda Azərbaycan 
aşıqlarmm V qurultaymm keçirilməsi və Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun AAB- 
nin sədri seçilməsi bu sənətin inkişafmda bir növ yeni mərhələnin 
başlanğıcmı qoydu. İctimai diqqətlə yanaşı, bu sənətin inkişafma dövlət 
qayğısmm da artması sənətkarlarımızm meydanmı daha da genişləndirdi, 
onlara yeni-yeni imkanlar açdı. Aşıq sənəti xalqımızm milli-mənəvi sərvəti 
kimi dünya mədəniyyəti inciləri sırasmda özünün layiqli yerini tutdu ki, bu da 
mədəniyyətimizin inkişafma dövlət qayğısmm bariz nümunəsi olmaqla 
yanaşı, həm də H.Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun 
xoşməramh səfıri, Millət vəkili, mədəniyyətimizin cəfakeş hamisi Mehriban xanım Əliyevanm bu 
istiqamətdəki ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyətinin məntiqiyekunu idi.

Bu gün sazımızın səsi-sorağı daha geniş coğrafi məkanlardan gəlir. Aşıqlarımız Avropanm 
möhtəşəm salonlarmda çıxış edərək qərb tamaşaçısmı heyrətə gətirirlər.

Mədəniyyətimizin və incəsənətimizin inkişafma göstərilən bu qayğı və diqqət sənət adamları ilə 
yanaşı, bu sahənin araşdmcıları üçün də yeni imkanlar açıb. Aşıqlarm sonuncu qurultaymdan sonra 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi də bir sıra böyük layihələr həyata keçirdi. Aşıq sənətinin bu günkü 
problemlərinin və aşıqlarımızm üzləşdikləri çətinliklərin aradan qaldırılması, sənətə yeni gələn 
gənclərə qayğı göstərilməsi ilə yanaşı, bu gün haqq dünyasmda olan aşıqlarımız da unudulmadı. Elə 
təkcə son bir ildə bir neçə ustad aşığm yubileyi Bakmm möhtəşəm salonlarmda və regionlarda qeyd 
olundu, kitabları işıq üzü gördü. Bu ilin yazmda isə AAB-nin sədri, Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 
rəhbərliyi və Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti yanmda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarma Dövlət 
Dəstəyi Şurasmm maliyyə dəstəyi ilə yeni bir layihəyə başladıq. Qərara aldıq ki, haqqa qovuşmuş 
aşıqlarımızı ictimaiyyətə daha yaxmdan tanıdaq. Doğrudur, indiyədək aşıqlarla bağh kitablar nəşr 
olunub və işimizdə bu kitablarm da müəyyən dərəcədə köməyi oldu. Amma biz aşıqlarm tərcümeyi- 
halları, yaradıcıhqları barədə məlumat verməklə yanaşı, oxuculara həm də onlarm foto-şəkillərini 
təqdim etməyi qarşımıza məqsəd qoyduq və bu işin məsuliyyəti və çətinliyi bizi qorxutmadı. Bir neçə ay
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S.Mümtaz adma Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində araşdırmalar apardıq. Burada X X  əsrin 
əvvəllərindən bəri aşıqlarımızla bağlı qorunub saxlamlan sənədlər bu kitabın ərsəyə gətirilməsində 
əvəzsiz rol oynadı. Burada hətta elə aşıqlar haqqmda sənədlərə rast gəldik ki, onlar bu gün geniş 
ictiamiyyətə az tanışdır. Kitabda verdiyimiz fotoşəkillərin böyük əksəriyyəti həmin arxivdən götürülüb 
və demək olar ki, ilk dəfə geniş ictimaiyyətə təqdim olunur. Bu şəkillərin hər biri isə Z. Yaqub demiş: 
“bir tarixdi, yaddaşdı, xatirədi, keçmişi bu günə və gələcəyə qovuşduran mənəviyyat körpüsüdür”.

Bu kitabyalnız dünyasmı dəyişmiş aşıqlarla bağlı ilk təşəbbüs olduğundan heç şübhəsiz bu sıradan 
adları kitaba düşməyənlər də yox deyildir. Bu isə heç də həmin aşıqlara sayğısızhqdan irəli gəlməyib. 
Sadəcə olaraq onlarm fotoşəkillərini və barələrində müfəssəl məlumat əldə edə bilməmişik. Ancaq bu, 
heç də son deyil. Bu yöndə axtarışlarımız davam edir və çahşacağıq ki, növbəti nəşrdə heç kəs 
unudulmasm, heç kim yaddan çıxmasm. Təbii ki, bu işdə sizlərdən də kömək gözləyirik, dəyərli 
oxucular. Yeri gəlmişkən, elə buradaca qeyd etmək istəyirəm ki, artıq sazbəndlərlə bağh da ayrıca kitab 
hazırlayırıq.

Bu kitabm araya-ərsəyə gəlməsində köməyi olan hər kəsə - kitabm çap prosesinə qədər hər gün işin 
gedişi ilə maraqlanıb dəyərli məsləhət və tövsiyələrini verən Xalq şairi Zəlimxan Yaquba, redaktor kimi 
qayğılarmı əsrgəməyən folklorşünas alimlər Məhərrəm Qasımh və Elxan Məmmədliyə, bizə yaratdığı 
şərait üçün S.Mümtaz adma Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymura, bəzi 
fotoşəkillərin əldə edilməsində göstərdikləri köməyə görə şair Məmməd Aslana, aşıq sənətinin 
tədqiqatçıları İslam Ələsgər və Seyfəddin Qəniyevə, neçə ildir ki, özünün şəxsi mənziHndə ‘*Aşıq 
Ələsgər muzeyV' yaradan Hüseyn Hacı Qulu oğluna, aşıq Mais Gəncəliyə, Ulduz Quliyevaya, 
araşdırıcılar İlhamə Qəsəbova, Məhərrəm Hüseynli və Araz Yaquboğluna və təbii ki, Azərbaycan 
Respublikasmm Prezidenti yanmda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarma Dövlət Dəstəyi Şurasmm sədri, 
millət vəkili Azay Quliyevə minnətdarhq edirik.
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Musa NƏBIOGLU

A Ş IQ Ä L I

Aşıq Ah 1801-ci ildə Göyçə mahahmn 
Qızdvəng kəndində anadan olub. On ildən çox Ağ 
Aşığa şəyirdlik edən Alı ustadı ilə bərabər Yaxm 
Şərq ölkələrinə - Irana, Türkiyəyə, Qafqazm ayrı- 
ayrı bölgələrinə səfər edərək məclislər aparıb.

Kamil ustad kimi yetişdikdən sonra özü bir sıra 
aşıqlar yetirib. Aşıq Məhərrəm, Aşıq Qulu, Aşıq 
Məsim, Aşıq Meydan və məşhur ustad Aşıq 
Ələsgər onun şəyirdi olub.

Yaradıcı aşıq olan Almm şeirlərinin çoxu itib- 
batıb, aşıqlarm hafizəsində qalmış şeirlərini isə 
Hüseyn A rif toplayaraq nəşr etdirib, 1981-ci ildə 
onun anadan olmasmm 180 illiyi qeyd olunub.

Aşıq Alı 1901-ci ildə vəfat edib.



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

AŞIQ ƏLƏSGƏR

Ələsgər Almamməd oğlu 1821-ci ildə Göyçə mahalınm Ağkilsə kəndində anadan olub.
Ailəsi böyük olduğundan Alməmməd kişi Ələsgəri 14 yaşında Kərbəlayı Qurban adlı bir varlıya nökər verir. Ələsgər

4 il Kərbəlayı Qurbanın həyətində nökərçilik edir.
Aşıq Ələsgər xüsusi təhsil ala bilməmiş, sənətin sirlərini el sənətkarlarının və ağsaqqallarm yanmda öyrənmişdi. 

Ilk şerlərini də yeniyetməlik çağlarmda aşıqlarm, xalq sənətkarlarmm təsiri ilə söyləmişdir.
Bir müddət ustad yanmda şəyirdlik edən Ələsgər aşıqhq sənətinin sirləri ilə bərabər, ədəb və mərifət qaydalarmı da 

öyrənmişdir. Aşıq Ah onu tamam hazırlayandan sonra bir toy məclisində Ələsgərlə deyişmiş və şəyirdinin şöhrətini 
qaldırmaq, onu el içində ucaltmaq məqsədilə özünü qəsdən məğlub edərək sazmı qalib tərəfə - Ələsgərə təslim etmək 
Istəmişdir. Ələsgər isə böyük təvazökarhq hissi ilə ustadmm qarşısmda baş əyib, ona öz ehtirammı bu sözlərlə ifadə 
etmişdir:

Bir şəyird ki, ustadma kəm baxa,
Onun gözlərinə qan damar, damar.

Şəyirdlik dövrünü başa vurduqdan sonra Ələsgər Göyçə ilə yanaşı İrəvanda, Naxçıvanda, Qazaxda, Qarabağda, 
Cavanşir ellərində, Gəncədə də məşhurlaşıb. Onun şəyirdləri də sonralar görkəmli sənətkar kimi məşhurlaşıblar.

Ömrünün çoxunu xalqm içərisində, toy, şadhq məclislərində keçirən Aşıq Ələsgər təkcə Azərbaycanda yox, 
Türkiyədə, İranda və Dağıstanda da ustad sənətkar kimi tanmmışdır.

Hüseyn Hacı Qulu oğlu Bakıda öz evində “Aşıq Ələsgər muzeyi”yaradıb.
Aşıq Ələsgər 1926-cı il mart aymm 7-də doğulduğu Ağkilsə kəndində vəfat edib.

ABBASQULU

1850-ci ildə Ağdamm Abdal Gülabh kəndində anadan olan aşıq Abbasqulu aşıq 
Valehin nəvəsidir. Professor Qara Namazov yazır ki, o, əvvəlcə aşıq Nəcəfin 
dəstəsində dəmkeşlik edib, sonradan saza olan marağı onu aşıq Həsənin dəstəsinə 
gətirib. Təxminən 1870-ci ildə Aşıq Ələsgər Qarabağa gələndə onu qarşılayanlar 
arasmda Abbasqulu da olub.

Bir sənətkar kimi məşhurlaşan Abbasqulu Tiflisdə, Bakıda, Şuşada konsertlər 
verib, mükafatlara layiq görülüb. 1901-1903-cü illərdə onun Nəcəfqulu ilə birlikdə 
H.Z. Tağıyev teatrmda tamaşalararası verdiyi konsertlər böyük maraqla qarşüanıb.

Abbasqulu 1932-ci ildə vəfat edib.
Bu fotoşəkli bizə Hüseyn Hacı Qulu oğlu təqdim edib.

MOLLA CUMA

Molla Cuma (Süleyman Saleh oğlu Molla Oruc) 1854-cü ildə Şəki diyarmm 
Layiski kəndində anadan olub. İlk təhsilini Aşağı Göynük kəndində Hacı İbrahim 
əfəndinin mədrəsəsində ahb. Mədrəsədə ərəb, fars dillərini, islam təlimini öyrənib, 
bir neçə il sonra mədrəsədən uzaqlaşıb.

Atası Saleh əkinçiliklə məşğul olduğundan Süleyman da gəncliyindən 
əkinçiliyi və təsərrüfatı özünün əsas peşəsi seçib. Bununla belə Süleymanda 
gəncliyindən özünü büruzə verən fitri istedad, şeirə vurğunluq tədricən onun 
ruhunda, qəlbində yuva qurub, onu el arasmda hazırcavah, sinədəftər aşıq kimi 
tanıdıb.

O, tezliklə el arasmda MoHa Cuma kimi məşhurlaşıb, Süleyman adı unudulub.
Onunla dostluq edənlərin, şəyirdlərinin, qohumlarmm söylədiklərinə görə o, 

qonşu mahaldan bir Şeyxin qızmı sevib, bu eşqi “İsmi pünhan” adı ilə qəlbinə 
əbədi həkk edib, ömrünün sonuna qədər İsmi Pünhanm əsl admı dilinə 
gətirməyib. İsmi Pünhan bir ilahi məbəd, bir qibləgah kimi Molla Cumaya ilham 
verib, onu mənən qidalandırıb, sözü, şeiri, misraları qəlbinə hopdurub.

Molla Cuma 1920-ci ilin may aymda rus ordusu Şəkinin kəndlərinə hücum edərkən öldürülüb.



Ozan-aşıq dünyası

ƏSGƏR QULİYEV

Əsgar Cəfər oğlu Quliyev 1859-cu ildə Gədəbyin Kərimli kəndində anadan olub. 
Erkən yaşlarmdan saza-sözə meyl salıb, aşıqlıq sənətini öyrənib və Gədəbəydə 
tamnmış aşıqlardan olub. Ustad Aşıq Ələsgər Gədəbəyin Arıqıran və Əyrivəng 
kəndlərinə toya gələrkən dəfələrlə Əsgər Cəfər oğlu onunla birlikdə məclisdə çıxış 
edib. Olduqca zil səsi olan aşıq Əsgər deyilənlərə görə hətta zurna ilə də oxuyarmış. 
Cilli Müseyib deyərmiş ki, Əsgər elə zil səslə oxuyardı ki, o oxuyan məclisə girməyə 
hər aşıq cürət etməzdi.

Aşıq Əsgərin ocağı sənətkarlar ocağı olub. Qardaşı Qulu Əsgər oğlu, oğlanları 
Hidayət və Firudin onun yolunu davam etdiriblər. Qızı Ulduz xanım isə bu gün 
tanınmış qadm aşıqlarımızdandır, Azərbaycanm Əməkdar incəsənət işçisidir.

Aşıq Əsgər 1984-cü il martm 19-da vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

NƏCƏF DAŞKƏNDLİ

Nəcəf Allahverdi oğlu Bayramov l860-cı ildə (bəzi 
mənbələrdə 1876-cı il göstərilir) Göyçə mahahnm Daşkənd 
kəndində anadan olub. Göyçə aşıq məktəbinin ən görkəmli 
nümayəndələrindən olan Nəcəf özünəmxsus ifaçdıq məharəti ilə 
seçilib, Göyçədə çox böyük hörmət və nufuza malik olub. O, Aşıq 
Ələsgərə on il şəyirdlik edib, onunla ağır məclislər yola sahb.

Mükəmməl bilik, dərin hafızə, möcüzəli səs sahibi olan 
Aşıq Nəcəf səliqə-sahmanı, ədəb-ərkanı ilə həmişə diqqəti 
çəkər, aşıqdan çox bəyə, bəyzadələrə oxşayarmış.

Onun səsi Aşıq Əsədin səsi ilə uyğun gəldiyindən çox za- 
man birlikdə çalhb-oxuyublar. Aşıq Nəcəflə Aşıq Əsəd 1910- 
cu ildə İran səfərində olarkən Təbriz aşıqlarmm ustadı hörmət 
və ehtiram əlaməti olaraq hər birinə on telli bir saz 
bağışlamışdır.

5 fevral 1919-cu ildə erməni generab Selikovun başçıhğı ilə «Küllü təpə» deyilən yerdə Aşıq Nəcəfln belinə odlu 
samovar bağlanmış və beş oğlu ilə birlikdə vəhşicəsinə öldürülmüşdür.

Aşıq Nəcəfm bu fotoşəkli bizə öz evində “Aşıq Ələsgər muzeyi”yaradan Hüseyn Hacı Qulu oğlu təqdim edib.
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HUSEYN BOZALQANLL

Hüseyn Cəfərqulu oğlu Quliyev (Hüseyn Bozalqanh) 1863- 
cü iläə Tovuzun Bozalqanlı kəndində anadan olub. 1871- 
1881-ci illərdə mədrəsədə təhsil alan Hüseyn ərəb və fars 
dillərini mükəmməl öyrənib.

1881-ci ildə molla və kəndin koxası iləyola gedə bilmədiyi- 
nəgörə mollaxananı tərk edib. 1984-cü ildə koxanı öldürdüyü- 
nə görə həbs olunub və 4 il Tiflisdə Metex qalasında yatıb.

Kiçik yaşlanndan müxtəlif məclislərdə aşıqlara qulaq asan 
Hüseyn Cəfərqulu oğlu saza-söz^ bağlanıb, artıq 12 yaşından 
həm də şeir yazmağa başlaytb. Cəmisi üç ay ustada qulluq 

edib, Aşıq Məmmədqulunun şəyirdi olub. Özünün fitri istedadı sayəsində qısa müddətdə bir aşıq kimi onun 
sorağı hər yana yayılıb.

Tovuzda böyük bir aşıq nəslinin yetişməsində Hüseyn Bozalqanhmn xüsusi əməyi olub. Mirzə Bayramov, Qədir 
İsmayılov, Dəmirçi Hüseyn, Ələkbər Əsgərov, Bozalqanh Vəli və başqaları onun yetirmələridir. O, eyni zamanda şeir 
dəyazırdL

2008-ci ildə Bakıda “Nurlan” nəşriyyatında onun şeirlər kitabı nəfis tərti- 
batla nəşr olunub.

Hüseyn Bozalqanlı 1941-ci ildə vəfat edib.

BƏŞİR ƏLƏSGƏR OGLU

Aştq Bəşir 1867-ci ildə Göyçədə məşhur usatad aşıq Ələsgərin ailəsində 
dünyaya gəlib. Onun həyatı keşməkeşli olub. Belə ki, 1912-ci ildə təsadüfən 
əlindən çıxan xəta nəticəsində atasının xalası oğlu Molla Rəhimi güllə ilə 
öldürüb. Bu səbəbdən də bir müddət həbsdə yatmah olub. 1916-cı ildə isə 
kəndin koxasını öldürərək qaçaq həyatı yaşamah olub (Q.Namazov. 
“Aşıqlar”, səh. 73)

Aşıq Bəşir Ələsgər oğlu 1934-cü ildə vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası
A L ID Ə R Ə Ç IÇ Ə K L I

Alı Darəçiçakli (Süleymanov) 1870-ci ildə D ərəçiçək mahalının 
(Axta mahalı) Qaraqala kəndində dünyaya göz açıb. Xeyli müddət 
zəmanəsinin tamnmış ustad aşığı olan DərələyəzU Aşıq Cəlilə qulluq 
edib.

Aşıq Ahmn yaşmm və yaradıcılığmm kamillik dövrü, taleyin 
qismətindən çox ağır illərə təsadüf edib. Belə ki, 1918-ci il erməni- 
türk savaşları zamanı minlərlə soydaşımız kimi, Aşıq Alı da doğma 
diyarı Dərəçiçək mahahnm Qaraqala kəndini m üvəqqəti də olsa 
tərk etmək məcburiyyətində qahb.

Aşıq Ab və onun ən yaxm qohumları bir müddət Borçahnm 
Görarxı ehndəki Təzəkənddə Güloğlulanöyündə məskunlaşıblar. 

Borçahya pənah gətirəndə artıq Ah tamnmış ustad aşıq idi. Aşıq 
Cəlildən başqa Dədə Ələsgərin qardaşı Aşıq Məhəmmədlə də çox məclislər keçirmiş, ondan da aşıqhq sənətinin 
sirlərini öyrənmişdi.

Ah DədəçiçəkU öz oğlu Şəmil, bacısı oğlu M əmm ədi və Məmmədin böyük qardaşı adıbəHi Aşıq Sadıq Suhanovun 
ustadı olub.Borçahda Aşıq Ayvaz, Aşıq Bayram, Aşıq QurbanəU, Aşıq ƏU və daha bir neçə ünlü sənətkar da məhz 
Aşıq Ah DərəçiçəkUdən aşıqhq dərsi ahblar.

Aşıq Ah bir müddət Görarxı eUndə yaşadıqdan sonra yenidən Qaraqala kəndinə dönüb və ömrünün sonuna kimi 
orada yaşayaraq aşıqhq sənətini davam etdirib.

Aşıq Ah 1953-cü ildə Qaraqala kəndində vəfat edib, orada da dəfn ediUb. 1961-ci ildə usladm məzarmı MarneuU 
rayonunun Daştəpə kəndinə gətiriblər.

Ozan-aşıq dünyası

ISMA YIL ISMA YILOV 
• •

Ismayıl Həsən oğlu Ismayılov 1870-ci ildə Gəncədə anadan olub. 10 
yaşmdan çobanlıq edib. 15 yaşından aşıqlığa meyl göstərib və 10 il Aşıq 
İsanın yanında şəyird olub.

Gəncənin tanınmış aşıqlarından olan Aşıq tsmayıl özü də bir neçə 
şəyird yetirib.

MIRZƏ BILAL

Aşıq Mirzə Bilal Mustafa oğlu Mikayılov 1872-ci il mart aymm 12-də 
Şamaxmın Qəşəd kəndində anadan olub. HəmyerUsi MoUa Xasmm məktəbində 
oxuyub, sonra Şamaxıda böyük maarifçi Seyid Əzim Şirvaninin məktəbində 
təhsiUni davam etdirib. Burada o, ərəb-fars diUərini kamil öyrənib, klassik 
poeziyaya dərindən bələd olub. Şamaxı ədəbi mühiti -  “Beytüs-səfa” və mesenant 
Mahmud Ağa Əhməd Ağa oğlunun musiqi-şeir məchsi onu sənət dünyasma 
bağlayıb. Mahmud Ağa məcUsində Əngəxaranh Aşıq İbrahimlə tanışhğı onun aşıq 
sənətinə məhəbbətini artırıb. Ustadmm məsləhəti ilə o, muğamlarımızm sirlərini 
“Şirvan bülbülü” Mirzə Məhəmmədhəsəndən mükəmməl şəkildə mənimsəyib, el 
məcUslərinə ayaq açıb.

Az zaman içərisində o, təkcə Şirvanda deyil, Azərbaycanm bir çox bölgələri, 
eləcə də İran, Dağıstan, Orta Asiya, Gürcüstan və İrəvanda məşhurlaşıb.

“Səfiyyə və Ziyad”, “Aşıq Bilal və Sohan xanım ”, “Yetim SoUan”, “Mustafa 
xan”, “Asıq İbrahim və Pəri”, “Aşıq Bilal və Sənəm”, “Həzrət Baba” adh 

dastanlar bağlayıb..
Azərbaycan Aşıqlarmm 1 quruhaymm iştirakçısı olan Aşıq Bilal qırx ilə yaxm Şirvanda bu sənəti yaşadıb və 

onlarla şagird yetişdirib.
Şirvanh Aşıq Mirzə Bilal 1937-ci il iyun aymm 17-də həbs ediUb, həmin il noyabrm 26-da “xalq düşməni” adı ahmda 

güüələnib.
Azərbaycan RespubUkası prokurorluğunun 28 oktyabr 1993-cü il tarixU qərarı ilə Bilal Mustafa oğlu bəraət ahb.

İBRAHİM ƏLIYEV

Dövlət arxivində saxlanılan əlyazmalara görə İbrahim Baxşəli oğlu 
Əliyev (Qaraçıoğlu) 1873-cü ildə Kəlbəcərdə doğulub. 8 yaşında atasını 
itirib, 13 yaşından muzdurluğa başlayıb. Dolanışıq ucbatından Şəmkirə 
gələrək bir müddət burada nökərçilik edib, sonra Tovuzun Öysüzlü kən- 
dində üç il aşıq Səmədin şəyirdi olub. Aşıq kimi Gəncəbasarda tanındıqdan 
sonra 1926-cı ildə Gəncəyə köçüb. 1928-ci ildə keçirilən I  Aşıqlar 
qurultayına hazırlıqla bağlı Gəncədə görülən işlərdə yaxından iştirak 
edib.
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Ozan-aşıq dünyası

ŞAIR NƏBI

Nəbi Oruc oğlu 1873-cü ildə Borçalının Faxralı kəndində anadan olub. 
10-12 yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üzərinə düşüb. 15 yaşmdan 
sonra bir neçə il Borçalının İmir kəndində Məşədi Hüseynə nökərçilik edib. 
Elə o vaxtdan da ilk qoşqularını yaradıb. 1890-1910-cu illərdə müxtəlif 
yerlərdə nökər, çoban, Allahverdi mis mədənində fəhlə kimi çahşıb.

20-25 yaşlarından el şairi kimi ad çıxaran Nəbi Oruc oğlu Borçahnm 
kəndlərində el şənliklərində iştirak edib, həryerdə hörmətlə qarşılanıb.

