
                           Mövzu: 14 AŞIQ POEZİYASI 

       Ümumi məlumat. Aşıq yaradıcılığı şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük və 

zəngin qolunu təşkil edir. Aşıq poeziyasının yaradıcıları xalq sənətkarları - 

aşıqlardır. Aşıq xalqın ən sevimli nəğməkarıdır. 

      «Aşıq sənəti... xalqa, kütlələrə daha yaxındır, xalqın həyəcan və arzularını, xalq 

musiqisinin başqa növlərinə nisbətən daha parlaq əks etdirir. Aşıq ictimai 

mövqeyinə görə kəndliyə, zəhmətkeş xalqa yaxındır... Aşıq sənəti xalqın öz 

yaradıcılığıdır» (24, 253). Aşıqlar həmişə xalq kütlələri içərisində yaşamış, xalqın 

həyat və mübarizəsi onların yaradıcılığı üçün bir mənbə olmuşdur. Bu el 

sənətkarları əsrlər boyu xalqın kədəri ilə kədərlənmiş, sevinci ilə sevinmişdir. 

Azərbaycan kəndlərində heç bir məclis, toy, şadlıq məclisi aşıqsız keçməmişdir. 

      Aşıq sənəti orijinal və təkrarolunmazdır. Bu sənət xalqın əsrlər boyu əldə etdiyi 

yaradıcılıq ənənələri üzərində yaranıb formalaşmışdır. Aşıq sənətinin bu 

bənzərsizliyi haqqında görkəmli Azərbaycan sənətkarları çox qiymətli fikirlər 

söyləmişlər. H. Zərdabi göstərir ki, «Azərbaycan xalqı aşığa elə qulaq asır ki, lap 

ətini də kəssən xəbəri olmaz». Yaxud C.Cabbarlı yazır: «Dağlar başında, sürü 

yanında tütək çalaraq oxuyan bir el şairi, bir Sədi, bir Hüqo, bir Şekspirin təsirilə 

bir o qədər də əlaqədar olmaz». S. Ağamalıoğlu aşıqların birinci qurultayında 

çıxışında demişdir: «Aşıq elin anasıdır, burada dağların, bulaqların içərisindən 

alınıb da el havasına qarışmış səsləri eşidəcəksiniz». Demək, aşıq sənəti 

Azərbaycanın zəngin təbiətindən doğmuş, durna gözlü bulaqlarından qaynayıb 

çıxmışdır. «Aşığa təmiz hava, yaşıl çəmən, çöl çiçəklərinin ətri, uca dağlar, geniş 

tarlalar, quşların cəh-cəhi, çayların şırıltısı ilham gətirir, aşıq əsl azad rəssamdır» . 

      Aşıqlar xalq arasında yalnız qoşma, gəraylı deyən, dastan söyləyən el 

sənətkarları kimi deyil, həm də humanist, müdrik ustad, dar gündə yoxsulların 

dərdinə yanan, onlara yol göstərən məsləhətçilər kimi də məşhur olmuşlar. Aşıqlar 

ağlı, geniş dünyagörüşü, təcrübəsi, hazırcavablığı ilə də xalq içərisində hörmət 

qazanmışlar. Aşıqlarımızın bir çox şeirləri xalqa ağıl, kamal, yaxşılıq və ədalət 

təlqin edən gözəl nümunələrdir. Aşıq necə olmalıdır və o, xalqa necə xidmət 

etməlidir sualına Aşıq Ələsgər belə cavab vermişdir: 

Aşıq olub tərki-vətən olanın 

Əzəl başdan pür kamalı gərəkdir. 

Oturub durmaqda ədəbin bilə, 

Mərifət elmində dolu gərəkdir. 



 

Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, 

Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. 

El içində pak otura, pak dura. 

Dalısınca xoş sədalı gərəkdir. 

 

      Aşıq şeiri xalq ədəbiyyatı janrları içərisində ən çox müəllifi məlum olan 

nümunələrdir. Belə ki, hər bir aşıq şeirinin sonunda onu yaradan müəllifin adı, 

təxəllüsü verilir. Bu cəhət aşıq poeziyasını yazılı ədəbiyyata yaxınlaşdırır. 

Məlumdur ki, xalq şeirinin ən ümda xüsusiyyətlərindən biri onun müəllifinin 

məlum olmamasıdır, ümumən xalqa, kollektivə aid edilməsidir, daha ətraflı şərh 

etsək hər bir nümunəni yaradan müəllifin əsərlərin şifahi yaşama prosesində adının 

unudulmasıdır. 

      İlk baxışda adama elə gəlir ki, aşıq poeziyası xalq ədəbiyyatının bu 

xüsusiyyətini özündə ehtiva etmir. Lakin hadisələrə diqqətlə yanaşdıqda görürük 

ki, XV əsrin sonlarında yaşayan Qurbanidən başlamış bütün klassik aşıqlarımızın 

şeirləri şifahi yolla, xalq hafizasində yaşamış, məclisdən-məclisə, ağızdan-ağıza, 

əsrdən-əsrə keçərək dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Bu şeirlər yazıya 

köçürülməmiş, çap edilməmiş, ancaq şifahi şəkildə yaşamışdır. Bu müddət ərzində 

həmin şeirlər xalq yaradıcılığının başqa nüunələri kimi həm ideya, həm də forma 

sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən təkmilləşib cilalanmışdır. Ona görə də əsrlər boyu 

xalq məclislərini bəzəyən hər bir aşıq şeiri (son bənddə müəllifin adı olsa da) 

ümumi xalqın malı kimi yaşamışdır.  