Şair Nəbi 1945-ci ildə Faxrah kəndində vəfat edib.
Folklorşünas alim Elxan Məmmədli onun irsini toplayaraq nəşr etdirib. 

Şair Nəbinin “Yazılanlar gəldi başa” və “Eləsi var...” adh kitabları oxucular 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

Ozan-aşıq dünyası

ƏSƏDRZAYEV

Əsəd Əhməd oğlu Rzayev 1874-cü ildə Göyçənin Qaraqoyunlu kən- 
dində anadan olub. Arxivdə saxlanılan tərcümyi-halmda özünün yazdığı- 
na görə atası Tovuzun Bozalqanlı kəndindəndir. 12 yaşmda ikən atasmı 
itirən Əsəd bir neçə il muzdurluq etdikdən sonra 4 il Aşıq Ələsgərin şəyirdi 
olub, 5 il isə onunla birlikdə aşıqhq edib.

1918-ci ildə daşnak ordusunun zabiti Selikovun öldürülməsində suçlan- 
dırılaraq qardaşı Məhəmmədlə birlikdə həbs ediUb. Göyçədə Müsavat ö^- 
yinin köməyi ilə həbsxanadan qaçırıldıqdan sonra uzun müddət Tovuz və Qa- 
zax qəzalarmda yaşayıb, 1932-ci ildə isə Bozalqanh kəndində məskən sahb.

1928-ci ildə aşıqlarm I quruhaymda iştirak edən Aşıq Əsəd 1930-1940- 
cı illərdə respublika səviyyəsində incəsənətlə bağh tədbirlərdə həmişə 
fəalhq göstərib, müsabiqələrin qalibi olub. Göyçə, Tovuz, Qazax və 
Şəmkirdə bir çox aşıqlarm yetişməsində böyük rolu olub.

Aşıq Əsəd 1950-ci ildə vəfat edib.
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MƏMMƏDYAR ƏMİNOV

Aşıq Məmmədyar Əminov 1876-cı ildə Qazax mahahnm Ağköynək 
kəndində anadan olub. Hələ 4 yaşmda ikən atasmı itirdiyindən 
yoxsulluqla böyüyüb, erkən yaşlarmdan muzdurluq edib. 1891-ci ildə 
göyçəli aşıq Musamn yanma gedərək bir neçə il ona şəyirdlik edib. 
Deyilənlərə görə Aşıq Ələsgərin də şəyirdi olub.

Göyçə aşıq məktəbinin ənənələrini mükəmməl mənimsəyən aşıq 
Məmmədyar Qazaxa qayıtdıqdan sonra burada sayıhb-seçilən aşıq- 
lardan biri olub.

Onun həm də təcnisləri, divaniləri, qoşmaları, deyişmələri vardır. 
Ustad aşıq Ədalət Nəsibov və Aşıq Müsəllim Məmmədyar Əminovun 
şəyirdi olub.

Aştq Məmmədyar 1966-cı ildə vəfat edib.

TALIB ƏLƏSGƏR OGLU

Aşıq Tahb məşhur saz-söz ustadı Aşıq Ələsgərin kiçik oğludur, 1877- 
ci ildə Göyçənin Ağkilsə kəndində anadan olub. Aşıqhğt da atasından 
öyrənib. Təhsil ala bilməsə də, yaxşı hafizəsi sayəsində aşıqlarm sözhrini 
və dastanlarmızı mükəmməl mənimsəyib, Aşıq Ələsgərin bütün şeirlərini 
yaddaşma köçürüb. Təsadüfi deyildir ki, Aşıq Ələsgərin dəfələrlə işıq üzü 
görən şeirlər kitabı Aşıq Tahbdan yazıya ahnıb.

Gözəl təbə malik olan Aştq Tahb özü də aşıq şeirinin miixtəlif şəkillə- 
rində şeirlər qoşub, müasirləri olan bir çox aşıqlarla qarşılaşması son- 
ralar maraqh hekayət və dastanlara çevrilib.

Aşıq Tahb 1979-cu ildə vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası

ZODLUAGAYAR

Zodlu Ağayar (Ağayar Xəlil oğlu Xəlilov) 1880-ci ildə Göy- 
çə mahalının Zod kəndində anadan olub. Göyçə aşıq mək- 
təbinin inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan sənətkar Aşıq 
Ələsgərin son şəyirdlərindən olub və onun bütün yaradıcılığmı 
mənimsəyib. Güclü hafizəyə, dərin biliyə malik olub. Özünə- 
məxsus oxu tərzi və şirin danışığı ilə seçilən Ağayar X əlil oğlu 
dastanlarımızın bilicisi və mahir ifaçısı kimi də geniş şöhrət 
qazanıb. 1964-cü ildə oğlu Hüseyn vəfat etdikdən sonra o, bir 
daha əlinə saz götürməyib.

Sinəsi söz kürəsi olan aşıq Ağayar özü də şeiryazıb.
Onun üç şəyirdi olub: Qənbər, Şahkərəm və Pənah.
Zodlu Ağayar 1978-ci ildə vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

/

CANALLI MƏMMƏD

Məmməd Mərdan oğlu Mərdanov 1880-ci ildə Qazax ma- 
hahnın Canalh kəndində anadan olub.

Məktəbdə təhsil almayan aşıq tam savadsız olub. Bununla 
belə, yaradıcı aşıq olduğu söylənilir. Hətta deyilənə görə, məc- 
lislərdə bədahətən şeir deyər, çoxlu dastan danışarmış. Təəs- 
süflər olsun ki, aşığın zəngin yaradıcıhğı bizə gəlib çatmayıb.

0,1937-ci ildə vəfat edib.

NAGIBƏDƏLOV
Nağı Qulu oğlu Bədəlov 1880-ci ildə Göyçənin Kəsəmən kəndində 

anadan olub.
Oğlunun yaxşı təhsil almasını istəyən atası Qulu kişi onu tanınmış ziyalı 

Molla Əsgərin yanma apanb. O, dini təhsil alsa da, çahb-oxumağa da meyl 
edib, böyük ustad Aşıq Ələsgər sənəti onu da öz cazibəsinə sahb. Oğlunun bu 
sənətə sonsuz marağım görən atası Qulu kişi onu Aşıq Ələsgərə şəyird verib. 
Nağı Aşıq Ələsgərin son şəyirdlərindəndir. Sonralar Ələsgərin digər şəyirdi 
Aşıq Bayramla bərabər el şənliklərində iştirak edib.

XX əsrin əvvəllərində Göyçədə ermənilərin törətdikləri qırğınlar zamanı 
Azərbaycana gəUb, Xanların Qırıxh, Balçıh kəndlərində yaşayıb. Sonra 
Gəncənin Bağmanlar qəsəbəsinə köçüb və ömrünün sonuna kimi orada 
yaşayıb. 1976-cı ildə vəfat edib.

Bu şəkU Hüseyn Hacı Qulu oğlu təqdim edib.

MƏHƏMMƏD RZA YEV

Məhəmməd Əhməd oğlu Rzayev 1883-cü ildə Göyçə mahahnın Böyük 
Qaraqoyunlu kəndində anadan olub. Aşıq Əsəd Rzayevin qardaşıdır. Er- 
kən yaşlarından atasmı itirib və böyük qardaşlarımn himayəsində böyü- 
yüb. Başı müsibətlər çəkən qardaşı Əsədlə birlikdə bir müddət Daşkəsən, 
Qazax və Tovuzda yaşadıqdan sonra Göyçəyə qayıdıb. Amma burada 
yenə də rahathq tapa bilmədiklərinə görə qayıdıb yenidən Tovuzda məs- 
kunlaşıblar.

Aşıq Məhəmməd Rzayev 1968-ci ildə vəfat edib.
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XƏYYATMIRZƏ

Xəyyat Mirzə Abbasqulu oğlu 1885-ci ildə Tovuzun Bozalqanlı kən- 
dində anadan olub. Mollaxanada təhsil alaraq ərəb və fars dillərini öy- 
rənib. Tovuzun saz-söz mühitində böyüyən Xəyyat Mirzə şeirin də bütün 
incəliklərinə bələd olub. Atası onu dərzi yanına şəyird qoyub. O, dərziliyi 
öyrənsə də, sazdan, sözdən aralanmayıb.

Filologiya elmlər doktoru, professor Q.Paşayevin qeyd etdiyi kimi, aşıq 
şeirinin görkəmli nümayəndəsi olan Xəyyat Mirzə cəmi 37 il ömür sürsə 
də, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün çox işlər görüb. Onun 1966-cı ildə nəşr 
olunan ilk kitabında bütün yaradıcılığı öz əksini tapmamışdı. 2010-cu ildə 
“Könlüm hicran otağı” adh kitabı oxucuların ixtiyarına verildi.

Xəyyat Mirzə 1922-ci ildə vəfat edib.

QARAÇÖPLÜ MUSA

Qaraçöplü Aşıq Musa (Musa Məhəmməd oğlu Mürşüdov) 1885-ci 
ildə qədim Qaraçöp mahahnın Qazılar kəndində anadan olub. O, hələ 
erkən yaşlarından poeziyaya könül verib, Çıldırh Aşıq Şenniyin şəyirdi 
Ismayıl Mərdanoğludan dərs ahb, aşıq şeirinin müxtəlif formalarında 
mükəmməlpoetik nümunələr yaradıb.

Aşıq Musa dövrünün görkəmli saz-söz ustaları Aşıq Şenlik, Aşıq 
Hüseyn Bozalqanh, Faxrah Şair Nəbi, Göyçəli Äşıq Əsəd, Xəyyat 
Mirzə, TəhləU Şair Novruz və digərləri ilə münasibətdə olub, bir çox söz 
ustaları ilə deyişib.

O, Teymur Qurbanov, Əslioğlu Məhəmməd və şair Mədəd kimi 
sənətkarların yaradıcıhğma böyük təsir göstərib.

Aşıq Musa 1965-ci ildə vəfat edib.
18

SAVAD NƏSIBOVA

Savad Axund Şəji qızı Nəsibova 1885-ci ildə Göyçə mahahnın 
Daşkənd kəndində anadan olub. Əmisi Molla Şabandan, atası Axund 
Şəfidən, qardaşları Hacı Rəhimdən və Molla Mehdidən ruhani təhsiH 
ahb.

Tanıyıb sevmədiyi, Göyçə mahahnın Sarıyaqub kənd sakini Temir 
adh birisinə ərə veriUb. Temirdən saz havalarını çalmağı öyrənərək 
aşıqhq edib.

1991-ci ildə «GəncHk» nəşriyyatında çap olunan Əzizə Cəfərzadənin 
«Azərbaycanm aşıq və şair qadmları» kitabmda Aşıq Savadm 
qoşmaları və gərayhları nəşr olunub.

Aşıq Savad 1970-ci ildə Gədəbəy rayonunun Qumlu kəndində vəfat 
edib.

AGACAN

Ağacan Cabbar oğlu Cabbarh 1886-cı ildə Dağ Borçahnm Gümrü 
bölgəsinə daxil olan Qaraisə kəndində dünyaya gəlib. İlk təhsilini 
mollaxanda ahb. O, 1911-ci ildə Borçahnm Quşçu kəndinə köçüb, 
lakin burada uzun müddət yaşaya bilməyərək Qaçağanda məskunlaşıb. 
Ərəb və fars diUərini mükəmməl bilən Ağacan tezUklə şair-aşıq kimi 
böyük hörmət qazanıb.

1949-cu ildə onu ailəsi ilə birUkdə Sibirin Tomsk vilayətinə sürgün 
ediblər və o, 1951-ci ildə orada vəfat edib. Ömür-gün yoldaşı Zəhra 
xamm sürgündən qayıdanda Ağacanm sümüklərini gizUncə Vətənə 
gətirib və bir müddət bu barədə heç kəsə bildirməyib. 1958-ci ildə oğlu 
Ənvər vəfat edərkən onunla birUkdə ərinin sümüklərini də torpağa 
tapşırıb.
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DƏLLƏKPAŞA

Paşa Güllü oğlu Dəlivəlli 1886-cı ildə Borçalmın Barmaqsız (indiki 
Zalqa) bölgəsinin Ərcivan-Sarvan kəndində anadan olub. Bir müddət 
Ərcivan-Sarvanda yaşadıqdan sonra Tiflis şəhərinin Saburtala məhəl- 
ləsinə köçüb, Tiflisdə və ətraf bölgələrdə - Msxeta, Kareli, Kaspi və 
hətta Qaraçöpdə də məclislər aparıb.

Dəllək Paşa 1976-cı ildə vəfat edib.

ISMAYIL ƏLƏKBƏROV

İsmayıl Heydər oğlu Ələkbərov 1886-cı ildə İrəvan quberniyasmın 
Ilxı Qoruğu kəndində anadan olub. Erməni daşnaklarmm törətdikləri 
qırğmlar zamanı atası Gəncəyə köçüb.

Uşaqhqdan saza-sözə böyük marağı olan İsmayıl Heydər oğlu 
Gəncədə tanmmış aşıqlardan olub, Gəncədə və respublikamızm digər 
yerlərində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə iştirak edib.
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MIRZƏ BAYRAMOV

M irzə Əhməd oğlu Bayram ov 1888-ci ildə Tovuz rayonunun Cilovdarh 
kəndində anadan olub. 1909-1912-ci illərdə dini təhsil ahb. 1937-ci ildə özü- 
nün yazdığı tərcümeyi-halda deyilir: “4 il molla məktəbində oxudum. Ovda 
tüfəng atm aq üstündə molla ayağımı falaqqalya qoyub bərk döydü. Döyü- 
ləndən sonra molla m əktəbindən qaçdım ”. (S.M ümtaz adm a Azərbaycan  
D övlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi, F ond 360, siyahı 3, sax. vah. 3) Bun- 
dan sonra aşıqhğa m eyl göstərib, dörd il H üseyn Bozalqanhnm  şəyirdi olub.

1927-ci ildə Aşıqlarm  birinci quruhaym a hazırhqla bağh Qazaxda 
keçirilən məcUsdə, 1928-ci ildə Azərbaycan A şıqlarm m  1 və 1938-ci ildə I I  
quruhaylarm dakı çıxışları böyük maraqla qarşılamb.

A şıq M irzə Bayram ov dəfələrlə m ükafatlara layiq görülüb, Azərbaycan  
Yazıçılar İttifaqm m  üzvü olub.

Aşıq M irzə Bayramov 1954-cü ildə vəfat edib.

TAGI VƏLIYEV

Tağı Kazım oğlu Vəliyev 1888-ci ildə Gəncə yaxmlığmdakı Pirver- 
dilər kəndində anadan olub. Aşıqbğa böyük marağı olub və bala- 
bançılığı da öyrənib. Uzun müddət tanmmış aşıqlarm yanmda bala- 
bançı olub.
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YUNISIBRAHIMO V

Yunis Məmməd oğlu İbrahimov 1888-ci ildə Göyçə 
mahalının Cil kəndində anadan olub. Aşıq Ələsgərin şa- 
girdi Aşıq Nəcəf Cil kəndində qonaq olarkən onu dinləylb 
və səsinə valeh olub. XX əsrin əvvəllərində Cildə olarkən 
Aşıq Ələsgər də onu yanına çağırtdıraraq dinlədikdən 
sonra özü ilə aparmaq istəyib. Amma ailə vəziyyəti onun bu 
böyük ustadla getməsinə imkan verməyib. Belə ki, o, həb 
körpə ikən atasını ititdiyindən ailənin ağırbğı onun üzərinə 
düşmüşdü.

O, Cil kəndindən olan aşıqlar Zaman, Mehdi və Qasım 
qardaşlarına şəyirdlik edib. Özünün isə aşıq Müseyib, aşıq 
Niftah, aşıq Hüseyn, aşıq Sayad, aşıq Bağır, aşıq Həmid 
kimi şəyirdləri olub.

Aşıq Yunis Məmməd oğlu tbrahimov 1974-cü ildə Cil 
kəndində vəfat edib.

MƏSIM BƏYAZITLI

Aşıq Məsim BəyazitH (Yadigarov) 1889-cu ildd Borçalının Bəyazitli 
kəndində (vaxtilə Marneuli rayonunun Qırıxlı, Axıl Mahmudlu və 
Qullar kəndlərinin yaxmlığmda yerləşən bu kənd hal-hazırda yoxdur) 
anadan olub.

Gəncliyindən saza-sözə meyl salan Məsim dövrünün tanmmış ustad 
aşığı olan Dollu Abuzərə şəyirdlik edib, sonradan özü də ustad sənətkar 
kimi ad-san qazanıb.

Məsim Bəyazitlinin bir neçə şəyirdi olub. Onlardan ən məşhuru Aşıq 
Əmrah Gülməmmədovdur.

Aşıq Məsim Bəyazitli 1945-ci ildə vəfat edib.
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DƏDƏ ŞƏMŞİR

XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin ən qüdrətli sənətkarlarmdan olan Şəmşir Qurban oğlu 1893-cü ildə 
Kdlbəcərin Dəmirçidam kəndində anadan olub. Atası Aşıq Qurbandan və onlara tez-tez qonaq olan Aşıq Ələs- 
gərdən aşıq sənətinin sirlərini öyrənib. Onun ailəsi 1907-ci ildə Ağdaban kəndinə köçüb. O, 1910-1914-cü illərdə 
kənddə çobanhq edib. 1920-ci ildə Qamışh kəndində yeddiiUik məktəbi bitirərək kənd sovetində katib işləməyə 
başlaytb. 1930-1940-cı illərdə Kəlbəcər rayon sovetinin deputatı olub.

Aşıq Şəmşir Azərbaycan aşıqlarmm 1938-ci ildə keçirilən II quruhaymda işürakçısı olub, hələ o dövrlərdən şeirləri ilə 
dövri mətbuatda çıxış edib. Onun ilk şeirlər kitabı 1959-cu ildə xalq şairi Osman Sarıvəllinin ön sözü ilə nəşr olunub. 
Sonralar “Qoşmalar” (1971), “Seçilmiş əsərlərV' (1973), “Dağ havası” (1978) və “Şeirlər” (1980) kitabları işıq üzügörüb.

Bu gün bütün sənətsevərlər tərəfindən Dədə Şəmşir kimi minnətdarhqla xatırlanılan Aşıq Şəmşir 1980-ci ildə 
dünyasmı dəyişib.
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ISLAM YUSİFOV

İslam Qara oğlu Yusifov 1893-cü il may aymın I-də Göyçə ma- 
halmm Nərimanlı kəndində anadan olub. Atası Qara kişi yoxsul kəndli 
olub. 12 yaşmdan aşıqhğa başlayan İslam Göyçədə tanmmış aşıq olan 
Mikayıla və Zərzibil kənd sakini aşıq Mehralıya şəyirdlik edib. Sonra isə 
Şəmkirli Aşıq Hüseynin oğlu aşıq Çobanm şəyirdi olub. Cəmisi 9 il 
şəyird olub.

1921-ci ildən Gəncədə yaşayıb. 1938-ci ildə yazdtğı tərcümeyi- 
hahnda qeyd edir ki, özü də 5 aşıq yetirib.

Aşıq Islam 1936-1949-cu illərdə fasilələrlə fılarmoniyanm əməkdaşı 
olub. 1933-cü ildə Zaqafqaziya xalq yaradıcılığı festivalmda, 1936 və 
1938-ci illərdə Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti 
ongünlüyündə iştirak edib.

Aşıq İslam Azərbaycanm Əməkdar incəsənət xadimi (1940), Azər- 
baycan Yazıçdar Birliyinin üzvü (1954) idi.

İslam Yusifov 1968-ci ildə vəfat edib.

SADIQSULTANOV

Sadıq Hasan oğlu Sultanov 1893-cü ildə Qərbi Azərbaycanm 
Axta mahalmm (hazırkı Razdan rayonu) Qaraqala kəndində 
anadan olub. İki il İrəvandakı Göy məsciddə dini təhsil ahb. 
Hələ kiçik yaşlarmdan atası vəfat etdiyindən dayısı, ustad aşıq 
Dərəçiçəkli Ah həm ona, həm də qardaşı Məmmədə himayəçilik 
edib, saz-söz sənətini sevdirərək hər ikisinin ustad aşıq kimi 
yetişməsində böyük rol oynayıb.

Ermənilərin törətdikləri kütləvi qırğmlardan yaxa qurtarmaq 
üçün Sadıq Hasan oğlu 1920-ci ildə Borçahnm Araph kəndinə 
köçüb. Burada uzun müddət qalmayaraq Qaçağan kəndinə, daha 
sonra isə Görarxıya (Alget), 1922-ci ildə isə Tiflisə köçüb. Tiflisin 
ədəbi-mədəni mühiti onun bir sənətkar kimi daha da püxtələşmə- 
sində mühüm rol oynayıb. Bir çox aşıqların yetişməsində onun 
böyük xidmətləri olub.

Bu görkəmli sənətkar 1946-1952-ci illərdə Qazaxda, sonra 
isə ömrünün sonuna kimi Tiflisin yaxmlığmdakı Soğanhq kəndində yaşayıb.

Aşıq Sadıq Suhanov 1965-ci il sentyabrm 4-də vəfat edib.
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QURBANƏLİ

Aştq Qurbanəli 1893-cü ildə Borçalmın Görarxı (Meçidli 
Görarxı) kəndində anadan olub. Bir müddətAlı Dərəçiçəkliyə 
şəyirdlik etdikdən sonra müstəqil olaraq aşıqltğa başlayıb.

Aşıq Qurbanəli 1979-cu ildə vəfat edib.

IDRIS MƏHƏRRƏMOV

İdris Şirin oğlu Məhərrəmov 1894-cü ildə Göyçə mahalmtn Zərkənd (əvvəllər 
adı Zərzibil olub) kəndində sənətkar ailəsində anadan olub. Aşıq Şirinin oğludur. 
(Şirin Məhərrəm oğlu 1847-ci ildə Göyçə mahahnm Zərzibil (Zərkənd) kəndində 
dövrünün tanmmış xeyriyyəçisi olan pullıı Məhərrəmin ailəsində dünyaya gəlib, 
(burada haqqında söhhət açılan Pullu Məhərrəm Aşıq Ələsgərin sevgilisi Səhnə- 
bantnın əmisi Pullu Məhərrəm deyil) 30 il Göyçə mahalmda aşıqbq edib. Aşıq Şirin
1940-cı ildə 93 yaşında Göyçə mahalmm Zərkənd kəndində vəfat edib. İdris aşıqhq 
sənətinə erkən yaşlarından maraq göstərib, 12 yaşında ikən atası Aşıq Şirindən dərs 
almağa başlayıb. Sonralar Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Musadan saz-söz sənətınin 
incəliklərini öyrənib. Aşıq Şəmşirin «Qulağımdan getmir səsi» məqaləsindən aydın 
olur ki: «Aştq İdris həm yaradtcı, həm də ifaçı sənətkarlanmızdan sayıhrdı, hər 
ikisində də qabil idi. Məlahətli zil səsi vardı. Səsinin ləngərindən otaqlarm pəncərə 
şüşələri cingildəşərdi, zənguləsinin zərbindən otuzluq lampa sönərdi. Səksəndən 
artıq saz havasma bacarıqla yiyələnmişdi. Otuz beş dastanı hər dəfə yeni əlavələrlə 
danışardı...»

I938-I941-Cİ illər Basarkeçər rayonunda aşıqlara rəhbərlik edib. Azərbaycan 
aştqlannm I və II qurultaylannm nümayəndəsi olub. 1938-ci ildə İncəsənət xadimi fəxri adtna layiq görülüb. Vala 
köçürülmüş mahnılan vardı.

I941-Cİ ildə könüllü olaraq II Dünya müharibəsinə gedib və 1944-cü ildə itkin düşməsi haqqmda qara kağızgəlib.
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MƏMMƏD CƏFƏROV

Məmməd Ələkbər oğlu Cəfərov 1894-cü ildə İrəvanın 
Keşişkənd kəndində yoxsul bir ailədə anadan olub. 10 yaşı- 
nadək atasının himayəsində yaşayıb. 1904-1910-cu illəräə 
muzdurluq edib. 1910-1914-cü illərdə Ukraynanm Tuva 
vilayətində su kəməri tunelinin tikintisində çalışıb. 1914-cü 
ildə Bakıya gəlib və 1917-ci ilə kimi M.Nağıyevin neft 
buruqlarında çalışıb. 1917-ci ildə erməni-müsəlman davası 
yenidən başlayanda İrəvana qayıdıb və 1920-ci ilə kimi 
orada, 1920-1926-cı illərdə Gədəbəyin Gərgər kəndində, 
1926-cı ildən sonra isə Ağdamın Qərvənd kəndində yaşayıb 
və aşıqlıq edib.

Ozan-aşıq dünyası

QARAMÖVLAYEV

Qara İmamverdi oğlu Mövlayev 1894-ci ildə Göyçə mahalının Kiçik 
Mərzə kəndində anadan olub. 12 yaşından Göyçənin Qafarlı kəndindən 
olan Aşıq Məhərrəmə və Aşıq Ələsgərə 10 il şəyird olub.
1924-cü ildən Gəncədə yaşayıb.
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MƏHƏMMƏD HƏSƏNOV

Məhəmməd Qəhrəman oğlu Həsənov 1894-cü ildə Qazaxın Köçəsgər 
kəndində anadan olub. Onun 5 yaşı olanda dəmiryolunda fəhlə olan 
atası vəfat edib, 12 yaşına qədər anasının himayəsində böyüyüb.

1914-cü ildən aşıqlığa meyl edən Məhəmməd Qəhrəman oğlu 5 il 
Salahh kəndində aşıq Nəbinin şəyirdi olub. 1928-ci ildə Azərbaycan 
Aşıqlarının I  Qurultayında iştirak edib. Burada ifasına görə ikinci yeri 
tutub və 200 (iki yüz) manat pul mükafatı və qiymətli hədiyyələrə layiq 
görülüb. 1934-cü il iyulun 25-də Zaqafqaziya xalq incəsənət işçiləri 
olimpiadasında iştirak edib, birinci dərəcəli diplom və 500 (beş yüz) 
manatpulla mükafatlandırıhb.

Aşıqların 11 qurultayında da iştirak edib.
Aşıq Məhəmməd 1973-cü ildə vəfat edib.

ISBƏR RUSTƏMOV

İsbər Rüstəmov 1894-cü ildə İranda anadan olub. 1912-ci ildən 1917- 
ci ilə kimi Gəncənin Kolayır kəndində Məşədi Cəbrayıl Hacı Məhəmməd 
oğlunun nökəri olub. 1918-1925-ci illərdə Goranboyun Miskinli 
kəndində rəncbərlik edib. 1925-ci ildən aşıqlıq fəaliyyətinə başlayıb.

1929-cu ildə hökümət tərəfindən ona Goranboyun Cinli Boluslu 
kəndində torpaq sahəsi verilib.

27



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

ISRAFILISMA YILOV

İsrafıl İsmayılov 1895-ci ildə Basarkeçərin İnəkdağı kmdinda anadan olub. 
1905-ci ildə atası ölüb, 1909-cu ilədək onu böyük qardaşı saxlayıb. 1909-1912-ci 
illərdə İnəkdağı kəndində Abdullanın muzduru olub. 1912-1916-cı illərdə isə 
Goranboyun Qızılhacılı kəndində Allahverən Eynullah oğluna muzdurluq edib.

1916-cı ildə aşıqlıq həvəsinə düşüb, bir il özü öyrənib, 1917-1922-ci ilərdə ustad 
yanmda olub. 1938-ci ildə özünün yazdığı tərcümeyi-halda deyilir ki, 1927-ci ildə 
Gəncədə Aşıqlar İttifaqmm üzvü olub, 1928-ci ildə Aşıqlarm I  Qurultaymda iştirak edib. 
1934-193 7-ci illərdə könüllü olaraq Goranboy rayonunda kolxoz tarlalarmda çtxış edib,
1937-ci ildə həmçinin Ağdaş, Kürdəmir və Şamaxı rayonlarmda konsert verib.

İ.İsmaydov Cavad Köçəri oğlu, Rza Həmzə oğlu, Şamil Məhəmməd oğlu və 
Sahib Tağıyevin ustadı olub.

QUŞÇUİBRAHİM

İbrahim İsmayıl oğlu 1895-ci ildə Borçalmm Muluxsalı (indiki Bolnisi 
rayonunun Qoşaisə) kəndində anadan olub. 1897-ci ildə atası İsmayd kişiyaxm  
qohumu, Quşçu kənd sakini Kərim kişinin məsləhəti ilə ailəsi ilə birlikdə Quşçu 
kəndinə köçüb.

Hələ uşaqlıqdan saza-sözə meyil salan İbrahimi bacısı Fatma Ulaşlı 
kəndində yaşayan məşhur aşıq Dollu Abuzərin yanma şəyird qoyub. 1912-ci ildə 
Dollu Abuzər vəfat etdikdən sonra İbrahim yenicə Borçalıya gəlmiş Ağacamn 
(Xmdı Məmmədlə eyni vaxtda) şəyirdi olub.

Borçah aşıqlarmm 1927-ci ilin mart aymda Lüksemburq (indiki Bolnisi) 
rayonunda keçirilən ilk rəsmi konfransmda iştirak edən Quşçu İbrahim pul 
mükafatı və hədiyyə ilə mükafatlandmlıb.

Quşçu İbrahimin 12 şəyirdi olub. Onun həm də zəngin külliyatı yadigar qahb.
İkinci dünya müharibəsi başlyanda ölüm-dirim savaşma yola düşən aşıq 

cəbhədən qayıtmayıb.
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TEYMUR HÜSEYNOV

Teymur Səfər oğlu Hüseynov 1895-ci ildə Şəmkirin 
Morul kəndində anadan olub. Yeniyetməlik dövründə ço- 
ban olub. Yaxşı səsl və uşaqlıqdan saza olan marağı isə 
onu aşıqlığa gətirib. Atası onu dövrünün tanınmış ustadı 
aşıq Əhmədə şəyird verib və o, 1917-ci ilə qədər ustaddan 
sənətin sirlərini öyrənib.

Teymur Hüseynov 1947-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar 
Ittifaqına üzv qəbul olunub.

Aşıq Teymur 1980-ci ildə vəfat edib.

XINDIMƏMMƏD

Məmməd Gülabı oğlu 1896-cı ildə Borçalmm Böyük Muğanlı (Qaş 
Muğanh da deyirlər) kəndində anadan olub. Hələ uşaqhqdan məlahətli səsi ilə 
seçildiyindən 1914-cü ildə dayısı Söyün Qoca oğlu onu şair Ağacanm yanma 
gətirib şəyird qoyur. Bir müddət Ağacandan saz-söz yaradıcdığmm sirlərini 
öyrənən Məmməd Gülabı oğlunu sonradan tale Məsim Bəyazitli ilə rastlaşdırır 
və bir sənətkar kimi püxtələşməsində onun da böyük rolu olur.

Xmdı Məmməd dastan, bağlama və qaravəllilərin gözəl bilicisi və söylə- 
yicisi, özünəməxsus ifa tərzi olan bənzərsiz bir ustasd aşıq kimi tanmmışdır. O, 
həmçinin divani, təcnis, gərayh, müxəmməs kimi aşıq üslubunda şeirlər də 
yazmış, dövrünün məşhur el şairləri Şair Ağacan, Şair Nəbi, Bəyazitli Məsim, 
Təhiəli Novruz və digərləri ilə şeirləşmişdir.

Borçalı bülbülü kimi ad çıxaran bu böyük sənətkara da l930-cu illərdə 
pantürküst damğası vuraraq həbs ediblər və o, bir müddət Tiflisdəki Metex 
qalasmda yatıb.

İkinci dünya müharibəsinin iştirakçısı olan Xmdı Məmməd cəbhədən 
qayıtdıqdan sonra sevimli sənətini davam etdirib.

Bir sıra aşıqların ustadı olan Xmdı Məmməd 1968-ci il avqustun 28-də 
vəfat edib.
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ƏLIHÜSEYNOV

Əli Hdsən oğlu Hüseynov 1898-ci ildə Tovuzun 
Aşağı Quşçu kəndində anadan olub. İki yaşında  
ikən atasını itirib. 15 yaşında Gəncəyə gəlib, 
burada beş il Qaraçıoğlu İbrahimin (İbrahim 
Əliyevin) şəyirdi olub. Sonra müstəqil fəaliyyətə 
başlayaraq Azərbaycanm müxtəlif bölgələrində 
aşıqlıq edib.

FEYZIMIRZƏYEV

Feyzi Mirzəyev 1896-cı ildə Şamaxının Çağan kəndində 
əkinçi ailəsində anadan olub. 17 yaşından aşıqhğa 
başlayıb, lakin mollalar onun sazmı smdıraraq aşıqhq 
etməsinə imkan verməyiblər. 1918-1920-ci illərdə yeni 
qurulmuş respubUkanm ordusunda xidmət edib. Ordudan 
qayıtdıqdan sonra aşıqhğmı davam etdirib. Şirvanda ustad 
aşıq kimi tanmıb.

Aşıq Feyzi 1964-cü ildə vəfat edib.
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HÜMBƏT QULİYEV

Hümbət Quliyevin bu fotoşəkili 1938-ci ilə aid arxiv sənədləri 
arasmdan götürülüb. Doğum tarixi və barəsində digər məlumatlar əldə 
edə bilmədik. Professor Qara Namazovun 2004-cü ildə nəşr olunmuş 
“Aşıqlar** kitabmda qeyd olunur ki, o, Gəncənin Alabaşh kəndindən 
olub və Aşıq İslamm və Borsunlu Məzahirin dəstəsində aşıqhq edib.

SOL TAN MƏHƏRRƏM OGL U

Aşıq Sohan Məhərrəm oğlu 1896-cı ildə Göyçay qəzasmm Yuxarı 
Şilyan kəndində anadan olub. Gənc yaşlarmdan aşıq sənətinə 
yiyələnib. Onun şeirləri də var.

Aşıq Soltan 1942-ci ildə vəfat edib.
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QOCA QULİYEV

Qoca Qurban oğlu Quliyev 1896-cı ildə Tovuzun Bozalqanlı kəndindd 
anadan olub. Bir yaşında ikən atasını itirib. 1917-1920-ci ilhrdə dəri 
yanında şəyird olub. Sovet höküməti qurulduqdan sonra bir müdddt 
kəndlilərə torpaq paylanması işində çalışıb. 1923-1927-ci illərdə Hüseyn 
Bozalqanlmın şəyirdi olub.

Aşıq Qoca Azərbaycan aşıqlarmm I  və II qurultaylarmm iştirakçm  
olub.

O, 1957-ci ildə vəfat edib.

HÜSEYN RZAYEV

H üseyn Rza oğlu Rzayev 1897-ci ildə Tovuzun Bozal- 
qanh kəndində anadan olub. 16 yaşm adək  kənddə m uzdur- 
luq edib. 1913-1917-ci illərdə Çəm bərək kəndində dəm irçi 
malakana şəyirdlik edib, 1920-ci ilədək kənddə dəm irçilik  
edib. 1920-1922-ci illərdə 'öz kəndlərində miHs olub, 1922-
1925-ci illərdə yenidən dəm irçiük edib.

1926-cı ildə Sovet sədri vəzifəsinə təyin olunub, 1927-ci 
ildə bu vəzifədən azad olunub. Bundan sonra aşıqhğa m eyl 
edib və 1930-cu ilə kim i Hiiseyn B ozalqanlm m  şəyirdi olub.

MƏMMƏD SULEYMANOV

Məmməd Hasan oğlu Süleymanov 1897-ci ildə Dağ Borçalmm Axta 
bölgəsinin Qaraqala kəndində andan olub, məşhur aşıq Sadıq Sulta- 
novun qardaşıdır. Süleymanov soyadı dayısmm soyadıdır. O, da dayısı 
Dərəçiçəkli Ahnm himayəsində qardaşı Sadıqla birlikdə aran Borçahya 
gəlib, əvvəlcə indiki Marneuli rayonunun Meçitli Görarxı və Araplı 
kəndlərində, sonra isə birdəfəlik Daştəpə kəndində məskunlaşıb. Burada 
bir aşıq kimi tanman Məmmədin bir sıra şəyirdləri də olub.

Məmməd Hasan oğlu 1971-ci ildə vəfat edib.

ŞƏMİL ALIOĞLU

Şəmil Ah oğlu 1897-ci ildə Dağ Borçahnm Axta bölgəsinin Qaraqala 
kəndində anadan olub. Atası Aşıq Ah (Alı DərəçiçəkH) dövrünün ustad 
aşıqlarmdan idi.

Aşıq Şəmil erməni zülmündən qaçaraq öz ailəsi ilə birlikdə aran Borça- 
hya köçmüş, burada yaxm qohumları Aşıq Sadıq və Aşıq Məmmədlə 
birükdə məclislər, el şənlikləri keçirmişlər.

Aşıq Şəmil 1976-cı ildə Marneulinin Daştəpə kəndində vəfat edib.
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QOCA QULİYEV

Qoca Qurban oğlu Quliyev 1896-cı ildə Tovuzun Bozalqanlı kəndində 
anadan olub. Bir yaşında ikən atasını itirib. 1917-1920-ci illərdə dərzi 
yanında şəyird olub. Sovet höküməti qurulduqdan sonra bir müddət 
kəndlilərə torpaq paylanması işində çalışıb. 1923-1927-ci illərdə Hüseyn 
Bozalqanlının şəyirdi olub.

Aşıq Qoca Azərbaycan aşıqlarının I  və II qurultaylarmın iştirakçısı 
olub.

0,1957-ci ildə vəfat edib.

HÜSEYN RZAYEV

H üseyn Rza oğlu Rzayev 1897-ci ildə Tovuzun Bozal- 
qanlı kəndində anadan olub. 16 yaşm adək kənddə muzdur- 
luq edib. 1913-1917-ci illərdə Çəmhərək kəndində dəm irçi 
malakana şəyirdlik edib, 1920-ci ilədək kənddə dəmirçilik  
edib. 1920-1922-ci illərdə öz kəndlərində m ilis olub, 1922- 
1925-ci illərdə yenidən dəmirçilik edib.

1926-cı ildə Sovet sədri vəzifəsinə təyin olunub, 1927-ci 
ildə bu vəzifədən azad olunub. Bundan sonra aşıqlığa m eyl 
edib və 1930-cu ilə kim i H üseyn B ozalqanlm m  şəyirdi olub.

MƏMMƏD SÜLEYMANOV

Məmməd Hasan oğlu Süleymanov 1897-ci ildə Dağ Borçalmm Axta 
bölgəsinin Qaraqala kəndində andan olub, məşhur aşıq Sadıq Sulta- 
novun qardaşıdır. Süleymanov soyadı dayısmm soyadıdır. O, da dayısı 
Dərəçiçəkli Almm himayəsində qardaşı Sadıqla birlikdə aran Borçalıya 
gəlib, əvvəlcə indiki Marneuli rayonunun Meçitli Görarxı və Araplı 
kəndlərində, sonra isə birdəfəlik Daştəpə kəndində məskunlaşıb. Burada 
bir aşıq kimi tanman Məmmədin bir sıra şəyirdləri də olub.

Məmməd Hasan oğlu 1971-ci ildə vəfat edib.

ŞƏMİL ALIOĞLU

Şəmil Ah oğlu 1897-ci ildə Dağ Borçalmm Axta bölgəsinin Qaraqala 
kəndində anadan olub. Atası Aşıq Alı (Ah Dərəçiçəkli) dövrünün ustad 
aşıqlarmdan idi.

Aşıq Şəmil erməni zülmündən qaçaraq öz ailəsi ilə birlikdə aran Borça- 
hya köçmüş, burada yaxm qohumları Aşıq Sadıq və Aşıq Məmmədlə 
birlikdə məclislər, el şənlikləri keçirmişlər.

Aşıq Şəmil 1976-cı ildə Marneulinin Daştəpə kəndində vəfat edib.
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ŞEYDA ƏZtZ

Şeyda Ə ziz -  Əziz Əsgər oğlu Eyyubov 1897-ci ildə Dərəçiçək (Axta) ma- 
halının Kəsik kəndində anadan olub. 1910-cu ildə atası vəfat edib. 1918-ci ildə 
ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər zamanı kəndləri dağıhb, anası da ölüb və o, 
qardaş-bacılarını da götiirüb çətinliklə Qazağın Köçəsgər kəndinə gəlib. 1920- 
1925-ci illərdə həmin kənddə Rəhim Allahqulu oğluna və Məşədi Hüseyn 
Pirməmmədoğluna muzdurluq edib.

Sovet höküməti qurulandan sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışan Şeyda Əziz 
şeir də yazırdı. Onun şeirləri aşıqlar tərəfindən oxunur, qəzetlərdə çap 
olunurdu.

Şeyda Əziz 1957-ci ildə vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

XƏSTƏ BA YRAMƏLI

Xəstə Bayraməli (Bayraməli Abhasəli oğlu Xudiyev) 1898-ci ildə Göyçə 
mahahnın Hüseynquluağah (Nərimanh) kəndində anadan olub. Körpə ikən 
atasını itirdiyindən ehtiyac içində yaşayıb.

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Tiflisdə hərbi məktəbdə təhsil ahb 
və zabit kimi Şimali Qafqaz cəbhəsinə yola düşüb. İkinci dünya mühari- 
bəsinin od-alovundan keçən Bayraməli Xudiyev cəbhədən qayıtdıqdan sonra 
bir neçə kəndə nəzarətçi işləyib. 1952-ci ildə məkrli erməni siyasətinin qur- 
banı olaraq dünyasını dəyişib. Onun ölümü ilə kifayətlənməyən ermənilər 
bütün külliyyatını da ələ keçirib məhv ediblər.
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QƏHRƏMAN İBRAHİMO V

Qəhrəman İsgəndər oğlu İbrahimov 1899-cu ildə Tovuzun 
Hacalı kəndində anadan olub. Şəmkirli Aşıq Hüseynin oğlu 
Aşıq Çobana şəyirdlik edib. Sonra Tovuzda Hüseyn Bozalqan- 
lı və özünün dayısı, dövrünün tanınmış aşığı Məmmədcəfər- 
dən sənətin sirlərini daha dərindən öyrənib.

Azərbaycan aşıqlarmm I və U  qurultaylarmm nümayən- 
dəsi olan Aşıq Qəhrəman 1966-cı ildə vəfat edib.

NİFTALIQAFAROV

A q il təxəllüsü ilə tamnan Niftalı Qafar oğlu Qafarov 1899-cu ildə 
Göyçə mahalmm Ağbulaq kəndində anadan olub. Əvvəlcə dini təhsil 
alıb, sonra isə İrəvanda pedaqoji texnikum bitirib. Ağbulaq kəndində 
məktəb açılarkən burada dərs deyən ilk müəllimlərdən olub. O, 1939-cu 
ildən Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndində müəllimlik edib. Şair 
kimi tanm ıb və Azərbaycan Yazıçılar İttifaqmm üzvü olub.

1942-cl ildə müharibəyə gedib və 1943-cü ildə Ukrayna cəbhəsində 
döyüşlərdə həlak olub.
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NƏCƏFXƏLIL OGLU

Aşıq Nəcəf məşhur ustad Aşıq Ələsgərin qardaşı Xəlilin oğludur. 1900-cü ildə 
Göyçənin Ağkilsə kəndində anadan olub. 7-8 yaşlarında atası onu kənddəki mol- 
laxanaya qoyub. Burada yazı-pozunu öyrənən Nəcəf saza-sözə də böyük maraq 
göstərib, əmisi Aşıq Ələsgərin evində tez-tez keçirilən məclislərin iştirakçısı oiub. 
N əcəf on yaşına çatanda atası vəfat edib, ailənin ağırlığı onun üzərinə düşüb.

Keçən əsrin əvvəllərində baş verən erməni-müsəlman ixtilafı zamanı ermənibr 
Göyçədə yaşayan türklərə amansız divan tutanda N əcəf anasını, iki bacısını və qar- 
daşını əmisi Məhəmmədin himayəsində Kəlbəcərə köçürüb və 1921-ci ilədək orada 
yaşayıb. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə digər göyçəlilər ki- 
mi o da doğma Göyçəyə qayıdıb.

1925-ci ildən aşıqhğa başlayan N əcəf Göyçədə, Gəncəətrafı rayonlarda, Qara- 
bağda və Azərbaycanm digər guşələrində məclislərdə iştirak edib.

Sovet-alman müharibəsi zamanı ordu sıralarına çağmlan N əcəf 1942-ci ildd 
cəbhədən qayıdıb, kəndlərindəki kolxozun sədri vəzifəsinə seçilib və 1945-ci ilədək 
bu vəzifədə çalışıb. İkinci dünya müharibəsi qurtardıqdan sonra yenidən aşıqlığa 
başlayan N əcəf ömrünün sonunadək öz xalqma ləyaqətlə xidmət edib.

Aşıq Nəcəf1968-ci ildə vəfat edib.

MEHDIKƏRIMOV

Mehdi Cəfər oğlu Kərimov 1900-cü ildə Dəvəçinin Günövşə kəndində yoxsul 
kəndli ailəsində anadan olub. 15 yaşmda Bakıya gələrək burada Ağabəy Hüseyn- 
qulu oğlunun yanmda beş U muzdur olub. 18 yaşmda Balaxam neft mədənlərində 
fəhləliyə başlayıb. O illərdə tətillərdə iştirak etdiyinə görə həbs edilib, 4 il Tiflisdə 
həbsdə yatdıqdan sonra azad olunub.

Mehdi aşıq kimi də el arasmda yaxşı tanmıb.

36

MƏŞƏDİ HÜSEYN

Aşıq Məşədi Hüseyn 1900-cü ildə Ərdəbildə doğulub, on beş yaşında 
Borçalıya gələrək indiki Bolnisi rayonu ərazisində o vaxtlar mövcud 
olmuş Çürük Qəmərli kəndində məskunlaşıb, burada da ailə həyatı 
qurub. Sonralar rayonun Sarallar kəndinə köçüb. Saza-sözə güclü 
marağını və qavbiliyyətini görən Dollu Abuzər onu özünə şəyird 
götürüb. Dollu Abuzərin yanında kamil bir aşıq kimi yetişən Məşədi 
Hüseynin özünün də bir neçə şəyirdi olub.

Ötən əsrin 50-ci illərində Aşıq Məşədi Hüseyn ailəsi ilə birlikdə orta 
Asiyaya sürgün olunub və 1952-ci ildə sürgündə də vəfat edib.

RÜSTƏM XƏLILOV

Rüstəm Xəlil oğlu Xəlilov 1901-ci ildə Kəlbəcərin Qamışlı kəndində 
anadan olub. İbtidai təhsil alıb, hələ kiçik yaşlarından şeir deməyə 
başlayıb, sazda çalıb-oxuyub.

1924-1930-cu illərdə kənd soveti sədri, 1930-1937-ci illərdə Qamışlı 
taxta zavodunun direktoru vəzifələrində çalışıb. Həmin illərdə eyni 
zamanda aşıqlıq da edib, kolxoz tarlalarında və klublarda konsertlər 
verib.
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ƏLƏKBƏR ƏSGƏROV

Ələkbər Zeynalabdin oğlu Əsgərov 1901-ci ildə To- 
vuzun Xatınlı kəndində anadan olub. Beş yaşında ikən 
çiçək xəstəliyindən hər iki gözü tutulub. Hələ uşaqlıq- 
dan saza-sözə meyl edən Ələkbər 1920-ci ildə ustadAşıq 
Hüseyn Bozalqanlı ilə tanış olub və bu böyük sənətkar 
onu özünə şəyird götürüb. İki il ustada şəyirdlik edən 
Ələkbər ondan sənətin sirlərini öyrənib.

El arasında Kor Ələkbər kimi tanınan aşıq dastanla- 
rımızı yaxşı bilir, bədahətən şeirlər söyləyirdi.

Aşıq Ələkbər 1992-ci il fevrahn 9-da vəfat edib.

ƏLIMEHDİYEV

Əli Məhərrəm oğlu Mehdiyev 1901-ci ildə Borçahnın Görarxı 
elindəki Təzəkənd kəndində anadan olub. Saza-sözə meyli güclü 
olduğundan erkən yaşlarmdan aşıq məcUslərində iştirak edib, ustad 
aşıqlardan öyrənməyə çahşıb. Beş il Ah DərəçiçəkUyə şəyirdUk edib. 
Uzun müddət Borçahda məcUslər keçirən Aşıq ƏU şeir də yazıb.

Aşıq ƏU Mehdiyev 1992-ci ildə vəfat edib.
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ABBAS CƏBRA YILOV

Abbas Cəbrayılov 1902-ci ildə İrəvan quberniyasımn Həmzəli 
kəndində anadan olub. 1905-ci ildə atasını itirib, hələ uşaqhqdan 
muzdurluğa başlayıb. 1917-ci ildə erməni daşnaklarmın törətdikləri 
qırğmlar zamanı Şəmkirə gəlib, DüyərU və Zəyəm kəndlərində 
muzdurluq edib. TezUklə Şəmkir aşıq mühiti onu da özünə çəkib və o, 
Aşıq Qənbərin şəyirdi olub.

1925-ci ildən Gəncədə yaşayan Aşıq Abbas 1927-ci ildən müstəqil 
aşıqhğa başlayıb.

ŞAMİL PIRIYEV

Şamil Piriyev 1902-ci ildə Şamaxmın Tağlabiyan kəndində anadan 
olub. Musiqi sənətinin ilk sirlərini dayısı Sohan Hüseynovdan öyrənib. 
Aşıq BilaUa dost olan xanəndə Sohan Hüseynov bacısı oğlunu Aşıq 
BilaUa tamş edib və Şamil Aşıq Bilala şəyirdUk edib.

Aşıq Şamil 1985-ci ildə Tağlabiyan kəndində vəfat edib.
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VƏLİ QRAXANLI

Vəli Qaraxanlı (Vəli Kərim oğlu Məmmədov) 1902-ci ildə  
Tovuzun Qaraxanlı kəndində anadan olub. Dini təhsil aldı- 
ğından ərəb və fars dillərini bilib. Əlimərdanlı aşıq Nəcəfin 
şəyirdi olub. Tovuz aşıqlar ansamblının üzvü kimi Bakiy 
Gəncə, Qazax və respublikamızın digər bölgələrində keçirilən 
tədbirlərdə çıxış edərək yüksəkpeşəkarlıq nümayiş etdirib.

Aşıq Vəli Məmmədov 1992-ci ildə vəfat edib.

HÜSEYN SARIYEV

Hüseyn Bayram oğlu Sarıyev 1902-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Polad 
kəndində anadan olub. Lap uşaqlıqdan aşıqlığa meyl edən Hüseyn 
Bayram oğlu 8 yaşında ikən Aşıq Ələsgərə şəyirdlik edib.

Sonradan Qazax mahalına köçən Hüseyn Sarıyev aşıq poeziyasmın 
kamil bilicilərindən olub, saz havalarmı mükəmməl ifa edib. Təsadüfi 
deyil ki, Qazax mahalmda onu ‘̂ Səməd Vurğun aşığı’’ deyə çağırıblar. 
1956-cı ildə Səməd Vurğun vəfat edəndən sonra Aşıq Hüseyn bir daha 
əlinə saz almayıb.

Aşıq Hüseyn Sarıyev ikinci dünya müharibəsində iştirak edib. O, 
1987-ci ildə dünyasmı dəyişib.

DIRILISURXAY

Aşıq Dirili Surxay (Surxay Bəyalı oğlu Fərəcov) 1902-ci ildə Cəb- 
rayıl qəzasmm Xudayarh kəndində anadan olub. Əvvəlcə molla yanm- 
da təhsil alıb, sonra Təbrizdə mədrəsədə oxuyub.

Aşıq Surxaym həm də bayatıları və digər qoşquları var.
Dirili Surxay 1945-ci ildə vəfat edib.

NÖVRƏSIMAN

Növrəs İman 1903-cü ildə Göyçə mahahnm Ağkilsə kəndində 
anadan olub. Aşıq Ələsgərin qardaşı Məşədi Salehin oğlu, Ələsgər 
ocağmm ən istedadlı nümayəndələrindən biri idi. Göyçə mahalmm 
Hüseynquluağah kəndində molla məktəbində oxuyan Növrəs İman 
Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bir müddət Kəlbəcər rayonunun 
Seyidlər kəndində kənd sovetinin katibi vəzifəsində çahşıb, eyni 
zamanda aşıq şeirinin bütün formalarmda yazıb-yaradıb. Möhkəm 
yaddaşa, coşqun təbə və bədahətən şeir demək qabiliyyətinə malik olan 
el şairi haqqmda məlumatlara X X  əsrin 20-30-cu illərindəki dövri 
mətbuatda rast gəlmək mümkündür.

Növrəs Iman 1932-ci ildə itgin düşmüşdür. Bəzi məlumatlara görə 
o, Cənubi Azərbaycana keçmiş və təxminən ötən əsrin 70-ci illərinin 
sonlarmda burada vəfat etmişdir.
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ABBAS SÖHBƏTOV

Abbas Ağabala oğlu Söhbətov 1903-cü ildə Şamaxının Cəyirli 
kəndində dünyaya gəlib. Aşıq Mirzə Bilalm şəyirdi olub. 1927-ci 
ildən müstəqil aşıqlığa başlayıb. Ötən əsrin 30-cu illərində artıq 
Şirvanda məşhur bir aşıq kimi tanınırdı. Aşıq Məmmədağa, Aşıq 
Şərbət, Aşıq Əlisa, Aşıq Söhrab və başqalarmm yetişməsində 
böyük z^hməti olub.

Abbas Söhbətov 1966-cı ildə vəfat edib.

PİRMƏMMƏD SÖHBƏTOV

Pirməmməd Yusif oğlu Söhbətov 1903-cü ildə Kürdəmirin 
Ağarzabəyli kəndində anadan olub. Göyçaym Bəydövül kəndindən 
olan aşıq Xasməmmədin şəyirdi olub. Sonralar isə Aşıq Bilal və Aşıq 
Zəkəriyyə ilə yaxmlığı onun sənətdə daha da püxtələşəməsinə kömək 
edib.

Aşıq Pirməmməd 1997-ci ildə vəfat edib.

MUGUM MƏMMƏDO V

Muğum Məmmədov 1903-cü ildə Göyçə mahalmm Zağah kəndində 
anadan olub. 1917-ci ildə daşnaklarm törətdikləri qırğm zamanı onun 
ailəsi Gəncəyə köçüb və o, burada fəhlə kimi çalışmaqla yanaşı həm də 
aşıqlıq edib.

1919-cu ildə Şəkinin Göybulaq kəndinə gəlib, burada 6 ay qaldıqdan 
sonra Kiçik Dəhnə kəndinə köçüb və 1926-cı ilə kimi də burda yaşayıb. 
1927-ciildən Cəfərabadkəndindəyaşayıb.

M.Məmmədov 1928-ci ildə savadsızlığm ləğvi kursunda oxuduqdan 
sonra yardım komitəsinin sədri olub. 1929-cu ildə kənd sovetinin katibi, 
bir il sonra isə kolxoz sədri vəzifəsinə seçilib. Sonra isə bir müddət mağaza 
müdiri kimi fəaliyyət göstərib. Aşıq kimi böyük hörmət və nüfuz sahibi 
olub.

VƏLİ BAYRAMOV

Vəli Alı oğlu Bayramov 1903-cü ildə Gədəbəyin Miskinli (Böyük 
Qarabulaq) kəndində anadan olub, 1905-ci ildə atasmı itirib, anasmm 
himayəsində qalıb. 1918-ci ildən muzdurluq etməyə başlayıb. Şəmkirin 
Quruluq kəndində Məşədi Zeynal oğlu Hüseynin, 1921-1926-cı illərdə 
isə Keçili kəndində Məşədi Əmiraslanm yanmda muzdurluq edib. 1929- 
cu ildən aşıqlığa başlayıb.

Dövlət arxivində saxlanılan tərcümeyi-halmı yazdığı dövrdə - 1938- 
ci ildə Gədəbəyin Rüstəm Əliyev kəndində yaşadığı göstərilir.
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QƏDİR İSMAYILOV

Qədir Abbas oğlu İsmayılov 1903-cü ildə Tovuzun Bozalqanlı kən- 
dində anadan olub. 10 yaşında ikən atasını itirib və əmisinin hima- 
yəsində böyüyüb. 1920-ci ildən dayısı Hüseyn Bozalqanlınm şəyirdı 
olub. 1926-cı ildən isə iki il Mirzə Bayramova şəyirdlik edib. 1928-ci 
ildən müstəqil olaraq aşıqlıq fəaliyyətinə başlayıb. Aşıq Mirz^ 
Bayramovla bərabər müxtəlif tədbirlərdəki çıxışlarma görə dəfələrh  
mükafatlar alıb.

Ozan-aşıq dünyası

MƏHƏRRƏM ƏLƏKBƏROV

Məhərrəm İsmayıl oğlu Ələkbərov 1903-cü ildə Gədəbəyin İnək- 
boğan kəndində anadan olub. 1922-1927-ci illərdə muzdurluq edib. 
1929-cu ildən balabançıhq etməyə başlayıb, Gədəbəyin Leşkər 
kəndindən olan aşıq Məhəmməd Mustafayevlə bərabər el şənlik- 
lərində çıxış edib.

IBRAHIMISGƏNDƏROV

İbrahim İsgəndərov 1903-cü ildə Göyçə mahalının Çaxırh kəndində 
aşıq Əlişanın ailəsində anadan olub. 1938-ci ildə özünün yazdığı və 
hazırda arxivdə saxlanılan tərcümeyi-halda qeyd olunur ki, 1919-1927- 
ci illərdə atasmm şəyirdi olaraq ondan sənətin sirlərini öyrənib. 1927-ci 
ildə atası vəfat etdikdən sonra müstəqil fəaliyyət göstərib və üç nəfər 
gəncə də öz sənətini öyrədib.

NAGIRZAYEV

14 dekabr 1958-ci ildə özünün yazdığı (S.Mümtaz adma Dövlət Ədəhiyyat və 
İncəsənət arxivi, fond 360, siyahı 3, saxlama vahidi 65) tərcümeyi-halda qeyd 
olunur ki, Nağı İmamverdi oğlu Rzayev 1903-cü ildə Tovuzun Düzqırıxlı 
kəndində anadan olub (bəzi mənbələrdə 1907-ci il göstərilir). O, altı aylıq 
olarkən anasmı, bundan bir il sonra isə atasmı itirdikdən sonra əmisinin 
himayəsində böyüyüb. 1924-cü ildə əmisi Xahqverdi onu kənddəki ihtidai 
məktəhə qoyuh. Lakin əmisi öldükdən sonra ailə vəziyyəti ağır olduğundan o,
1927-ci ildə məktəhdən çıxmah oluh.

1927-ci ildə kəndlərinə toy məclisinə gələn aşıq Mirzə Bayramov onun
istedadmı görüh ilk dəfə məclisdə oxutduruh. Elə o vaxtdan 1935-ci ilə kimi 
Aşıq Mirzəyə şəyirdlik edih. (Yuxarıda qeyd etdiyimiz fondda saxlamlan haşqa 
bir tərcümeyi-halmda isə yazır ki, 1919-cu ildən aşıqhq həvəsinə düşüh, 1924-
1928-ci illərdə aşıq Mirzə Bayramova şəyirdlik edih. 1942-1945-ci illərdə ikinci 
dünya müharihəsində iştirak edih, hətta cəhhə hölgəsində konsert də verih.)

Azərhaycan aşıqlarmm 1938-ci ildə keçirilən II qurultaymda iştirak edib.
1936-cı ildən aşıqlar dərnəyinin üzvü olan Nağı Rzayev 1953-cü ildən Tovuz rayon aşıqlannm hədü rəhbəri oluh.
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HƏSƏNMULKULU

Həsən Mülkülü (Həsan Hüseyn oğlu Hüseynov) 1904-cü ildə Tovuzun Mülkülü 
kəndində anadan olub. Özünün yazdığma görə 1919-cu ildən şeir yazmağa 
başlayıb. Onun şeir yazmasında babası Nəcəfın və əmisi Məmmədcəfərin də təsiri 
olub. E l arasında Mülkülü Həsən kimi tanınıb, millət vəkili Qənirə Paşayevanm 
sözləri ilə desək “təkcə sözüylə deyil, şəxsiyyəti ilə də xalq arasmda saydıb-seçilirdl 
Uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə çalışması, ictimai işlərdə fəallığı və camaatla 
mehriban ünsiyyəti ilə böyük hörmətə, nüfuza çatmışdı”.

Şeirləri dövri mətbuatda nəşr olunub. Onun əlyazmalarmm bir qismi S.Mümta: 
adma Respublika Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində saxlanılır.

1924-cü ildən bir müddət rayonun milis şöbəsində, sonra isə uzun müddət meşd 
təsərrüfatı idarəsində çalışıb. 1994-cü ildə vəfat edib.

2009-cu ildə onun “Bəlli deyilyaşm, dünya” adh şeirlər kitabı nəşr olunub.

Ozan-aşıq dünyası

ORUC MƏHƏMMƏD OGLU

Aşıq Oruc Məhəmməd oğlu 1904-cü ildə Dağ Borçalmın Qarakilsə J
qəsəbəsində (hazırda Ermənistan ərazisindədir) qəsəbəsində sənətkar ■
ailəsində anadan olub. 1905 və 1918-ci illlərdə ermənilər tərəfindən |  
atası və qardaşları öldürülüb. Körpə yaşlarından saza-sözə güclü 
marağı olan Aşıq Oruc bir müddət Aşıq Ah Dərəçiçəkliyə şəyirdlik edib. ^

Aşıq Oruc 1964-cü il noyabrın 12-də vəfat edib. '

ŞAHBAZ MƏMMƏDO V

Şəkil dövlət arxivindən götürülüb. 1904-cü ildə anadan olub. 
Barəsində əlavə məlumat əldə edə bilmədik.

SALMAN TAGIYEV

Salman Kazım oğlu Tağıyev 1905-ci ildə Gəncənin Ağabəyli 
kəndində anadan olub. 1910-cu ildə atasmı öldürüblər, anası 
muzdurluq edərək onu və qardaşmı birtəhər saxlayıb. 10 yaşmdan 
sonra özü də muzdurluq edib.

Sonra məlahətli səsini və iti hafizəsini görən məşhur aşıq İbrahim 
Əliyev (Qaraçıoğlu) onu öz yanma şəyird götürüb. O, uzun illər Aşıq 
İbrahimlə birlikdə Gəncəbasar bölgəsində el şənliklərində çıxış edib.

1938-ci ildə özünün yazdığı tərcümeyi-halda qeyd edir ki, Tiflisdə, 
Naxçıvanda, Gəncədə müxtəlif tədbirlərdə çtxış edib.

Salman Tağıyev eyni zamanda İbrahim Əliyevin yanmda uzun 
müddət həm də balabançüıq etmişdir.

■*S*f
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NƏCƏF HUSEYNO V

Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, N əcəf Alı oğlu Hüseynov 1905-ci 
ildə Tovuzun Əlimərdanlı kəndində anadan olub (Məhərrəm Hüseynlinin 
“Tovuz aşıqlan” kitabında isə 1900-cü ildə anadan olduğu göstərilir). 15 
yaşından bacısının əri Əmiraslanm yanında şəyird olaraq dəmirçilili 
öyrənib (1925-ci ilə kimi). 1925-ci ildən sonra isə gah muzdurluq, gah dc  
dəmirçilik edib.

1928-1929-cu illərdə Aşıq Hüseyn Bozalqanlının şəyirdi olub. 1930-cu 
ildən kolxozda çahşmaqla yanaşı həm də aşıqhq edib. İkinci dünyc  
müharibəsinin iştirakçısı olub.

Aşıq Nəcəf1946-cı ildə dünyasını dəyişib.

Ozan-aşıq dünyası

MÜRSƏL A TABALA OGLU

Aşıq Mürsəl Atabala oğlu 1905-ci ildə Göyçayın Bəydövül kəndində 
anadan olub, Ilk dəfə aşıq sənətinin sirlərini Aşıq Xasməmməddən 
öyrənib, sonralar isə Aşıq Bilalla yaxınhğı onun kamil sənətkar kimi 
yetişməsində böyük rol oynayıb.

Aşıq Mürsəl 1941-ci ildə sovet-alman müharibəsi zamanı cəbhəyə 
gedib və döyüşlərdə ağır yaralanaraq qayıdıb.

Aşıq Mürsəl Atabala oğlu 1947-ci ildə vəfat edib.

SOLTAN XUDAVERDIYEV

Sohan İsmayıl oğlu Xudaverdiyev 1905-ci ildə İrəvanın Vedi Səhb 
kəndində anadan olub. 1920-ci ildə ermənilərin törətdikləri vəhşilik- 
lərdən qurtarmaq üçün Naxçıvanm Yenicə kəndinə köçüb. Aşıq Cəfərin 
şəyirdi olub. Naxçıvanda məşhur aşıq kimi tanmıb.

ƏHMƏDIBRAHIMOV

Əhməd Məmməd oğlu İbrahimov 1905-ci ildə Qazax rayonunun 
Qaymaqh kəndində anadan olub. 12-13 yaşlarmdan saz sənəti ilə 
məşğul olmağa başlayıb. El-obanm məclislərində çahb-oxuyub. 1942- 
ci ildə böyük vətən müharibəsinə gedib, qayıtmayıb.
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QURBAN SADIQOV

Qurban Sadıqov 1905-ci ildə (bəzi mənbələrdə 1912-ci anak 
olduğu göstərlir) Salyanın Noxudlu kəndində anadan olub, 10 yaşuk 
atasını itirib. 1922-1928-ci illərdə çoban olub. Hələ qoyun otarark 
çomağını saz əvəzi sinəsinə basıb oxuyub. Ustadı Aşıq Mirzə Bilal oli 
1928-1936-cı illərdə aşıqlıq edib, 1936-cı ildən həm də şeir yaztnof 
başlayıb.

Aşıqların I  qurultayında iştirak edib.
Aşıq Qurban Sadıqov 1977-ci ildə vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

HACIQARACAYEV

Hacı Babakişi oğlu Qaracayev 1906-cı ildə Qazax mahalınm  
Qaymaqh kəndində anadan olub, molla məktəbini bitirib. Ərəb, fars  
dillərini, eləcə də digər dilləri mükəmməl bilib.

O, amansız dövriin qurbanlarından olub, Sovet quruluşuna qarşı 
çıxdığma görə həbs edilib. Ömrünün çox ilini həbsxana divarları 
arasmda keçirib. Həbsxanada onun qazandıqları da az olmayıb. Hətta 
Borsunlu Məzahirlə də həbsxanada yaxmdan tanış olub və onunla 
ömürlük dostluq edib.

Şair Hacı 1976-cı ildə vəfat edib.
2008-ci ildə şairin ''Dağ ceyrana, ceyran dağa yaraşır" adh ilk 

kitabı işıq üzü görüb.
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TEYMUR QURBANOV

Teymur Əli oğlu Qurbanov 1906-cı ildə Gürcüstanäa - Qaraçöp 
mahahnm Düzəyrəm kəndində anadan olub. Tiflisdə pedaqoji texniku- 
mun qiyabi şöbəsini bitirərək müəllim kimi fəaliyyət göstərib.

Uşaqhqdan saza-sözə bağlanıb, aşıq kimi Qaraçöpdə el şənUklərini 
yola verib. Borçahda və Azərbaycanda məşhur el şairləri ilə şeirləşib.

Aşıq Teymur 1978-ci ildə vəfat edib.

Ə LIRƏSULOV

Əli Həsən oğlu Rəsulov 1906-cı ildə anadan olub. Onun böyük 
qardaşı Şişqayah Rəhim Qərbi Azərbaycanda dövrünün tanmmış aşıq- 
larmdan olub. Aşıq Əli aşıqhğı Qızüvəngli Aşıq Quludan (Aşıq Ahnm 
yetirməsi) öyrənib. II dünya müharibəsində iştirak edib.

Zaqatala, Şəki, Qax və Balakən rayonlarmda bir çox aşıqlarm 
yetişməsində böyük zəhməti olub. Yuxarı Layiskidən Aşıq Sirac və Aşıq 
Əhmədiyyə, Göynüklü Aşıq İsmayü, Aşıq Ziyəddin, Camal Əhmədov, 
şair Cahangir Dalğm (hər üçü Zaqatala rayonundan) və başqaları 
onun sənətindən bəhrələnmişlər.

Aşıq Ə/ı 1988-ci ildə vəfat edib.



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

CƏMIL M EHDIYEV

Cəmil İsgəndər oğlu Mehdiyev 1907-ci ildə Gəncənin Bağmanlat 
kəndində anadan olub. 1915-ci ildə Bağmanlar məktəbinə daxil olub V3 
1923-cü ilə kimi burada oxuyub. 1923-cü ildən aşıqlığa başlayıb, 1928- 
ci ilə kimi öz atasınm yanmda şəyirdlik edib. Onun atası da Äzərbay- 
canda tanman aşıqlardan olub.

ƏHMƏD QAFAROV

Əhməd Qafarov 1907-ci ildə Şəkinin Baş Layiski kəndində ana- 
dan olub. 1919-cu ildə ata-anasmı itirdikdən sonra bir neçə il Qaxda 
muzdurluq edib, sonra qoyun otarıb. Ötən əsrin 30-cu illərində 
savadsızhğm ləğvi kursunda oxuyub.

Saz çalmağı öyrəndikdən sonra çobanhğı buraxaraq aşıqhq 
etməyə başlayıb.

.

USRATƏHM ƏDOV

Usrat İsgəndər oğlu Əhmədov 1907-ci ildə Goranboy rayonunda 
anadan olub. 1932-ci ildən aşıqhq sənətini öyrənməyə başlayıb, 5 il aşıq 
Süleymanm şəyirdi olub. 1952-ci il may aymm 28-də yazdığı tərcümeyi- 
halda (S.Mümtaz adma Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi, fond 360, 
siyahı 3, saxlama vahidi 65, səh. 1-3) qeyd edir ki, Dəliməmmədli 
qəsəbəsində yaşayır, rayonda keçirilən müxtəlif tədbirlərdə aşıq kimi 
yaxmdan iştirak edir.

ƏLİH ƏSƏNO V

Əli Əmiraslan oğlu Həsənov 1907-ci ildə Goranboyda anadan olub.
1925-ci ildən aşıqhğa başlayan Əli Həsənov aşıq Mehrahnm şəyirdi 
olub. Qədim aşıq havalarmı və xalq dastanlarmı mükəmməl bilib.

52 53



Ozan-aşıq dünyası

RZA QƏNİYEV

Rza Hüseyn oğlu Qəniyev 1907-ci ildə Borçalının Böyük Muğanh 
(Qaş Muğanlı da deyirlər) kəndində anadan olub. Uşaqlıqdan saza-sözs 
bağlanıb, əmisi oğlu Xındı Məmməddən çalıb-oxumağı öyrənib. 1944- 
1946-cı illərdə şair Ağacana şəyirdlik edib.

Aşıq Rza Qəniyev 1964-cü ildə vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

GÜLBALA TAPDIQOV

Gülbala Laçın oğlu Tapdıqov 1908-ci ildə Qubanın Tüləkəran 
kəndində anadan olub. Dərbənd aşığı Tahirbəyin şəyirdi olub. 1933-cü 
ildən başlayaraq müstəqil olaraq aşıqlıq edib. Tərcümeyi-halında 
yazdığma görə şeir də yazıb.

ƏMRAH GÜLMƏMMƏDOV

Əmrah Paşa oğlu Gülməmmədov 1908-ci ildə Borçabmn Kürüstü Kə- 
pənəkçi (bir sıra kitablarda səhv olaraq Araph kəndində anadan olduğu gös- 
tərilir) kəndində anadan olub. İki il mollaxanada, sonra isə Qarayazıda yeni 
açılmış yeddiillik məktəbdə təhsil ahb.

Aşıq Əmrah sənətin sirlərini dövrünün tamnmış sənətkarı olan Məsim 
Bəyazitüdən öyrənib.

Əmrah Gülməmmədov İkinci dünya müharibəsində iştirak edib, cəbhədən 
qayıtdıqdan sonra mühasib, hərbi komissarhqda müvəkkil və kolxoz sədri 
vəzifələrində çahşıb. Amma bunlara baxmayaraq aşıqhğa olan güclü həvəs və 
fitri istedad öz sözünü deyib və o, sənətin dahnca gedib. Professor Qara 
Namazovun qeyd etdiyi kimi, “saza olan vurğunluq ilk növbədə onu mahir 
ifaçı edib. Həttapərdələrə əlavələr edib, bəzi havalan daha da cilalayıb”.

1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyünün 
ən fəal iştirakçüarmdan biri də məhz Aşıq Əmrah olub. O, Azərbaycan 
aşıqlarmm III (I96I) və IV (1984) qurultaylarmda iştirak edib.

Ozan-aşıq sənətində Əmrah Gülməmmədovun ən böyük xidmətlərindən 
biri də sazı təkmilləşdirərək 11 simli etməsidir.

Təkrarsız ifası ilə yaddaşlara hopan Aşıq Əmrah 1987-ci ü martm 11-də 
vəfat edib.

MIKA YIL MANSIROV

Mikayıl Alməmməd oğlu Mansırov 1908-ci ildə Goranboyun Cinli- 
Boluslu kəndində anadan olub. 1924-cü ildə kəndlərində açılan mək- 
təbdə dördillik təhsil alıb. 1928-ci ildən aşıqlığa başlayıb, Goranboyda və 
Gəncəbasar bölgəsində tanmmış aşıqlardan olub.
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Ozan-aşıq dünyası

HƏMZƏ MEHDIYEV

Hdmzə Qələndər oğlu Mehdiyev 1908-ci ildə Tovuzun Bozalqanlı 
kəndində anadan olub. 12 yaşında ikən atasını itirdiyindən əmisinin 
himayəsində böyüyüb, yeniyetməlik dövründə muzdurluq edib.

Bir neçə il Bozalqanh Aşıq Qədirin şəyirdi olduqdan sonra müstəqil 
aşıqhğa başlayıb.

QƏDİR VƏLİYEV

Qədir Zal oğlu Vəliyev 1908-ci ildə Göyçə mahahnın Babacan 
kəndində anadan olub. Atası Zal kişi dövrünün məşhur din xa- 
dimlərindən olduğundan Qədir də ərəb-fars dillərini, Quranı mükəm- 
məl öyrənməklə yanaşı, saza-sözə də güclü marağı olub, aşıq sənətini 
öyrənib. Qısa zaman ərzində bir aşıq kimi onun sorağı Göyçə ilə yanaşı, 
Qazax, Tovuz, Gəncə, Qarabağ və Borçah ellərinə dəyayıhb.

Aşıq Qədir 1982-ci ildə doğma kəndində vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

ŞIXLIMƏHƏMMƏD
Məhəmməd Rəhim oğlu Qocayev 1908-ci ildə Qazax mahahmn 

II Şıxh kəndində anadan olub. Atasmı daşnaklar öldürüb. 1921-ci 
ildə Qazax Müəllimlər seminariyasma daxil olub, ancaq bir il 
oxuduqdan sonra ailə vəüyyəti ilə əlaqədar təhsilini yanmçıq 
qoyaraq 1928-ci ilə kimi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olub.

1928-ci ildən aşıqhq sənətinə başlayan gənc Məhəmmədin ilk 
ustadı Aşıq Səməd olub. Aşıq Səməd 1928-ci ildə II Şıxlıdan 
köçdüyündən Aşıq Məhəmməd sənətini yanmçıq qoyub.

1929-cu ildən etibarən Aşıq Məhəmməd Tiflisdə məşhur aşıq 
Sadıq Sultanova şəyirdlik edib. Otən əsrin 30-cu illərinin

^ əvvəllərindən müstəqil aştqlığa başlayıb.
1941-1945-ci illərdə sovet-alman müharibəsinin iştirakçısı olan M.Qocayev cəbhədən qayıtdıqdan sonra yenidən öz 

sənətini davam etdirib.
Dövrünün sayılıb-seçilən ustad aşıqlarmdan olub. O, 40 dastan bilib.
Aşıq Məhəmməd 1989-cu ildə vəfat edib.

MÜSEYİB NƏSİBOV

Müseyib Qasım oğlu Nəsibov 1909-cu ildə Göyçə mahalının Cil 
kəndində anadan olub. Atası Qasım kişi Göyçənin tanınmış aşıq- 
lanndan idi və Müseyib də aşıqhğı ondan öyrənmişdi. Keçən əsrin 
əvvəllərində ermənilərin özbaşmalığmdan yaxa qurtarmaq üçün 
onun atası da Tovuza köçüb və uzun illər Qovlar kəndində yaşa- 
yıblar.

Müseyib Nəsibov 1940-1943-cü illərdə orduda xidmət edib, 
ikinci dünya müharibəsində döyüşdə yaralandıqdan sonra vətənə 
dönüb. 1948-ci ildə o, Gədəbəyə köçərək on il orada yaşayıb, 1958- 
ci ildə yenidən doğulduğu Cil kəndinə qayıdıb.

Müseyib Nəsibov bir aşıq kimi Göyçə ilə yanaşı Azərbaycanda,
Borçalıda da tanımb və sevilib. Klassik aşıq yaradıcılığını mükəm- 
məl bilən Müseyib Nəsibov qardaşı aşıq Əlinin, aşıq Qəhrəman 
Rüstəmovun, aşıq Şükürün (Göyçə), aşıq Seyid Rzamn (Bala Məzrə) aşıq Əşrəfin ustadı olub.

1988-ci ildə yenidən köçkünlük həyatı yaşamağa məcbur olan aşıq Müseyib Bakıda məskunlaşıb. O, 1995-ci ildə 
Bakıda vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası
AVDIQAYM AQLI

Aşıq Avdı 1909-cu ildə Qazax mahalının İncə dərəsində -  Qaymaqh  
kəndində anadan olub. Atası İsa kişi və anası Yetər xanım Avdım n is- 
tedadını görərək onu gənc yaşlarmdan Borçah mahahnda yaşayıb- 
yaradan ustad aşıq Sadıq Suhanovun yamna şəyird qoyublar. G ənc  
Avdı öz dövründə həqiqətən sazm suhanı olan Sadıq Sultanovdan sə- 
nətin bütün sirrlərini öyrənərək Borçah və Qazaxda özünün ifaçılıq  
qabiliyyəti və böyük dastançıhğı ilə tanman bir aşığa çevrihb.

1941-ci ildə cəbhəyə yola düşən və ağır döyüşlərdən keçən A vdı 
Qaymaqh doğma el-obasma bir də 1947-ci ildə qayıdıb və yenidən öz
sənəti ilə məşğul olmağa başlayıb.

Aşıq Avdı dövrünün böyük ustadları tərəfindən yüksək qiymətlən- 
dirilən ‘‘İncəgülü” saz havasmı yaradıb. O, Azərbaycan aşıqlarmm III 
quruhaymda iştirak edib. n  a  - a

İncə dərəsində saz məktəbi Aşıq Avdmm adı ilə bağhdır. O, aöra
böyük aşıq yetişdirmişdir: Aşıq Cəlal, Aşıq Yəhya, Aşıq Sadıq və Aşıq S əd i

Avdı Qaymaqh 1988-ci ildə vəfat edib.

ƏLİXAN QARA YAZILI

Əlixan Qurban oğlu Ömərov 1909-cu ildə Gürcüstanda -  Qarayazmm 
Kosah kəndində anadan olub. Sənətdə ilk müəllimi onun həmyaşıdı, böyük 
sənətkar Əmrah Gülməmmədovun atası Paşa Gülməmməd oğlu olmuşdur. 
Sonradan başqa ustad yanmda olmasa da, öz üzərində daim çahşdığmdan 
kamil bir aşıq kimi yetişmiş, Qarayazı Hə yanaşı Qaraçöpdə, Borçahda, 
Qazaxda və digər bölgələrdə də ağır toy məclisləri keçirmiş, bir neçə şəyırd
yetişdirmişdir.

Aşıq Əlixan Qarayazıh 1998-ci ildə vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası

SARIMƏMMƏDOV

Sarı Namaz oğlu Məmmədov 1909-cu ildə Gəäəbəyin R.Əliyev 
kəndmdə anadan olub. Elə həmin il Həmid bəy və Allahyar bəy 
tərəfindən atası öldürülüb və o, əmisinin himayəsində yaşayıb. 1918-
1925-cı ıllərdə Gəddbəydə nökərçilik edib, 1925-ci ildən əkinçiliklə 
məşğul olub. 1931-ci ildən aşıqlığa meyl göstərən Sarı Məmmədov
1934-cu ıldə Dəstəfur (Daşkəsən) rayonuna köçüb. İki il bu rayonun 
Təzəkənd kəndində yaşayıb. 1938-ci ildə yenidən Gədəbəyə qayıdaraq 
Rustəm Əliyev sovetliyinə daxil olan Qala kəndində məskunlaşıb.

1938-ci ildə keçirilən II Aşıqlar Qurultayında iştirak edib.

BƏHL UL NİFTULLA YE V

B əhlul Əmirxan oğlu Niftullayev 1909-cu ildə 
Naxçıvanın Külüs kəndində anadan olub. 1923- 
1928-ci illərdə nökərçilik edib, 1929-1935-ci illərdə 
muzdur olub. Professor Q.Namazovun ‘Aşıqlar*’ 
(Bakı, 2004, səh.67) kitabında qeyd olunur ki, o, 
Naxçıvanda tanınmış aşıq Əzimin şəyirdi olub.
1938-ci ildə özünün yazdığı tərcümeyi-halda isə 
göstərir ki, kolxoz tarlalarmda, Şahbuz rayonundakı 
teatrda çıxışları olub. Bundan başqa 10 gün 
Naxçivan radiosunda və 7 gün Qarakilsədə dövlət 
klubunda oxuyub.
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Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

MUSA MƏŞƏDİSALEH OĞLU

Musa Məşədi Saleh oğlu 1909-cu ildə Göyçə mahalımn Ağkilsə 
kəndində anadan olub. Äşıq Ələsgərin qardaşı oğludur. Qardaşı Növrəs 
Iman kimi erkən yaşlarından saza-sözə bağlanıb, el arasında tanınıb. 
Hüseyn Cavan bir neçə il onun şəyirdi olub.

Aşıq Musa 1948-ci ildə avtomobil qəzasında həlak olub.

YUSIF YUSİFOV

Yusif Həsən oğlu Yusifov 1909-cu ildə Tovuzun Azaflı kəndində 
anadan olub. 1925-ci ildən Qaraçıoğlu İbrahimin (İbrahim Əliyev) 
şəyirdi olub. 1930-cu ildən sərbəst olaraq aşıqhğa başlayıb. 1937-ci 
ildən Gəncədə yaşayıb. Azərbaycan aşıqlarmın II qurultaymda iştirak 
edib.

HUMBƏTƏLIYEV

Hümbət Aslan oğlu Əliyev 1909-cu ildə Gədəbəyin 
Rüstəm Əliyev kəndində anadan olub. 1930-cu ildən həmin 
rayonun Zəhmət kəndində məskunlaşıb. 1932-ci ildən 
aşıqhğa başlayıb.

ISLAM FƏZIYEV

İslam Hüseyn oğlu Fəziyev 1909-cu ildə Ağstafa rayonunun Qıraq 
Kəsəmən kəndində anadan olub. Bir müddət varhların mal-qarasmı 
otarıb, sonra əkinçiliklə məşğul olub. 1934-cü ildən aşıqhğa başlayıb. 

Azərbaycan aşıqlarmm II və III quruhaylarmm iştirakçısı olub.
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Ozan-aşıq dünyası

NƏSİBHƏSƏNOV

Nəsib Həsən oğlu Həsənov 1909-cu ildə Borçalmm Faxralı kəndin- 
də anadan olub. Borçalıda tamnmış aşıq olan Həsənin oğludur. Aşıqlığı 
atasmdan öyrənib, saz havalarmı və dastanlarımızı yaxşı bilib. Məşhur 
aşıqlar Əmrah Gülməmmədov və Hüseyn Saraçlı ilə birlikdə Gürcüs- 
tanda keçirilən musiqi olimpiadasmda iştirak edib və qalib admı 
qazanıb. Borçalmm bir çox kəndlərində məclislərdə, el şənliklərində 
iştirak edib.

Aşıq Nəsib eyni zamanda şeir də yazıb. Bəzi müxəmməs və təcnis- 
lərini Faxralıda aşıqlar bu gün də oxumaqdadırlar.

Nəsib Həsənov 1973-cü ildə vəfat edib.

Ozan-aşıq dünyası

IBRAHIM MƏMMƏDOV

İbrahim Əsgər oğlu Məmmədov 1909-cu ildə Gəncədə anadan olub.
1930-cu ildən aşıqlığa başlayıb, aşıq İslamm şəyirdi olub.

MƏHƏMMƏD MUSTAFAYEV

Məhəmməd Mustafa oğlu Mustafayev 1910-cu ildə Gədəbəyin 
Leşkər kəndində anadan olub. İbtidai təhsil ahb. Aşıqhğa meyl göstərib, 
Gədəbəy və Göyçə aşıq mühitində yetişib.

Məhəmməd Mustafayev Gədəbəyin tanmmış aşıqlarmdan biri olub.

ŞƏMİL ƏLİYEV

Şəmil İbrahim oğlu Əliyev 1910-cu ildə Şəmkirin Yuxarı Ayıbh 
kəndində anadan olub. Dövrünün məşhur aşığı olan İbrahim Əliyevin 
(Qaraçıoğlu İbrahimin) oğludur. 15 yaşmdan aşıqlığa həvəsi olub və 
atasmdan 6 il bu sənətin sirlərini öyrənib.

62 63



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

IBRAHIM TAGIYEV

Ibrahim Həsən oğlu Tağıyev 1910-cu ildə Daşkəsənin Qabaqtəpə 
kəndində anadan olub. 1933-cü ildən aşıqlığa başlayıb. Göyçə 
mahalının Bala Mərzə kəndindən aşıq Hüseynin şəyirdi olub. Bir çox  
dastanları mükəmməl bilib.

NIFTALISÜLEYMANOV

Niftah Kərbəlayi İsmayıl oğlu Süleymanov 1911-ci 
ildə Göyçə mahahnın Ardanış kəndində anadan olub. 
Beş il Qızılvəngli aşıq Quluya şəyirdlik edib. Sənətin 
sirlərini mükəmməl öyrənib, dastanları yaxşı mənim- 
səyib. Olimpiada və digər tədbirlərdəki çıxışlanna görə 
dəfələrlə fəxri fərman və başqa mükafatlara layiq gö- 
rülüb. Azərbaycan aşıqlarmın III quruUaymda iştirak 
edib.

Aşıq Niftah 1976-cı ildə dünyasmı dəyişib.

QARA MƏMMƏDOV

Qara Qoca oğlu Məmmədov 1911-ci ildə Basarkeçərdə anadan 
olub. Sonradan Gəncədə yaşayıb. 1932-ci ildən aşıqhğa başlayıb. Aşıq 
Əsəd və aşıq Rəhimə şəyirdlik edib.

ƏDHƏM ƏRƏBOV

Ə dhəm  Aslan oğlu Ərəbov 1912-ci ildə Qazax rayonunun Dağ- 
kəsəmən kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olub. 1927-ci ildə 
həmin kənddə ibtidai təhsilini başa vurub. Həmin ilin sentyabrmdan 
1933-c ü  ilin noyabr aymadək Ağstafa dəmiryol stansiyasmda yoldəyiş- 
dirici işləyib. 1933-cü ilin dekabr aymdan 1940-cı ilin oktyabr aymadək 
Äşıq Ə səd Rzayevin yanmda şəyird olub. 1941-ci ilin avqustundan 
1943-cü ilin dekabrmadək ikinci dünya müharibəsində iştirak edib. 
M üharibədən qayıtdıqdan sonra bir müddət Ağstafa rayon mədəniyyət 
şöbəsində müfəttiş vəzifəsində çahşıb. 1944-cü ildən aşıqhğmı davam 
etdirib. Azərbaycan aşıqlarmm III qurultaymda iştirak edib.
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HƏSƏN BAYRAMOV

15 dekabr 1958-ci ildə özünün yazdığı (S.Mümtaz adına Dövht 
Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi, fond 360, siyahı 3, saxlama vahiäi 65) 
tərcümeyi-halda qeyd olunur ki, Həsən Cəfər oğlu Bayramov 1912-ci ildə 
Gəncədə anadan olub. 1922-ci ildə atasmı itirib. Məktəbə getsə də, 
yoxsulluq üzündən orta məktəbi bitirə bilməyib, muzdurluq edib.

Aşıq Qara Mövlayev onu öz yanma şəyird götürüb, sənətin sirrlərini 
öyrətməklə yanaşı, ona daim maddi köməklik də göstərib. Həsən 
Bayramov 10 il onun şəyirdi olub.

Aşıq Həsən Azərbaycan aşıqlarmın 11 qurultaymda iştirak edib, 
1933-cü ildə İncəsənət İttifaqımn Gəncə şöbəsinə üzv seçilib. 1941- 
1945-ci illər sovet-alman müharibəsinin iştirakçısı olan Həsən Bayra- 
mov cəbhədən qayıtdıqdan sonra da aşıqhq fəaliyyətini davam etdirib.

AGALAR MİKA YILOV

Aşıq Ağalar Mirzə Bilal oğlu Mikayılov 1913-cü ildə 
Şamaxmm Qəşəd kəndində anadan olub. Uşaqhqdan 
atası Aşıq Mirzə Bilaldan aşıqlığm sirlərini öyrənməyə 
başlayıb. 1937-ci ildə atası Sibirə sürgün edildikdən 
sonra onun sənətini davam etdirib.

NƏCƏF BAXŞƏLİYEV

Nəcəf Baxşəliyev 1913-cü ildə Dərələyəz mahahnm Terp kəndində 
anadan olub. 1977-ci ildə Şuşa şəhərində vəfat edib. Barəsində əlavə 
məlumat əldə edə bilmədik. Bu fotoşəkli bizə Hüseyn Hacı Qulu oğlu 
təqdim edib.

MƏHƏRRƏM HACIYEV

Məhərrəm Məhəmməd oğlu Hacıyev 1913-cü ildə Göyçə mahaimm 
Äğbulaq kəndində anadan oluh. 1926-I930-cu illərdə həmin kənddə ihtıdai 
təhsil ahh.

1928-ci ildən Göyçəli aşıq Kazımm və digər aşıqlarm yamnda şəyirdiik 
edih, saza-sözə sonsuz həvəsini görən əmisi onu Ələsgər ocağma aparıh və o, 
7 ilAşıq Tahhdan sənətin sirlərini öyrənih, Növrəs İmanla dostluq edih.

İkinci dünya müharihəsinin iştirakçısı oluh və cəhhədən qayıtdıqdan 
sonra yenidən aşıqlıq sənətini davam etdirih, aşıq Imranm ustadı oiuh.

I947-Cİ ildən Xaniar (indiki Göygöl) rayonunda məskunlaşan Məhərrəm 
Hacıyev hir aşıq kimi özünəməxsus ifa tərzi və peşəkarhğı ilə seçilih, müx- 
təlif tədhirlərdə fəai iştirak edərək mükafatlara layiq görülüh. Azərhaycan 
aşıqlarmm 111 qurultaymda iştirak edih.

Məhərrəm Hacıyev 2002-ci ildə Xaniar (Göygöl) şəhərində vəfat edih.
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MƏHƏMMƏD HÜSEYNOV

Məhəmməd Hüseytıov 1913-cü ildə Tovuzun Əlimər- 
danlı kəndində anadan olub. Aşıq Nəcəfin kiçik qar- 
daşıdır və onun şəyirdi olub. Uzun müddət Tovuz aşıqlar 
ansamblmın üzvü olan aşıq Məhəmməd Azərbaycan 
aşıqlarının IV  qurultayında iştirak edib.

Aşıq Məhəmməd 1988-ci ildə vəfat edib.

ABBASƏLIXƏULOV

Abbasəli Süleyman oğlu Xəlilov 1913-cü il dekabrm 31-də Göyçə 
mahahnm Daşkənd kəndində anadan olub. Şair Məmmədhüseynin 
nəticəsidir.

Ustadı Göyçə mahahnm Yarpızh kəndindən olan Aşıq İslam olub.
Aşıq Abbasəli 1941-1945-ci illərdə ikinci dünya müharibəsində işti- 

rak edib, müharibədən qayıtdıqdan sonra uzun müddət Gədəbəy rayo- 
nunda yaşayıb.

1953-cü ildə ata-baba yurdu olan Göyçə mahahndan həmkəndliləri 
və qohumları deportasiya olunduqdan sonra 1965-ci ildə Aşıq Abbasəli 
də Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndinə köçüb.

Aşıq Abbasəli 2007-ci sentyabrm 30-da Bərdə rayonunun Yeni 
Daşkənd kəndində vəfat edib.
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BƏYLƏR QƏDİROV

Bəylər Qədirov 1914-cü ildə Salyanm Çuxanh kəndində anadan 
olub. Vaxtilə özünün verdiyi məhımata görə aşıqhğı əvvəlcə Aşıq 
Abbasdan, sonra isə Aşıq Şakir və Aşıq Maqsuddan öyrənib (S.Qəniyev. 
Şirvan aşıqları. Səh. 357). 1938-ci ildən məclislərdə çıxış edib.

Azərbaycan aşıqlarmm II və III qurultaylarmda iştirak edib. Bir 
sənətkar kimi xidmətləri qiymətləndirilib, diplom, fəxri fərman və 
müxtəlif mükafatlara layiq görülüb.

Şirvan aşıq məktəbinin inkişafmda özünəməxsus xidmətləri olan 
Aşıq Bəylər 1991-ci ildə vəfat edib.

QURBAN FƏRZƏLİYEV

Qurban Əli oğlu Fərzəliyev 1914-cü ildə Gəncədə 
anadan olub. Altı ayhq uşaq ikən atasmı itirib. 10 ya- 
şmdan muzdurluq etməyə başlayıb. Arxivdə saxlanılan 
tərcümeyi-hahnda qeyd edir ki, “1930-cu ildən işləməyə 
və aşıqhq etməyə başladım. 1933-cü ildə anam öləndən 
sonra daimi aşıqhq etməyə başladım” (fond 3, siy.3, 
sax.vah.4).
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MƏHƏMMƏDƏLİ PÜNHAN

Məhəmmədəli (Pünhan) Sadıq oğlu 1914-cü ildə Göyçə mahalının 
Babacan kəndində saza-sözə bağlı bir ailədə anadan olub. Zəmanəsinin 
böyük ustadı Növrəs İmandan dərs alıb, eyni zamanda Aşıq Kərəm və 
Aşıq Vəlidən də sazın sirlərini öyrənib.

Zamanın acı yelləri onu da öz yurd-yuvasından ayrı düşməyə vadar 
edib və o, Qarayazıda məskunlaşıb.

Pünhan ləqəbi ilə şeirlər dəyazan Məhəmmədəli Sadıq oğlu 1985-ci 
ildə Qarayazıda dünyasını dəyişib.

Ozan-aşıq diinyası

NABAT CAVADOVA

Nabat Paşa qızı Cavadova 1914-cü ildə Şərurun Parçı kən- 
dində anadan olub. 1932-ci ildə aşıq Nabat dayıları ilə birlikdə 
Bərdə rayonunun Piyadalar kəndinə köçüb. O zamanlar Aşıq 
Ələsgərin qardaşı Məşədi Salehin oğlu aşıq Musa da həmin 
kənddə yaşayırdı. Dayları onu aşıq Musaya şəyird verib. 1947-ci 
ildə aşıq Nabat Piyadalar kəndində ailə qurub. Elə həmin il 
Yevlax şəhərinə köçüb və orada yaşayıb. O, 1973-cü ildə xəstə- 
lənib və bacları onu Şərurun Parçı kəndinə aparıblar. Öz 
vəsiyyətinə görə Siyaqut kəndində anasmın yanmda dəfn olunub.

1939-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti 
dekadasmda Səməd Vurğun, Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Əsəd Rzayev, 
Mirzjə Bayramov, İslam Yusifovla birlikdə Aşıq Nabat da iştirak edib.

BARATMƏMİŞOV

Barat Əhməd oğlu Məmişov (Şirvanh) 1915-ci ildə Şamaxmm 
Cəyirli kəndində anadan olub. Şirvanlı aşıq Soltanmurada şəyirdlik 
edib. Ondan ustad xeyir-duası aldıqdan sonra 1953-cü ildən etibarən 
müstəqil fəaliyyətə başlayıb.

Azərbaycan Aşıqlarınm III və IV qurultaylarmm nümayəndəsi olub. 
Onun şeirləri dövri mətbuatda dərc olunub. Keçmiş ittifaqm müxtəlif 
bölgələrində Şirvan aşıqları ilə birlikdə konsertlər verib, müxtəlif 
mükafatlara layiq görülüb.

Aşıq Barat Məmişov 1997-ci ildə vəfat edib.
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HƏSƏN PƏRVANƏ

Həsən Pərvanə (Həsən Zeynalov) 1915-ci ildə Şəmkirin Otaqçı 
Təhnəli kəndində anadan olub. 1932-1938-ci illərdə orta məktəbdə oxu- 
yub. Özünün yazdığı tərcümeyi-halda (S.Mümtaz adma Dövlət Ədə- 
biyyat və İncəsənət arxivi, fond 360, siyahı 3, saxlama vahidi 65, səh. 
46) qeyd olunur ki, 1939-cu ildə Şəmkirin Seyfəli kəndində Aşıq 
Hüseynə şəyirdliyə başlayıb. 1941-ci ildə sovet-alman müharibəsinə 
yola düşüb. 1943-cü ildə döyüşlərdə yaralandıqdan sonra cəbhədən 
qayıdıb. 1944-1950-ci illərdə yenə Aşıq Hüseyndən aşıqhq sənətinin 
sirlərini öyrənib. Üç il Şəmkir və Gədəbəy rayonlarmda aşıqlarm bədii 
rəhbəri olub. O, həm də şeiryazıb.
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HUSEYN SARAÇLI
Hüseyn Saraçlı (Hüseyn Qurban oğlu Həsənov) 1916-cı ildə Borçalıda -  indiki 

Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndinda anadan olub. İlk dəfa öz kandlisi Aşıq İsmayılm 
şagirdi olub, dövrünün azman aşığı Quşçu İbrahimdən bu sənətin sirlərini öyrənib, şair 
Nəbi və Sarvan Bayram kimi (hər ikisi Borçahnm Faxrab kəndindəndir) güclü saz-söı 
xiridarlarmm yanmda tam pibctələşərək, kamil el sənətkarma çevrilib,

Aşıq Hüseyn gözəl saz çahb oxuması və şeir yazması ilə yanaşı, dastan danış- 
maqda da Azərbaycan aşıq sənətində əvəzsiz bir ustad idi.

Azərbaycan və Gürcüstan radio və televiziya şirkətlərinin qızıl fondlarmda Aşıq 
Hüseynin söylədiyi bir çox dastanlar lentə yazdmlaraq saxlamlır.

Aşıqhq sahəsində əvəzsiz xidmətlərinə görə Aşıq Hüseyn Saraçh anadan 
olmasmm 60 illiyi təntənələrində Gürcüstamn “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri 
adına layiq görülüb.

Aşıq Hüseyn Saraçlınm ilk kitabı 1992-ci ildə Bakıda “Şeirlər, söyləmələr” adı 
ahmda çap olunub.

Aşıq Hüseyn Saraçlmm sənətdə öz dəsti-xətti ilə seçibn 14 şagirdi olub. Sonuncu 
şəyirdi aşıq-sazbənd Kövrək Muraddır.

Aşıq Hüseyn Saraçh 1987-ci ildə 71 yaşmda dünyasmı dəyişib. Saraçh orta  
məktəbinin qarşısmda böyük sənətkara abidə qoyulub.

HUSEYN CA VAN
Hüseyn Cavan (Hüseyn Mikayıl oğlu Əüyev) 1916-cı ildə Güney Azərbaycanm  

Kərmədüz mahahnm Ut kəndində anadan olub. Kiçik yaşlarmdan atasını itirib və 
anası bir yaşh oğlunu da götürüb Quzey Azərbaycana gəlib. Bir müddət Ağdamm  
Şərəfxanh kəndində yaşadıqdan sonra DəUməmmədhyə köçüblər.

Kiçik yaşlarmdan muzdurhıq edə-edə saza-sözə də böyük maraq göstərən 
Hüseyn nəhayət Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Aşıq Musanın yanma gedib və 1937-ci 
ilədək onun şəyirdi olub.

I938-Cİ ildə o, Güney Azərbaycana köçüb və l946-cı ilədək orada yaşayıb. 1946- 
cı ildə Bakıya qayıdan Hüseyn Cavan bir neçə il M.Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasında solist kimi fəaliyyət göstərib. 1948-ci ildə Goranboy 
rayonuna köçüb.

Aşıqhqla yanaşı həm də şair kimi tanınan Hüseyn Cavanın ötən əsrin 60-80-ci 
illərində bir neçə kitabı nəşr olunub.

Hüseyn Cavan 1985-ci ildə vəfat edib.
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TAHİRMUSAYEV

Tahir Musayev 1916-cı ildə Qazaxın Bağanis Ayrım kəndində 
anadan olub. Yeniyetməlik dövründə muzdurluq edib. Sonradan aşıqlığı 
öyrənib.

ZAL CABBARLI

Zal Xəlil oğlu Cabbarlı I9I6-cı ildə Kəlbəcərin Qamışlı kəndində 
anadan olub. 1923-cü ildə Qamışlı məktəbinə daxil olub, 1927-ci ildə 
məktəbdən çıxıb. 1933-cü ildə ibtidai məktəbə müəllim təyin olunub, 
I935-Cİ ildə isə xaric edilib. 1936-1937-ci illərdə Quzeyir kəndində 
müəllimlik edib, 1937-ci ildən Seyidlər sovetliyində müəllim təyin 
olunub.

1938-ci il sentyabrın 27-də yazdığı tərcümeyi-halında qeyd edir ki,
1935-ci ildən şeiryazır, sazda 10 hava çalır.
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MƏSIMSƏFƏROV

Məsim İsa oğlu Səfərov 1917-ci ildə Şəmkirin Keçili kəndink 
anadan olub. 7-illik təhsil alsa da, uşaqlıqdan arzusunda olduğıı 
aşıqlıq sənətinin ardınca gedib. Məşhur aşıq İslam Yusifovm 
şəyirdi olub. Dörd il ona qulluq edib.

O, respublika səviyyəli xalq yaradıcılığı festivallarında \d 
müxtəlif incəsənət tədbirlərində iştirak edib, istedadı layiqincd 
qiymətləndirilib.

Aşıq Məsim Səfərov eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birli- 
yinin üzvü olub.

QULAMMİRZƏ ƏFQANİ

Qulammirzə Hüseyn oğlu Əfqani 1917-ci ildə Gəncədə anadan 
olub. 1938-ci ildən aşıqhğa başlayıb. Aşıq Hüseyn Cavanın şəyirdi 
olub.

BƏHRAMALIOGLU

Aşıq Bəhram Ah oğlu 1918-ci ilin oktyabr aymda Qazax mahalmm 
Daş Salahh kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Qazax 
Müəllimlər Seminariyasma daxil olub, 1939-cu ildə isə hərbi xidmətə 
gedərək Finlandiya müharibəsində iştirak edib. Müharibədə yaralamb 
qayıtdıqdan sonra Daş Salahh kəndində müəllim işləyib, eyni zamanda 
kənd təsərrüfatı texnikumunda da oxuyub.

Aşıq Bəhramm ilk ustadı Qərbi Azərbaycanm Basarkeçər rayonundan 
Aşıq Hümbət olub. Üç il Aşıq itümbətə şəyirdlik edən Aşıq Bəhram sənətə tam 
yiyələndikdən sonra aşıqlığa başlayıb. O, üç il də Aşıq Sadığa qulluq edib.

Aşıq Bəhram həm də yaradıcı aşıq olub. Onun çoxlu sayda qoşma- 
ları, divaniləri, təcnisləri var.

Aşıq Bəhram 1991-ci il aprelin II-də vəfat edib.

NURƏDDİN QULİYEV

Nurəddin Mehbah oğlu Quliyev 1918-ci ildə Basarkeçərin İnəkdağı 
kəndində anadan olub. 1934-cü ildən aşıqhğa başlayıb. Aşıqlardan 
İsrafıl İsmayılov və İslam Yusifovun şəyirdi olub. \
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AŞIQ SONA

Sona Qara qızı Əliyeva 1918-ci ildə Borçalıda -  Başkeçidin Ha- 
mamh kəndində anadan olub. Borçalıda adıbəlli zurnaçı Alı Qaranın 
sayəsində saza-sözə meyli daha da güclənib.

Bu gün çox böyük şöhrət qazanmış ‘̂ Aşıq PərV’ Məclisinin yaran- 
masmda Narmc Xatunla yanaşı, Aşıq Sonanm da xidmətləri danıl- 
mazdır.

Aşıq Sona 1988-ci ildə dünyasını dəyişib.

İSAQ VERDİYEV

İsaq Abdulla oğlu Verdiyev 1919-cu ildə Goranboyun Rəhimü kən- 
dində anadan olub. 1928-1931-ci illərdə öz kəndlərində ibtidai mək- 

j ^^bdə oxuyub. 1937-ci ildən Rəhimli kəndində aşıq Xəlil Abdulkərim 
oğlu Xəlilovun yanmda balabançı kimi çıxış etməyə başlayıb.

ORUC ƏHMƏDOV
Oruc Vəli oğlu Əhmədov 1920-ci ildə Göyçə mahahnm Yarpızh kəndində 

dünyaya gəHb. Atası Vəü kişi də Göyçədə tanmmış aşıqlardan olub. İbtidai 
məktəb bitirib. 1949-1950-ci illərdə Qərbi Azərbaycandan azərbaycanhlar 
köçürülərkən Yarpızh kəndi Gədəbəy rayonunun Zəhmət kəndinə köçürülüb və 
Aşıq Oruc da bu kənddə məskunlaşıb.

Uşaqlıqdan saza-sözə meyl edib, 1929-cu ildə atası vəfat etdikdən sonra onun 
sazını sinəsinə basaraq çahb-oxumağa başlayıb. Bir neçə il Aşıq İbrahim Ahşan 
oğlunun şəyirdi olub. 1939-cu ildən müstəqil aşıqlığa başlayıb. Azərbaycanda aşıq- 
lar arasmda tezliklə tanınan Oruc VəU oğlu respublikada keçirilən mədəni tədbir- 
lərdə, festivallarda, Azərbaycan aşıqlarmm III qurultaymda iştirak edib, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi adma layiq görülüb. Özünün yazdığma görə 60-dan çox saz 
havasmı çalmağı bacanb, bir çox dastanlanmızı mükəmməl bilib.

1953-1970-ci illərdə Gədəbəy aşıqlarma ağsaqqallıq edən aşıq Oruc Vəli oğlu 
Miskin Vəli və aşıq Məhəmmədəli ilə bərabər neçə-neçə məclislər, el şənlikləri 
keçirib. O, eyni zamanda aşıq şeirinin bir çox şəkillərində şeirlər də qoşub.

Aşıq Orucun Şahsuvar və Nurəddin admda iki şəyirdi olub.
1976-cı ildə Gədəbəyin Zəhmət kəndində vəfat edib.
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ƏBİL İSMAYILOV

Əbil Vəliməmməd oğlu /smayılov 1920-ci ildə Şamaxmm Ləngəbiz 
kəndində anadan olub. yediillik məktəbi bitirdikdən sonra Şamaxı peda- 
qoji məktəbində oxuyub. Bir müddət İsmaydhda təhsil şöbəsində çahşıb, 
sonra isə Ağsu rabitə idarəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub. Otən 
əsrin 60-ct illərindən aşıqlığa meyl edib, Aşıq Abbasdan bu sənətin sir- 
lərini öyrənib. Azərbaycan aşıqlarmm III qurultaymda iştirak edib.

Aşıq Əbil 1994-cü ildə vəfat edib.
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ƏHMƏD QƏRIBLI

Əhməd Musa oğlu Qəribli 1921-ci ildə Borçalıda -  o zamankı L&i- 
semburq (indiki Bolnisi) rayonunun Saraçlı kəndində anadan o/ub. 
Sazın sirlərini özünün həmyerlisi aşıq İsmayıldan öyrənib. İkinci dÜFiya 
müharibəsi zamanı cəbhəyə yola düşən Əhməd döyüşlərdə yaralandıqdm 
sonra vətənə qayıdıb və sənətini davam etdirib.

Aşıq Əhməd 1997-ci ildə vəfat edib.

ƏHMƏD RÜSTƏMOV

Əhməd Ədil oğlu Rüstəmov I921-ci ildə Kürdəmirin Carlı 
kəndində dünyaya gəlib. 25 dekabr 1958-ci ildə özünün yazdığı 
(S.Mümtaz adına Dövlat Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi, fon d  
360, siyahı 3, saxlama vahidi 65) tərcümeyi-halda qeyd olunur 
ki, 1930-cu ildə orta məktəbin birinci sinfınə daxil olub və 
1940-cı ildə 10-cu sinfı bitirib. Erkən yaşlarından saza meyl 
salıb və bu sənətin sirlərini ilk olaraq öz kəndlərindən olan Əli 
adh balabançıdan öyrənib. İkinci dünya müharibəsi başlayan- 
da cəbhəyə yola düşüb. Bir ildən artıq cəbhədə döyüşdükdən 
sonra xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq ordudan tərxis olunub. 
1943-1945-ci illərdə Dəvəçi rayon milis idarəsində kimsəsiz 
uşaqlar üzrə təlimatçı işləyib. İkinci dünya müharibəsi qurtar- 
dıqdan sonra öz rayonlarma qayıdıb və aşıqlıq etməyə başlayıb.

Folklorşünas alimlər Aşıq Əhmədin yaradıcılığmı tədqiq 
etmiş, jurnalistlər haqqmda dəfələrlə məqalələr yazmışlar.

Əhməd Ədil oğlu Rüstəmov 2008-ci ildə vəfat edib.
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İSLAM ƏRDƏNƏR

İslam İsə oğlu Ərdənər 1921-ci ildə Türkiyənin 
Qars vilayətindəki Kümbətli kəndində anadan olub. 
Onun atası əslən Dağ Borçahnm Soyuqbulaq kən- 
dindən olub.

Uşaqhqdan aşıqlığa böyük həvəsi olan İslam Aşıq 
Şenniyin oğlu Qasımm yanma gələrək uzun müddət 
ona qulluq edib. TezHklə Qarsda məşhur aşıqlardan 
biri kimi tanmıb. 1972-ci ildə Borçalmm Keşəli

kəndində yaşayan bacısı oğiu Qıllözdü Qəmbər Omar oğlunun dəvəti ilə Keşəliyə gələn Aşıq Islam
Ərdənər burada Borçalmm məşhur aşıqlan Hüseyn Saraçh, 
Əfəndiyev və digərləri ilə görüşüb.

Aşıq İslam Ərdənər 2000-ci ildə vəfat edib.

Əmrah Gülməmmədov, Kamandar

SOLTANMURAD QUBATOV

Aşıq Soltanmurad Qubadov 1922-ci ildə Şamaxmm Sündi kəndində 
anadan olub. Aştqhq sənətini ilk dəfə Aşıq Nizamdan və balabançı 
Xanışdan öyrənib. Bir neçə il də aşıq Abbas Söhbətovun yanmda şəyird 
olub.

1939-1961-ci illərdə aşıqhq edən Soltanmurad Şirvan aşıq mühi- 
tinin inkişafmda böyük əmək sərf edib.

Aşıq Soltanmurad 1961-ci ildə vəfat edib.
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ŞAKİR HACIYEV

Şakir Şahverdi oğlu Hacıyev 1922-ci ildə Şamaxının 
Xəlilli kəndində anadan olub. 1939-cu ildə orta mdktəhi 
bitirib. Oğlunun məlahətli səsini və aşıq sənətinə böyük 
həvəsini görən Şahverdi kişi yeddinci sinfi bitirdndən 
sonra onu Göyçaylı Aşıq Mürsəlin yanma aparıb. 1941- 
ci ildə sovet-alman müharibəsinin başlanması Şakirin 
arzusunu yarımçıq qoyub. Belə ki, əvvəlcə onun ustadı 
Aşıq Mürsəl, sonra isə onun özü cəbhəyə yola düşüb.

1946-cı ildə müharibədən qayıdan Aşıq Şakir yenidən 
öz sənətini davam etdirib. Qısa müddət ərzində bütün 

Azərbaycanda məşhurlaşıb, 1955-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilib.
O, Azərbaycan aşıqalrmm III qurultaymda iştirak edib. 1967-ci ildə Azərbaycanm Əməkdar 

mədəniyyət işçisi fəxri adma layiq görülüb.
Aşıq Şakir Hacıyev 1979-cu il aprelin 10-da vəfat edib.

MEHDIMEHDİYEV

Mehdi Atəş oğlu^Mehdiyev 1923-cü ildə Zəngibasar mahahnda ana- 
dan olub. Burada orta təhsil aldıqdan sonra Naxçıvanda ikillilk Müəl- 
limlər İnstitutunu bitirib. 1941-ci ildə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb, 1942- 
1943-cü illərdə ikinci dünya müharibəsində iştirak edib.

Sonradan Tərtərin Səhlabad kəndində yaşayan Mehdi Mehdiyev müəl- 
limliklə yanaşı aşıq sənətini də davam etdirib.

ƏMİR HƏSƏNOV

Aşıq Əmir (Əmir Muxtar oğlu Həsənov) 1923-cü ildə Borçahda -  
o zamankı Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Sarallar kəndində 
anadan olub. Üç il öz dövrünün ustad aşıqlarmdan sayılan Məşədi 

^  Söyünə şəyirdlik edib.
Sənətdə kamilləşdikdən sonra özünün də bir neçə şəyirdi olub.

İ Aşıq Əmir 1992-ci ildə dünyasmı dəyişib.

ŞİRSOL TAN MƏHƏMMƏD OĞL U

Ş irso lta n  Məhəmməd oğlu 1924-cü ildə Şamaxmm Nabur kəndində 
anadan olub. Otuz ilə yaxm Şirvan bölgəsində aşıqhq edib. Aşıq 
^irsoltan 1988-ci ildə vəfat edib.

81
80



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

MIKAYIL AZAFLI

Mikayıl Cabbar oğlu Zeynalov 1924-cü ildə Tovuz rayonunun Azaflı kəndində anadan olub. O, böyük 
coşğunluqla yazıb-yaradan, aşıq sənətini inkişaf etdirən, sağlığında klassikləşən ustad aşıqlardan idi.

Professor Məhərrəm Qasımhnın haqh olaraq göstərdiyi kimi, Azaflı aşıq poeziyasınm bütün şəkillərində əsl sənət 
nümunələriyaradan, klassik aşıq ənənələrini layiqincə davam etdirən sənətkarlardandır. O, “Azafh dübeytV\ “Azafh 
gözəlləməsi”, “Azafh sənəti”, “Azaflı dünyası” “Azafh gərayhsV', “Azafh himni’\ mikayıW\ “Azafh dağları”, 
‘̂ Azafh bəhri” “Məzahiri”, “Azjafh müxəmməsV', “Şah sarayı” kimi saz havalanyaradıb.

Azaflının Ümumittifaq Musiqi Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinə üzv seçilməsi də təsadüfı deyidi. İlk dəfə 
1954-cü ildə Moskvada festivalda iştirak edib, medallarla təltif olunub.

Azafh poeziyası xalq arasmda geniş yayılsa da, XX əsrin 80-ci illərinin ortalarına qədər^mətbuat üzünə 
həsrət qalmışdı. “Qoca Qartar adh kitabı 1987-ci ildə çap olunub.

1984-cü ilin mart aymda aşıqlarm IV quruUaymda çıxış edən M.Azafh Aşıqlar Birliyinin sədr müavini seçiImişdL
1989-cu il may aymm 17-də Mikayıl Azaflı ədəbiyyat və incəsənətin inkişafmda böyük xidmətlərinə görə 

“Əməkdar mədəniyyət işçisV'fəxri adma layiq görülüb.
Mikayıl Azaflı 1990-cı ildə vəfat edib. Ölümündən sonra Tovuz şəhərində bir küçəyə aşığm adı verilib, 

Azaflı kəndində oxuduğu məktəbin önündə büstü qoyulub.

ƏHMƏDƏLIDOSTƏLIYEV

Aşıq Əhmədəli Ağalı oğlu Dostəliyev 
1924-cü ildə Şamaxının Ərəbşahverdi 
kəndində anadan olub. Dörd il aşıq Abbas 
Söhbətova şəyirdlik etdikdən sonra özü 
sərbəst olaraq aşıqlıq edib, neçə-neçə 
məclislər yola salıb.

Əhmədəli Ağalı oğlu çalıb-oxumaqla 
yanaşı şeir də yazırdı. Şeirlərindən bir 
neçəsi professor Seyfəddin Qəniyevin 
“Şirvan aşıqları” kitabında nəşr olunub.

Aşıq Əhmədəli Dostəliyev 1988-ci ildə 
vəfat edih.

ZEYNAL MƏMMƏDOV

I958-Cİ ildə özünün yazdığı (S.Mümtaz adma Dövlət Ədəhiyyat və /ncəsənət 
arxivi, fond 360, siyahı 3, saxlama vahidi 65) tərcümeyi-halda qeyd olunur ki, 
Zeynal Muxtar oğlu Məmmədov 1924-cü ildə Gəncədə anadan olub. Gəncə 
şəhərindəki M.F.Axundov adma 7 sayh orta məktəbə daxil olub. Maddi ehtiyac 
uchatmdan 5-ci sinifdən təhsilini yarımçıq huraxıb. 1936-1941-ci illərdə aşıqhq 
edih. 1941-1944-cü illərdə ikinci dünya müharihəsində iştirak edih.

Aşıqlıq sənətində ustadı Qaraçwğlu İhrahim oluh.

82 83



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

İSGƏNDƏR AĞBABALI

İsgəndər Ağbabalı 1925-ci ildə anadan olub. Aşıq Nəsibin şəyirdi 
olub. O, təkcə Ağbabada yox, aranlı-dağlı Borçalıda, Azərbaycanda, 
Dağıstanda və hətta Orta Asiyada da ustad sənətkar kimi tanınırdı. 
Dastan, qoşma və gəraylılar müəllifıdir.

İsgəndər Ağbabah 1988-ci ildə vəfat edib.

QƏHRƏMAN SÜLEYMANO V

Qəhrəman Ömər oğlu Süleymanov 1925-ci iläd 
Dağ Borçahnın Qaraqala kəndində anadan olub. 
Ibtidai təhsiHni həmin kənddə ahb, ailəsi ilə birlik- 
də dədə-baba yurdu Qarayazıya döndükdən sonra 
isə burada yeddiillik məktəbi bitirib. İki dəfə - 1937 
və 1951-ci illərdə ailəsi ilə birhkdə Qazaxıstana 
sürgün edihb. Sürgündən qayıtdıqdan sonra isə 
Bolnisi rayonunun Qoçulu kəndində məskunlaşıb. 
Sarvan Bayram və Hüseyn Saraçh ilə dostluq edib, 
onlardan sənətin sirlərini öyrənib.

Aşıq Qəhrəman 2004-cü ildə vəfat edib.

HƏSƏN DƏR YAHQUL UYE V

Həsən Şəmistan oğlu Dəryahquluyev 1926-cı ildə Qazax rayo- 
nunun Kəmərli kəndində anadan olub. Ustad aşıq Kor Əhmədin 
şəyirdi olub.

Aşıq Həsən Şəmistan oğlu ifaçı və yaradıcı aşıq kimi tamnıb, şeir 
yazıb. Öz sənətini övladları Həsən, Hüseyn və Kifayətə də öyrədib.

Aşıq Şəmistan Həsən oğlu 1991-ci ildə dünyasım dəyişib.

MÜRSƏL MƏMMƏDOV

Mürsəl Əhməd oğlu Məmmədov 1925-ci il 
fevrahn 20-də Borçahnm Faxrah kəndində 
anadan olub. Məşhur ustad aşıq Hüseyn Sa- 
raçhnm şəyirdi olub. Borçahda ağır məclislər 
keçirib.

Mürsəl Məmmədov 2001-ci il martm 24-də 
vəfat edib.
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PƏNAHPƏNAHOV

Aşıq Pənah Pənahov 1926-cı ildə Salyan şəhərində anadm 
olub, burada orta məktəbi bitirib. Hələ uşaqhq illərindən saıa 
mehrini salıb, böyüyəndə isə həyatmı bütünlüklə bu sənəls 
bağlayıb. O, 1941-ci ildən aşıqhğa başlayıb, 1944-1947-ci il- 
lərdə Salyanda fəaliyyət göstərən Dövlət Dram Teatrmda çalı- 
şıb. Ozünün yaratdığı “Kür’’ aşıqlar ansambh ilə A^rbaycam 
qarış-qarış dolaşıb.

Şirvan aşıq məktəbinin korifey sənətkarlarmdan olan Aşıı 
Pənah Pənahov ömrünün və yaradıcılığmm ən gözəl çağmda - 
1978-ci ildə 52 yaşmda dünyasmı dəyişib.

İndiyədək onun "‘Saz və söz”, “Məhəbbətdən danışaq”, “Tə- 
zə söz”, “Təzə mahnı” və “Mənim sazım” adh kitabları işıq üzu 
görüb, ona həsr olunmuş ‘Aşıq Pənah dastanı” kitabı oxucu- 
larm ixtiyarma verilib.

NVRV MƏMMƏDOV

Nuru Zaman oğlu Məmmədov 1926-cı ildə 
Gədəbəyin Arıqıran kəndində anadan olub. 1995-ci 
ildə dünyasmı dəyişib.

SÜLEYMAN ABDULLA YEV

Süleyman Mütəllim oğlu Abdullayev 1926-cı ildə Qazı- 
məmməd (Hacıqabul) rayonunun Şamh kəndində anadan 
olub. Qazıməmməddə orta məktəbi bitirib. Aşıq Xanmusanm 
yanmda iki ii şəyird olub. 1959-cu ildə yazdığı tərcümeyi- 
halmda (arxivdə saxlanılır) qeyd etdiyinə görə 15 dastan bilib.

Hələlik barəsində əlavə məlumat əldə edə bilmədik.

BİNNƏT MƏMMƏDO V

Arxiv sənədlərinə görə Binnət Hümbət oğlu Məmmədov 1926-cı ildə 
Goranboyun Balakürd kəndində anadan olub. 1945-ci ildən bala- 
hançılığa başlayıb. Balabançı Qulunun şəyirdi olub.

Hələlik barəsində əlavə məlumat əldə edə bilmədik.
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MİRZƏ CƏFƏR OĞLU

Mirzə Cəfər oğlu 1926-cı ildə Dəvəçi rayonunun Aygünlü kəndink 
anadan olub. Aşıq sənətini şirvanlı Aşıq Abbasdan öyrənib. Sonradm 
Aşıq Barat, Aşıq Xanmusa, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Ağalar və Aşıq 
Şərbətlə tanışüığı, yoldaşlığı onun bir sənətkar kimi kamilləşməsindd 
böyük rol oynayıb.

Aşıq Mirzə 1994-cü ildə vəfat edib.

MUSTAFA TƏKƏLİ

Aşıq Mustafa Təkəli 1927-ci ildə Qazaxın Şıxlı kəndində anadan 
olub. Gənc yaşlarından Borçalının Təkəli kəndinə köçüb. Elə gənc 
yaşlarından da aşıqlığa başlayıb.

Aşıq Mustafa 2002-ci ildə vəfat edib.

CƏFƏR EYVAZOV

Cəfər Namazəli oğlu Eyvazov 1927-ci ildə Qazax mahalınm Çaylı 
kəndində anadan olub. O, ustad aşıq Əsədin bacısı oğludur. Aşıq sənə- 
tinin sirlərini də dayısmdan öyrənib.

1977-ci ildən Çaylı kənd mədəniyyət evinin bədii rəhbəri olan Aşıq 
Cəfər Camoy Qurbanovun, Məmmədəli Məşədiyevin və Zülflyyə Musa- 
yevanın müəllimi olub.

Aşıq Cəfər Eyvazov 1999-cu il iyulun 12-də vəfat edib.

SƏMƏD MEHDIYEV

Səməd İsgəndər oğlu Mehdiyev 1927-ci ildə Tovuzun 
Köhnəqala kəndində anadan olub. Nağı Rzayevə şəyirdlik 
edib. Tovuzla yanaşı respublikamızın digər guşələrində də 
müxtəlif tədbirlərdə çıxışları ilə yadda qalıb. Yaxşı çahb- 
oxumaqla bərabər dastanlarımızm da mahir ifaçısı kimi 
tanmıb.

Səməd Mehdiyev 1998-ci ildə vəfat edib.
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FIRUDDIN ƏLIYEV

Fimddin Qasım oğlu Əliyev 1927-ci ildə Göyçə mahalının 
Basarkeçər rayonunun Daşkənd kəndində anadan olub, burada 
kənd orta məktəbini bitirib.

Aşıq Firuddin 1962-ci İldə Şəmkir rayonunun Keçili kəndind 
köçüb,

Aşıq Teymur, Aşıq Məsim kimi ustadlardan dərs alan Aşı̂  
Firuddin sazı solaxay çaldığına görə el arasmda «Solaxa  ̂
Firuddin» adıyla geniş şöhrət qazanmışdı.

Aşıq Firuddin 1987-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili kəndindd 
vəfat edib.

MURAD NOVRUZOV

Murad Məcid oğlu Novruzov 1928-ci ildə Qazax mahalınm Çayh 
kəndində kasıb bir ailədə anadan olub. Uşaq yaşlarmdan saza-sözə çox 
meyl göstərib, ustad aşıqlarm məclislərində iştirak edib, onlardan aşıq 
yaradıcıhğmm bütün sirlərini öyrənib. Təxminən 1939-1940-cı illərdə 
yerlisi Nəzifə xanımla Bakıda festivalda iştirak edərək birinciyerə layiq 
görülüblər. 1951-ci ildə Ağstafa Meşə təsərrüfatmda, sonralar isə 
Qazax rayon Meşə təsərrüfatmda çalışıb.

M. Novruzov 2008-ci il dekabrm 8-də dünyasmı dəyişib.
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İMRAN HƏSƏNOV

İmran Mehraiı oğlu Həsənov 1928-ci iläə Göyçə mahahnm Ağhulaq kəndində anadan olub. Sonradan 
Tovuza köçüh. Aşıqhğı əvvəlcə əmisi aşıq Dünyamahdan, sonra isə Məhərrəm Hacıyevdən öyrənib. Zil səsi ilə 
seçilən İ.Həsənov qısa müddət ərzində istedadh hir aşıq kimi bütün Azərbaycanda tanınıh. 1956-cı ildə Bakı, 
1957-ci ildə Moskva festivallarmın laureatı oluh. I967-ci Hdə respuhUkanm Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri 
adına layiq görülüh. Azərhaycan aşıqlarmm 111 və IV qurultaylarmm fəal iştirakçüarmdan oluh.

Aştq İmran sazı ilə dünyamn hir çox ölkələrini gəzih, heynəlxalq miqyash müxtəlif tədhirlərdə iştirak edih 
və həmişə də vətənə mükafatla qayıdıh.

“Aştq İmran klassik aşıq yaradıcüığmm, nağd və dastanlarm, aşıq şeirlərinin və havalarmm mahir hiUcisi 
və ifaçısıdır. O, həm də şair-aşıqdır. Yüzlərlə qoşma, gərayh və vücudnamələr qoşmuşdur. Şeirlərini həmişə 
aşıqlar məclislərdə ifa edirlər”. (Professor Q.Namazovun “Aşıqlar” kitahmdan.)

Ustad aşıq İmran Həsənov 2000-ci Hdə dünyasmı dəyişih.
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CƏLAL QƏHRƏMANOV

Qazax mahalmın ustad aşıqlarındm 
olan Cəlal Məhəmməd oğlu Qəhrəmanov 
1928-ci il aprelin 28-də Kəmərli kəndindd 
ziyah ailəsində anadan olub, orta təhsilim 
qonşu Qaymaqh kəndində ahb.

Qaymaqh ustad Aşıq Avdının məclisb- 
rində müntəzəm iştirak edib.

Onun yüzdən çox qoşması, gəraylı&ı, 
müxəmməsi, divanisi, təcnisi, deyişməsi var,

Cəlal Qəhrəmanov 1961-ci ildə Bakıda 
keçirilmiş Azərbaycan Aşıqlarmm 111 
Qurultayında iştirak edib.

Ozan-aşıq dünyası

'-ci il avqust ayınm 17-də ömrünün 50-ci baharmda dünyasmı dəyişib.

QƏHRƏMAN RÜSTƏMOV

Qəhrəman Rüstəmov 1928-ci ildə Tovuzun Qovlar 
qəsəbəsində anadan olub. Məhərrəm Hüseynlinin “Tovuz 
aşıqlarr kitabmda ' yazdığma görə əvvəlcə aşıq Səmədin, 
sonra isə İmran Həsənovun şəyirdi olub. Uzun müddət Tovuz 
aşıqlar ansambhnm tərkibində çıxış edib.

Qəhrəman Rüstəmov 1992-ci ildə vəfat edib.

ASLAN ASLANOV

Aslan Məmmədhəsən oğlu Aslanov 1928-ci ildə Ağstafa rayonunun 
Köhnəqışlaq kəndində anadan olub. 1936-cı ildə Köhnəqışlaq ibtidai 
məktəbinə daxil olub, 1940-cı ildən təhsilini Tath orta məktəbində 
davam etdirib, 1943-cü ildə həmin məktəbdə 7-ci sinfi bitirib. Ailə 
vəziyyəti ağır olduğundan məktəbdən ayrdaraq kolxozda çalışıb.

Aşıqlığa meyli olduğundan 1946-cı ildə Tovuz rayonunun Hacıalı 
kəndində qocaman ustad aşıq Qəhrəmanm yamnda şəyirdliyə başlayıb 
və 1949-cu ilə kimi onun şəyirdi olub. 1949-1952-ci illərdə ordu 
sıralarmda qulluq edib. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra 1956-cı 
ilədək Qazax rayonunun Ağköynək kəndində aştq Məmmədyarm şəyirdi 
olub. 1957-ci ildə Ağstafa rayon Mədəniyyət evində aşıqlarm bədii 
rəhbəri olub. Özünün şəyirdləri də olub.

Aslan Aslanov Azərbaycan aştqlarmm III və IV qurultaylarıntn 
iştirakçtsı olub.

ƏLYARHƏSƏNOV

Əlyar Abbas oğlu Həsənov 1929-cu ildə Gürcüstanda -  Marneuli rayo- 
nunun Mollaoğlu kəndində anadan olub. Uşaqltqdan saza-sözə böyük həvəsi 
olub, saz çalmağt öyrənib. Sonradan Qərbi Azərbaycandakt Allahverdi 
rayonunun Böyük Ayrtm kəndində yaşayan Aştq Əhmədə qulluq edib.

Aştq Əlyar 1996-ct ildə dünyastnt dəyişib.
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MƏZAHIRISRAFILOV

Məzahir Zabit oğlu İsrafilov 1929-cu ildə 
Şamaxıda anadan olub. Onun babası Qulu kişi 
Şirvan aşıq sənətinin və dastanlarımızın kamil 
bilicisi olub.

Məzahir Zabit oğlu Abbas Söhbətov, Şamil 
Piriyev və balabançı Əli Kərimovun şəyirdi olub. 
1955-ci ildən aşıqhq edib. Dastanlarımızı bilib. 
O, Aşıqların III qurultayının iştirakçısı ohıb. 

Aşıq Məzahir 1998-ci ildə vəfat edib.

NOVRUZŞAİROV

Novruz Süleyman oğlu Şairov 1929-cu il aprelin 24-də Göyçə mahah- 
nın Daşkənd kəndində anadan olub, şair Məmmədhüseynin nəticəsidir.

Ustadı böyük qardaşı Aşıq Abbasəli olub.
Aşıq Novruz ailəsi ilə birlikdə 1941-ci ildə Gədəbəy rayonuna köçə- 

rək bir müddət burada yaşadıqdan sonra Şəmkirin Dağ Tatarı 
kəndində məskunlaşıb.
1953-cü ildə ata-baba yurdu olan Göyçə mahahndan həmkəndliləri və 
qohumları deportasiya olunduqdan sonra 1954-cü ildə o da Bərdə 
rayonunun Yeni Daşkənd kəndinə köçüb.

1956-cı ildən ömrünün axmna qədər Bərdə rayonunda «Mədəniyyət 
Evi»nin üzvü olub, dəfələrlə radio və televiziyada çıxış edib, 1986-cı ildən 
1992-ci ilə qədər Bərdə şəhər 1 sayh Musiqi məktəbində dərs deyib.

O, 2000-ci il noyabrm 3-də Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd 
kəndində vəfat edib.

ŞAHPƏLƏNG ABDULRƏHİMOV

Şahpələng Şakir oğlu Abdulrəhimov 1930-cu ildə Şamaxının 
Məlhəm kəndində anadan olub. Gənc yaşlarmdan atası aşıq Şakirin 
sayəsində Şirvanm klassik aşıqlarmm repertuarmı tam mənimsəyib, bir 
müddət atasmm ansambhnda çıxış edib. Ustad aşıq Abbasm xeyir- 
duasmdan sonra isə müstəqil olaraq el məclislərini yola verib. O, eyni 
zamanda Quba və Dağıstanda da məşhur olub. Azərbaycan aşıqlarmm 
III quruhaymda iştirak edib.

Aşıq Şahpələng Abdulrəhimov 1990-cı ildə vəfat edib.

GÖYCƏ MƏMMƏDOV

Göycə Məhəmməd oğlu Məmmədov 1930-cu il aprelin 14-də Borçahnm 
Qçağan kəndində anadan olub. Sadıq Sultanova şəyirdlik edib. Azərbaycan 
aşıq ların ın  IV  qurultaymm iştirakçısı olub.

Aşıq Göycə Qaçağan kəndindəki mədəniyyət evində saz dərnəyi təşkil 
etmişdi. Həntin dərnəyin 40-ayaxm üzvü var idi.

Aşıq Göycə 1996-cı il martm 1-də vəfat edib.
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ƏZIZXAN BƏNDƏLİYEV

Əzizxan Alıxan oğlu Bəndəliyev 1930-cu ildə Ağsu rayonunun 
Birinci Aratkənd kəndində anadan olub. Hələ orta məktəbdə oxuduğu 
vaxtlardan aşıq sənətinə meyl edib, 1956-cı ildən sonra müstəqil olaraq 
el məclislərində çıxış edib. 1963-cü ildə Bakıda keçirilən gənc aşıqların 
respublika müsabiqəsində birinci dərəcəli diploma layiq görülüb. 1967- 
ci ildə ailə özfəaliyyət ansamblları respublika festivalının laureatı olub. 
Bir müddətAğsu rayonunda mədəniyyət şöbəsində çalışıb.

Aşıq Əzizxan 1990-cı ildə vəfat edib.

MƏMMƏDAGA BABAYEV

Məmmədağa Ağaxan oğlu Babayev 1931-ci 
ildə Şirvan aşıq mühitinə böyük sənətkarlar 
bəxş etmiş Şamaxının Cəyirli kəndində 
anadan olub. O, üçüncü sinifdə oxuyarkən 
aildləri Şamaxıya köçüb.

Şirvan aşıq mühitinin görkəmli nümayən- 
difbrindən olan Aşıq Məmmədağa Azərbay- 
can aşıqlarının III qurultayının nümayən- 
djsi olub, 1974-cü ildə Azərbaycan İncəsənət 
institutunu bitirib.

Aşıq Məmmədağa Babayev 1977-ci ildə 
vəfat edib.

MUSA SÜLEYMANOV

Musa Ağayar oğlu Süleymanov 1931-ci ildə Basarkeçərin Sarıyaqub 
kəndində anadan olub. Aşıqlıqla yanaşı zurnaçüığı və şa irliy i də vardu 
Bütün həyatı boyu Göyçədə el şənliklərində iştirak edib.

Musa Süleymanov 1991-ci ildə vəfat edib.
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AYAZ ZÜLFÜQAROV

Ayaz Zülfüqarov 1931-ci ildə Qazax rayonunun Daş Salahh kəndində 
anadan olub. Orta məktəbin 4-cü sinfinə qədər oxuyub, sonra isə peşə 
məktəbində təhsil alıb və Neft Daşlarında neftçi Qurbanın briqadasmda 
çalışıb.

O, bir müddət qaynaqçı işləyib, sonra da həyatda öz istədiyi sahə ilə, 
\ yəni saz çalmaqla məşğul olub. Aşıq Ayazm ustadı Aşıq Bəhram olub.

Aşıq Ayaz saz çalmaqla bərabər saz düzəhməklə də məşğul olub. O, 
saz düzəltməyi Qazax mahahnda kamil sazbənd Məhəmmədəlidən 
öyrənib.

0,1982-ci il oktyabrm 21-də dünyasmı dəyişib.
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YƏHYA MƏMMƏDOV

FƏRHAD SOLTANOV

Fərhad Soltan oğlu Soltanov 1931-ci ildə Ucar 
rayonunun Yuxarı Şilyan kəndində anadan olub, 
Hələ 9-10 yaşlarmdan atası Aşıq Soltanla bərabər 
məclislərdə çıxış edib. Sonradan Kürdəmirli aşıq  
Pirməmməddən bu sənətin sirlərini öyrənib.

Aşıq Fərhad Azərbaycan aşıqlarının III və I V  
qurultaylarının iştirakçısı olub. Yaradıcı aşıq olan  
Fərhad Soltan oğlunun şeirləri rayon və respublika 
qəzetlərində dərc olunub.

Aşıq Fərhad 2007-ci ildə vəfat edib.

Məmmədov Yəhya 1931-ci ildə Qazax maha- 
lının Qaymaqh kəndində anadan olub. O, aşıqhq 
sənətinə 1947-ci ildən başlayıb, ustadı Aşıq 
Avdıdır.

Aşıq Yəhya çox məlahətli səsə, yüksək avaza 
malik olub. Dastan və rəvayətlər danışmaqla 
məclisi ələ alar, Borçahda, Gəncədə, Qazaxda el 
şənliklərini yüksək səviyyədə idarə edərdi.

Aşıq Yəhya 1994-cü ildə vəfat edib.
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KAMANDAR ƏFƏNDIYEV
Kamandar Həmid oğlu Əfəndiyev 1932-ci ildə Borçahda -  Marneuli rayonunun Kürsütü Kəpənəkçi kəndində 

anadan oluh, Kosah natamam orta məktəbini hitirib, traktorçu köməkçisi kimi ilk əmək fəaliyyətinə haşlayıb.
Aşıqhq sənətinə həvəsi onu tanınmış ustad aşıq Sadıq Sultanovun yanma gətirih.
Aşıq Kamandar 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərhaycan mədəniyyəti ongünlüyünün ən yaxşı iştirakçısı və 

mükafatçısı oluh, 1961 və 1984-cü illərdə keçirilən aşıqlarm  / / /  və IV qurultaylarmda iştirak edih, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi (1984) adma layiq görülüh.

O, 1987-ci ildə Tiflisdə keçirilən Beynəlxalq Xalqyaradıcılıqları festivahnda ən mahir musiqiçi kimi laureat oluh.
Onun ifasmda 34 dastan audio, video kasetlərə yazdaraq sənətsevərlərə çatdırılmışdır. Azərhaycan və Gürcüstan 

teleradio şirkətlərinin qızıl fondunda çoxlu lentyazıları saxlamlır.
Ustadm anadan olmasmm 60 və 65 illik yuhileyləri Gürcüstanda və Azərbaycanda hökumət səviyyəsində qeyd 

olunuh, Gürcüstan prezidentinin fərmanı ilə anadan olmasmm 65 illiyində “Ş ərəf’ ordeninə layiq görülüb. Anadan 
olmasmm 75 illiyi də Gürcüstanda və Bakıda yüksək səviyyədə qeyd olunub, doğma ocağmda ev-muzeyi yaradıhb.

Indiyədək ustad aşığm Azərbaycan və Gürcüstan məthuatmda xeyli şeiri dərc olunuh, “Borçalı laylası”, “Bənövşə” 
və “Mən ellər aşığı xan Kamandaram” adlı kitahlan işıq üzü görüh. İki kitahı da İranda nəşr olunuh.

Aşıq Kamandar Əfəndiyev 2000-ci il oktyabrm 26-da vəfat edib.
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QƏMKEŞ ÄLLAHVERDI

Qəmkeş Allahverdi (Ällahverdi Əli oğlu Ällahverdiyev) 1932-ci ildə 
Kəlbəcərin Sapılar kəndində anadan olub. El içində böyük nüfuzu olan 
atası Əli kişi də saz-söz adamı olub. Ällahverdi 1955-ci ildə Şuşa 
Pedaqoji Texnikumuna daxil olub. 1956-cı ildə Moskvada keçirilən 
festivaldan laureat kimi qayıtması onun texnikumdan uzaqlaşması ilə 
nəticələnib. Belə ki, Ällahverdi onun bu qələbəsini həzm edə bilməyən 
erməni direktoru döydüyünə görə texnikumla vidalaşmah olub.

Atası onu əvvəlcə Aşıq Şəmşirin, sonra isə Äşıq Ələsgərin yetirməsi 
olan Ağayarın yanına şəyirdliyə qoyub. Qəmkeş təxəllüsü ilə tanınan 
Ällahverdinin sorağı tezliklə Äzərbaycanın hüdudlarını aşıb.

1993-cü ildən taleyinə qaçqınhq yazılan Qəmkeş Ällahverdi 2002-ci 
ildə vəfat edib.

XANIŞZAİDOV

Xanış Xeyrulla oğlu Zaidov 1932-ci ildə Mərəzə 
(indiki Qobustan) rayonunun Nabur kəndində ana- 
dan olub. Əvvəlcə əmisi Şirsoltandan aşıq sənətinin 
sirlərini öyrənib, sonra bir neçə il Äbbas Söhbə- 
tovun şəyirdi olub. Ötən əsrin 60-cı illərindən artıq 
Şirvanda bir aşıq kimi ad qazanan Xamş Xeyrulla 
oğlu həm də şeir yazırdı. Dastan, qoşma və gəray- 
hlar müəllifidir.

Şirvan aşıq məktəbinin layiqli nümayəndələrin- 
dən olan Äşıq Xanış 2010-cu ilin avqustunda vəfat 
edib.

MAHMUD HACIYEV

Mahmud Mustafa oğlu Hacıyev 1931-ci ildə Borçahda -  Başkeçidin 
Yırğançay kəndində anadan olub. Orta təhsilini İrəvanda ahb. Gənclik 
illərindən saza-sözə bağlanıb, “Söngün’’ təxəllüsü ilə şeirləryazıb.

Äşıq Mahmud Mustafa oğlu 1996-cı ildə dünyasını dəyişib.

MİKAYIL QULİYEV

Mikayd Quliyev 1932-ci ildə Tovuzda anadan olub. 
Sənətdə ilk dərsini Yusif Yusifovdan alıb. Klassik xalq 
dastanlarımızı mükəmməl bilirdi. Peşəkar aşıq kimi 
neçə-neçə məclislər keçirib.

Äşıq Mikayıl Quliyev 1990-cı ildə vəfat edib.
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YUNİSHƏSƏNOV

Yunis Hüseyn oğlu Həsənov 1932-ci ildə Tovuz ra -  
yonunun Azaflı kəndində anadan olub. Əvvəlcə Y u sif  
Yusifovun şəyirdi olub, sonradan məşhur aşıqlar Ə səd  
Rzayev və Mirzə Bayramovdan da sənətin sirlərini 
öyrənib.

Tovuz aşıqlar ansamblının fəal üzvlərindən olan  
aşıq Yunis Azərbaycan aşıqlarının HI və IV qurultay- 
larının iştirakçısı olub.

0,1986-cı ildə vəfat edib.

SƏHRAB FEYZIOGLU

Səhrab Feyzi oğlu 1932-ci ildə Şamaxı rayonunun II Çağan kən- 
dində anadan olub. Aşıqhğı atası aşıq Feyzidən öyrənib və 1955-ci 
ildən sərbəst olaraq el şənliklərində çıxış edib.

Aşıq Səhrab 1981-ci ildə vəfat edib.

ƏKBƏR CƏFƏROV

Aşıq Əkbər Zərbah oğlu Cəfərov 1933-cü ildə Tovuz rayonunun Bozalqanh kəndində anadan olub. Hələ kiçik 
yaşlarmdan məşhur zurnaçı Lələnin, balabançı İbrahlmin və digər qüdrəth sənətkarlarm məchslərində iştirak edib. 
Mirzə Bayramov, Məhamməd Rzayev, Hüseyn Dəmirçi, Yusif Yusifov, Mikayıl Azafh, Yunis Həsənov və Vəh 
Qaraxanh kimi məşhur sənətkarlardan öyrənə-öyərənə ustadhq mərtəbəsinə yüksələn Aşıq Əkbər Cəfərovun bu 
sənətdə əsas müəHimi Aşıq Hüseyn Bozalqanhmn hacısı oğlu Aşıq Qədir İsmaydov olub.

Məlahəth səsi və yüksək ustahğı ilə xalq arasmda sevilən Əkbər Cəfərov dövlət səviyyəh m üxtəhf tədbirlərin də 
fəal iştirakçısı idi. Bakıda və Moskvada keçirilən festivallarda qızıl medaharla təh if olunmuş, Azərbaycanm  
Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adma layiq görülmüşdü.

Aşıqhqla yanaşı, Əkbər Cəfərov həm də gözəl şeirləri ilə sevilirdi. Yeri gəlmişkən o, həm də “Leyh və Məftun ” 
dastanmm müəhifıdir. 1977-ci ildə “İşıqh tehər”, 1982-ci ildə isə “Saz danışanda” adh kitabları nəşr olunub. 2009- 
cu ildə isə “Söz qanana qurban olum ” adh kitabı işıq üzügörüb.

Aşıq sənətinin inkişafmda özünəməxsus xidmətləri olan Əkbər Cəfərov həm də bir neçə aşıq yetişdirmişdir. 
Ələsgər Tağıyev, Alxan Niftahyev Xahqverdi Namazov onun şəyirdi olublar.

Aşıq Əkbər Cəfərov 1990-cı ildə vəfat etmişdir.
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ƏHMƏD SADAXLI

Əhməd Sadaxlı (Əhməd Mustafa soğlu Nəbiyev) 1935- 
ci il martın 2-də Borçalının Sadaxh kəndində anadan olub, 
1959-1960-cı illərdə Seydiqocah Aşıq Orucun, Aşıq M eh d i 
Göyçəlinin, bir il isə Sadıq Suhanov və onun qardaşı M əm -  
mədin şəyirdi olub. 1962-ci ildən isə Hüseyn Saraçlının  
şəyirdi olub və bu böyük sənətkar 1987-ci ildə dünyasını 
dəyişənədək onunla bərabər olub.

Aşıq Əhməd Sadaxh 20-dək dastan bihrdi. 1987-ci ildd 
II Ümimittifaq xalq yaradıcıhğı festivahnm laureatı olub. 
1999-cu ildə müstəqil Gürcüstan dövlətinin ^̂ Şərəf* m edalı 
ilə təhif olunub.

Əhməd Sadaxh 2006-cı ildə vəfat edib.

H ACALIH ACIYEV

Hacah Sahibcan oğlu Hacıyev 1935-ci ildə Şa- 
maxı rayonunun Quşçu kəndində anadan olub. Öz 
kəndlərində 7-ilhk məktəbi bitirib. Bir neçə il aşıq 
Abbas Söhbətovun şəyirdi olub.

0,1983-cü ildə vəfat edib.

ƏL YAR ABDULLA YEV

Əlyar Abdullayev 1935-ci ildə Tovuz rayonunun 
Dönükqırıqh kəndində anadan olub. Nağı Rzayevə 
şəyirdhk edib. Tovuz rayon aşıqlar ansambhnm üzvü 
olub, Azərbaycan aşıqlarınm IV quruhaymda iştirak 
edib.

Aşıq Əlyar Abdullayev 1990-cı ildə vəfat edib.

ABBASHƏSƏNOV

Abbas Qara oğlu Həsənov 1935-ci ildə Tovuz rayonunun 
Cilovdarh kəndində anadan olub. İkinci dünya müharibəsi il- 
lərində Tovuza köçüb və burada səkkizillik məktəbi bitirdikdən 
sonra Qaraxanh aşıq Vəlinin yanmda şəyird olub. 1954-1957-ci 
lllərdə hərbi xidmətdə olub. 1958-ci ildən Tovuz rayon mədə- 
niyyət evinin üzvü kimi bir sıra tədbirlərdə iştirak edib.

Aşıq Abbas Həsənov 2008-ci ildə vəfat edib.
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SAYAT

Tovuzun ilk qadın aşıqlarından olan Sayat
1936-cı ildə anadan olub. Həyat yoldaşı İbrahim 
zurna-balabançı idi və onunla birlikdə el 
şənliklərində çıxış edirdi.

Aşıq Sayat 1961-ci ildə vəfat edib.

XALIQVERDİ BOZALQANLI

Xalıqverdi Məmmədalı oğlu Namazov 1936-cı ildə 
Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində anadan olub. 
Aşıqlığı Bozalqanlı aşıq Hüseyn Dəmirçidən öyrənib. 
1967-ci ildə Bakıda və Moskvada keçirilən xalq yara- 
dıcılığı festivallarında iştirak edib.

YOL ÇU MƏHƏRRƏMO V

Yolçu Qasım oğlu Məhərrəmov 1936-cı ildə To- 
vuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində anadan 
olub. 1944-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Mikayıl Azaflıya şəyirdlik edib. Aşıq Əkbər Cəfər- 
ovdan da bəhrələnib:

O, Azərbaycan aşıqlarının III və IV qurultayla- 
rında iştirak edib.

Aşıq Yolçu Məhərrəmov 2001-ci ildə vəfat edib.

RÜSTƏM MİKA YILOV

Rüstəm Ağacan oğlu Mikayılov 1936-cı ildə Ağsu rayonunun Gəgəli 
kəndində anadan olub. Aşıq Şərbətə şəyirdlik edib. 1965-1982-ci ildə 
Ağsu rayon mədəniyyət şöbəsində çahşıb.

Aşıq Rüstəm 2007-ci ildə vəfat edib.
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MUSA MUSAYEV

Musa İsmayıl oğlu Musayev 1937-ci ildə Borçalının Kürüstü 
Kəpənəkçi kəndində anadan olub. Ustad aşıq Kamandar Əfəndiyevd 
şəyirdlik edib.

Aşıq Musa Musayev 1964-cü ildə vəfat edib.

ALLAHYAR NƏSİBOV

Allahyar Mustafa oğlu Nəsibov 1938-ci ildə Borçalıdakı 
Hacıisəkənddə (Görarxı eli) anadan olub. 1954-1959-cu illərdə 
ustad aşıq Xındı Məmmədin şəyirdi olub.

Aşıq Allahyar 2000-ci ildə vəfat edib.
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ZƏKƏRİYYƏ MEHMAN

Zəkəriyyə Mehman (Zəkəriyyə Məhəmməd oğlu Məmmədov) 1938-ci 
il martın 27-də Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində anadan olub. 
1957-ci ildə Bakıda Statistika texnikumuna daxil olub, 1959-cu ildə 
texnikumda təhsilini başa vurub və o vaxtdan 1983-cü ilədək sovxozda 
mühasib müavini vəzifəsində çahşıb.

O, eyni zamanda 1968-ci ildə Borçahda aşıq Göycənin şəyirdi olub, 
ondan saz sənətinin sirlərini öyrənib. Yaradıcı aşıq olan Zəkəriyyənin 
mindən artıq qoşma, gərayh, təcnis, cığalı təcnis, müxəmməs 
divaniləri var. Onun həmçinin beş dastanı da var.

Aşıq Zəkəriyyə Mehman 1999-cu ildə vəfat edib.

və

NURƏDDİN QURBANOV

N u rədd in  Yusif oğlu Qurbanov 1939-cu il yanvarın 5-də Borçalının 
Qasımlı kandində anadan olub. Aşıqhğın ilk sirlərini atası Yusifkişidən 
(o, D ollu  Abuzərin şəyirdi olmuşdu) öyrənən Nurəddin Qurbanov 1961- 
1963-cü illərdə Hüseyn Saraçlının şəyirdi olub. Sonra sərbəst olaraq 
aşıqhğa başlayıb.

B orça lıda  ustad aşıq kimi tanınan Nurəddin Qurbanov 1999-cu ildə 
Gürcüstan prezidentinin fərmanı ilə “Ş ərəf’ medalına layiq görülüb.

N u rədd in  Qurbanov 2010-cu ildə vəfat edib.
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HÜSEYN PIRIYEV

Hüseyn Talıb oğlu Piriyev 1939-cu ildə Göyçə mahalının A ğ bu laq  
kəndində anadan olub. Beş yaşında ikən atasını itirib, vəziyyəti ağır a l-  
duğundan anası Məleykə xanım Qazax rayonunun Qarasanm kəndina  
köçüb.

Ağbulaqlı aşıq Sarı Abbasəlinin yanında balaban çalan H ü seyn  
Aşıq İmrandan sazın sirlərini öyrənib, sonradan isə Aşıq Bəhrəm in  
şəyirdi olub.

1969-cu ildən Qazax rayon mədəniyyət şöbəsində müxtəlif vəzifəl^r- 
də çahşıb, 1984-cü ildə yeddiillik uşaq musiqi məktəbinə saz m üəllim ı 
təyin olunub. Azərbaycan aşıqlarının IV  qurultayında iştirak edib.

Aşıq Hüseyn Piriyev 1996-cı il dekabrm 29-da vəfat edib.

NƏBIBA YRÄMƏLIYEV

Nəbi Qərib oğlu Bayraməliyev 1939-cu ildə anadan olub. Aşıqhq 
sənətinin sirlərini Əhməd Sadaxhdan öyrənib. Ara-sıra şeir dəyazıb.

Aşıq Nəbi Bayraməliyev 1969-cu ildə elekrik cərəyam vurması səbə- 
bindən dünyasını dəyişib.

SƏDİ ULAŞLI

Sədi Ulaşh (Sədi Oruc oğlu Abdıyev) 1940-cı ildə Borçahnın Ulaşh 
kəndində anadan olub. Atası Oruc kişi 12-13 yaşlarında onu dostu 
Hüseyn Saraçhnın yanına şəyird qoyub. Sonralar Rustavi şəhərində 
yaşayan Sədi Ulaşh uzun müddət Hüseyn Saraçh ilə bərabər el 
məclislərində, müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib. Dəfələrlə radio və televizi- 
yada çıxışları olub.

Sədi Ulaşh 1987-ci ildə vəfat edib.

BƏKIRMUSAYEV

Bəkir Oruc oğlu Musayev 1940-cı ildə Borçahnm Qasımh kəndində 
anadan olub. Sazda çahb-oxumağı qohumu Sədi Qurbanovdan öyrənib.

1964-1969-cu illərdə Gəncədə pedaqoji institutda oxuduğu vaxtlar 
da sazdan ayrılmayıb. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı Borçalmm ustad 
sənətkarlarmdan bəhrələnməklə bir aşıq kimi də gündən-günə püxtələ- 
şib.

Bəkir Musayev 2009-cu ildə vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası

QİYAS SÜLEYMANOV

Qiyas Niftalı oğlu Süleymanov 1941-ci ildə Göy- 
çənin Ardanış kəndində anadan olub. Aşıqlığı atası 
aşıq Niftahdan öyrənib. Bakıda Politexnik institutu 
(indiki Texniki universiteti) bitirib, Sumqayıtda kim- 
ya zavodunda direktor müavini vəzifəsində çalışıb.

1998-ci ildə Sumqayıtda vəfat edib.

RZA MƏMMƏDOV

Rza Əlisa oğlu Məmmədov 1944-cü ildə Şa- 
maxı rayonunun Təhlə kəndində anadan olub. 
Gənc yaşlarından ailəsi ilə Qobustana köçüb. 
Aşıq Şakir, Bəylər Qədirov, Məmmədağa və Ab- 
basdan aşıqhğın sirlərini öyrənib. Azərbaycan 
aşıqlarının III və IV quruhaylarında iştirak edib. 
Ötən əsrin 70-ci illərində keçmiş ittifaq miqyasın- 
da keçirilən festivallarda laureat olub, Mədəniy- 
yət nazirliyinin diplom və Fəxri fərmanları il̂  
təhif olunub. Uzun illər mədəniyyət evində bddii 
rəhbər kimi fəaUyyət göstərib.

Aşıq Rza 1993-cü ildə vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası

DILARƏAZAFLI

Dilarə Azaflı (Dilarə Mikayıl qızı Zeynalova) 1947-ci ildə Tovuz 
rayonunun Azaflı kəndində məşhur ustad aşıq Mikayıl Azaflının 
ailəsində dünyaya gəHb. 1965-ci ildə orta məktəbi, 1970-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) fılologiya 
fakühəsini bitirib. 1971-ci ildən Biləcəri qəsəbəsindəki 5 sayh 
dəmiryol orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.

Saz sənətinin sirlərini atasından öyrənən Dilarə Azafh həm də 
şeiryazırdı. “Aşıq PərV’ məcHsinin ən fəa l üzvllərindən idi.

Dilarə Azaflı 2005-ci ildə dünyasını dəyişib.

İM
KƏRƏM İNCƏLİ (NƏSİBOV)

Kərəm İncəli (Kərəm Süleyman oğlu Nəsibov) 
1945-ci ildə Qazax diyannm Əlibayramh kəndində 
anadan olub. Ustad Kamandar Əfəndiyevin yanında 
4 il şəyird olan Kərəm Süleyman oğlu ondan aşıq 
sənətini mükəmməl öyrənib.

1960-cı illərdən başlayaraq müstəqil aşıqhq et- 
məyə başlayan Kərəm İncəü məclislərdə, respub- 
likanm mədəniyyət tədbirlərində, festival və müsabi- 
qələrdə iştirak edərək diplomlara layiq görülüb, 
aşıqlarm IV  qurultaymın iştirakçısı olub.

O, Şaməddin Vəliyev, Mahal Fəttahov, Ah Cəfə- 
rov, İmrah Məmmədov, İlham Hacıyev və A kif 
Manafovun ustadı olub.
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MAHMUD NIFTƏLIYE V

Mahmud Ələsgər oğlu Niftəliyev 1947-ci ildə keçmiş Mərəzə (indiki Qobustan) rayonunun Ştxzərli 
kəndində anadan olub. Bir müddət Aşıq Şərbətin ansamblında çvcış edib. 1969-cu ildən müstəqil 
olaraq el məclislərində iştirak edib.

1976-cı ildə gənc aşıqların müsabiqəsində I  dərəcəli diploma layiq görülüb. Azərbaycan aşıqlarımn 
IV  qurultayının nümayəndəsi olub.

Aşıq Mahmud eyni zamanda ADU-nun (indiki BDU) riyaziyyat fakültəsini bitirərək uzun müddət 
orta məktəbdə müəllim işləyib.

Mahmud Niftəliyev 2002-ci ildə doğma kəndində vəfat edib.

XANLAR MƏHƏRRƏMOV

Xanlar Əhməd oğlu Məhərrəmov 1950-ci ildə Tovuz rayonunun Əlimərdanh kəndində anadan olub. 1967-ci ildə 
həmin kənddə orta məktəhi bitirib, 1969-1971-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

Hələ uşaqhqdan saza meyl salan Xanlar Əhməd oğlu sonralar ustad sənətkarlar Mikayıl Azaflı, Əmrah Gül- 
məmməmədov və Ədalət Nəsibovdan bu sənətin sirlərini öyrənib və qısa zamanda məşhur ifaçı kimi tanmıb. Respublika 
və keçmiş ittifaq miqyasmda festivallarda çıxış edərək mükafatlara layiq görülüb. Radio dalğalarmda və televiziya 
ekranlarmda tez-tez çıxış edən Xanlar Məhərrəmov ustad ifaçı aşıq kimi böyük rəğbət və məhəbbət qazanmışdı.

Folklorşünas alim Elxan Məmmədli onun barəsində yazdığı məqalədə qeyd edir ki: “Xanların meydangirliyi, zsngin 
aşıq poeziyamıza bələdliyi, qeyri-adi saz ifast, pəs, şirin, həm də məlahətli səsi dinləyiciləri valeh edərdi”.

Xanlar Məhərrəmov 1998-ci ildə vəfat edib.
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Ozan-aşıq dünyası

Ä YDIN ÇOBANOĞL U

Aşıq Aydın Çobanoğlu (Musayev) 1951-ci il 
yanvarın 18-də Tovuz rayonunun Əlimərdanlı 
kəndində anadan olub.

O, 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Univeriste- 
tinin filologiya fakultəsinə daxil olub.

1972-ci ildə böyük sənət dünyasına qədəm qo- 
yan A.Çobanoğlunun sənət uğurları 1975-ci il- 
dən başlayıb. Üumittifaq festifalının, 1977-1979- 
cu illərdə Gənc aşıqların respublika müsabiqələ- 
rinin qalibi, 1984-cü ildə Polşa respublikasmda 
keçirilən 11-ci Beynəlxalq folklor festivalımn və 
1987-ci ildə 2-ci Ümumittifaq xalq yaradıcılığı 
festivalının laureatı olub. 1988-ci idə Leninqrad- 
da keçirilən 16-cı ‘̂Folklor və gənclik’* Ümumitti- 
faq elmi-təcrübi konfransında məruzə ilə çıxış 
edib. Almaniya, Hindistan, İsvec, Türkiyə, İsvec- 
rə, Orta Asiya və Zaqafqaziya respublikalarmda 
keçirilən festifalarda və qastrol səfərlərində 
uğurlu konsert proqramları ilə çıxış edib. 1991-ci 
ildə isə Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 
Aşıqlar festivalından 4 qızıl medalın sahibi kimi vətənə dönüb.

“Abşeron” və “Günay” ailə ansambllarını, Respublika Aşıqlar Birliyinin nəznindəki qızlardan 
ibarət ‘‘İncəgülü ”aşıqlar ansamblını yaradıb.

Aydın Çobanoğlu Hüseyn Arifin vaxtmda Aşıqlar Birliyi sədrinin müavini olub.
1993-cü il martın 23-də respublikamızm rayonlarmdan birində keçirilən növbəti aşıq məclisin  ̂

yollanan Aydm Çobanoğlu namərd gülləsinə tuş olub.

Ozan-aşıq dünyası

Aşıq Qaçay

Aşıq Əli Feyzullahi 
(Cənubi tran)

Aşıq Əii Aşıq Ələsgərin şəyirdi 
olmuş aşıq Nağı
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Aşıq Cəvahir

m r -

Balabançı Yolbasan Hüseyn 
və Aşıq İslam Yusifov

120

Aşıq E.Abuşev
( 1969-cu ildə 
çəkilmiş bu 

fotoşəkil dövlət 
arxivindən 
götürülüb )



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

1958-ciil.
Festivala hazırlaşan Gədabəy aşıqları.

Azərbaycan aşıqları. 
Ötən əsrin 30-cu iUəri.



Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

Azarbaycan aşıqlarının III Qurultayında aşıqlann 
çıxışı. (1961) Səməä Vürğün və Hüseyn Bozalqanlı

Aşıq Nabat və Aşıq İslam Yusifov (1960)
Talıb Ələsgər oğlu və Cavan Teymur

Ortada Avdı Qaymaqlı Gədəbəy aşıqlan

Cəlilabad aşıqlan İlk Azərhaycan kənd bədii ÖTfsaliyyat olimpiadasımn iştirakçılar -  Qasım 
İsmayılov (Goranboy) rayonunun aşıqlan N.Əhmədov va I.Qurbanov.
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Ozan-aşıq dünyası

Zəlimxan Yaqub, Kamandar Əfəndiyev və M əm m əd Aslan

Aşıqlar: Mirzə Bayramov, Hüseyn Bozalqanb, Əsəd Rzayev və 
N əcə f Əlimərdanlı

Ön sırada: aşıq Məhəmməd, aşıq Yunis və aşıq Əsəd Dəda Şəmşir

Ozan-aşıq dünyası

Sadıq Sultanov, Kamandar Əfəndityev və Hiiseyn Saraclı
Ön sırada ortada Hüseyn Saraclı və 

Kamandar Əfəndiyev

Mikayıl Azaflt Ön sırada Əmrah Gülmammadov və 
Kamandar Əfəndiyev
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Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

Aşıqlann III Qurultayı. Sağdan: Aşıq Hüseyn 
Cavan, Aşıq Nüsrət Əhmədov, Aş. Qalammirzə 
Əfqani. Ayaqüstə: Aş. İsmayd Mahir, balabançı 
Bərxudar Abbasov, Sirəc Layiski (Həbibullayev), 
balabançı Binnət Məmmədov.

Soldan: Aşıq Əsədin şəyirdi Aşıq Məhəmməd
Çovdaroğlu, balabançı Abbas İsmayüov və Aşıq 
Qəhrəman Rüstəmov
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Azarbaycan aşıqlanmn III Qurultayının iştirakçılar: S.Seyidov (Qusar), 
I.Nağıyev (Goranboy), Ç.Tağıyev (Şəmkir), H.Səmədov və Ş.Hacıyev (Kəlbəcər).

Göyçə aşıqlan
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Ozan-aşıq dünyası

Borçalı aşıqlan 
Bakıda. 1979-cu il.

Borçalı aşıqlarının 
Bakıda Filarmoniyada 
konserti. 1979-cu il.

Ozan-aşıq dünyası

Şəkildə Aştq Əsədin və Hiiseyn Bozal- 
qanlmın yetirmələri. Sağdan: Orta cər- 
gədə H.Dəmirçi, Aşıq N əcəf Məhəm- 
m əd Çovdaroğlu, Aşıq Rza, Aşıq Qədir, 
Aşıq M əhəmməd Rzayev və digərləri.

Soldan: A ^ıq Ə səd və Aşıq Mirzə 
A rxada: A ş ıq  Qoca,
Aşıq M ə h ə n tm ə d  vo başqaları.
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Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

Hüseyn Arif, Amerikalı Cefri və 
Aşıq Murad Niyazıh Aşıq Talıb və şəyirdi Saleh Aşıq Rza Qobustanlı, Aşıq İmran Həsənov və Aşıq Hacı Bayramov Aşıq Talıb və Əminə Eldarova
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Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

Azərbaycan aşıqlannın III qurultayının nümayəndələri. 1961

Azərbaycan Aşıqlarının IV qurultayı. 1984

Mais Gəncəlinin ansamblı. Soldan: H əsən Bayramov, Cəmşid Babayev, Hüseyn Məmmədov, 
Şəmil, İslam Məmmədov, Ağaəli Əliyev, Gülümalı və Əjdər Tağıyev.
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Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

Hüseyn A rif Aşıqlarm IVqurultaymda çıxış edərkən

Şəkildə ortada bəstəlcar Səid 
Rüstəmov və aşıqlardan Əsəd, 
Mirzə Bayramov, Nağı, arxada 
ayaqiistə Fətulia (Naxçıvan)

Sağdan Mais Gəncəli, Sirəc Layiski, 
Bayram Xuluflu və Əjdər Tağıyev

IV  Qurultaym iştirakçıları
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Ozan-aşıq dünyası Ozan-aşıq dünyası

Gəncə aşıqları: Əməkdar
incəsənət xadimi Aşıq tslam 
Yusifovun (ortada) ansamblı. 
Aşıq Qara Mövlayev, Aşıq 
Həsən, Zeynal Məmmədov, 
Telli Məhəmməd, Cuma As- 
lanov, Nurəddin Quliyev, ikin- 
ci sırada sağdan: Nüsrət Əh- 
mədov, balabançdar Bəylər, 
Tağı Ağayev, Ağəli Ağayev, 

2  Yolbasan Söyün, Fərhad, Aşıq 
İbrahim Şəmsəddinli.

Kamandar Əfəndiyev, Əmrah Gülməmmədov, Hüseyn Saraclı, İskəndər Ağbabalı.

İmran Cəfərov, Əlixan Qarayazdı və Aslan Kosalı. Aşıq Pənah Salyan aşıqları ilə

''"■S

Aşıqlardan B.Həsənov (solda), İ.Fəziyev, İ. Babayev, 
A.Abdıyevvə A.Aslanov. (11.04.1960)
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