        Doğrudur, bu şeirlər folklorun başqa janrlarına nisbətən az dəyişikliyə 

uğramışdır. Ancaq, hər halda dörd-beş əsr şifahi dildə dövr edən əsərlər əsrin, 

zamanın hadisələri ilə əlaqədar olaraq müəy-yən dəyişikliyə uğramamış deyildir. 

«Bir sözlə, aşıq yaradıcılığının mənsub hər bir kiçik, yaxud böyük əsər xüsusi 

mənada məlum bəlli tək «müəllifə» malik əsər olsa da, eyni zamanda həm də 

kollektiv yaradıcılıq məhsuludur» . 

       Aşıq qoşmalarının müəllifliliyi məsələsi bir çox dastanlarda tamamilə başqa 

xarakter alır. Çünki belə dastan üçün şeirlər qoşan hər bir aşıq son bəndlərdə öz 

imzasını deyil, dastan qəhrəmanlarının adını vermişdir. Bəlkə də Koroğlu, Şah 

İsmayıl, yaxud Məcnun aşiq onu düzəldən aşıq eyni zamanda qəhrəmanları bir aşiq 

kimi təsvir etolmamışdır. Lakin dastan məhz onların adı ilə bağlı olduğu üçün  



onların dili ilə şeir demişdir.  Onu sazsız təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Aşıqların yanında balaban çalan da olmuşdur. 

       Əslində aşıqların balabançı ilə çıxış etməsi onların səsi, ifaçılıq manəsiz 

zaman balabanın müşayiəti ilə oxumamışlar. Məsələn, Cilli Aşıq ilə əlaqədardır. 

Zəngin, yüksək məlahətli səsə malik aşıqlar heç Müseyib (Nəsibov) həmişə 

balabansız çalıb oxumuşdur. Onun könülləri ram edən məlahətli səsi, bülbülləri 

susduran, yaxıb yandırıcı zəngulələri qarşısında balaban dinə bilməmişdir. Aşıq 

Müseyib həm də tək oxumuşdur. Çünki onun müqabilinə çıxan olmamışdır. 

      Belə ifaçılıq bacarığına malik olmayan aşıqlar isə həmişə balaban vasitəsilə 

çıxış etmişlər. Onların yanında, hətta zurna və nağara çalanlar da olmuşdur. Bəzən 

onlar ansambl düzəldərək xorla da oxumuşlar. Bu, müasir dövrdə də belədir. 

       Aşıq xalqın ən çox sevdiyi sənətkardır O zaman Gorus məktəb nəzarətçisi olan 

P.Vostrikov yazırdı: «Aşıqlar, adətən, kəndlərdə olurlar. Onlar xalqın içərisindən 

çıxmış adamlardır. Çıxış edən aşıqların sayı ikidən əskik olmur, birisi sazda çalır, 

oxuyur, o birisi isə dəfdə onu müşayiət edir. Bəzən əllərində saz çalan iki aşıq 

görürsən, onlar növbə ilə çalıb oxuyur, deyişirlər. Bəzən isə aşıqlar orkestri zurna, 

balaban və dəfdən ibarət olur. Aşıq Zaqafqaziya dairəsi kəndlərində böyük hörmət 

və şöhrətə malikdir». 

      Aşıqlar xalq yaradıcılığının başqa nümunələrini ifa etməklə, ayrı-ayrı qoşma, 

bayati, dastan qoşmaqla yanaşı, çoxlu saz havaları da yaratmışlar. Bu havalar nağıl 

və dastan qəhrəmanlarının əhvali-ruhiyyəsinə, keçirdiyi iztirablara, psixoloji 

hallara, göstərdiyi qəhrəmanlıqlara və s. uyğun yaradılmışdır. «Təcnis», «Dübeyt», 

«Dilqəm», «Yurt yeri», «Müxəmməs», «Saritel», «Gəraylı», «Kərəmi, «Cəlili», 

«Divani», «Göyçə gülü», «Ovşarı» və s. Bu havaların hər birinin öz ahəngi, öz 

ritmi, öz gözəlliyi və xüsusiyyəti var. 

        Aşıqları əsasən iki qrupa bölmək olar: yaradıcı, ustad, aşıqlar, peşəkar ifaçı 

aşıqlar. 

        Yaradıcı, yaxud ustad aşıqlar gözəl şeirlər qoşur, dastanlar düzəldir, həm 

özlərinin, həm də başqalarının əsərlərini məlahətli səslə oxumağı bacarırlar. Onlar 

böyük təbə və yaradıcılıq istedadına malikdirlər. Ustad aşıqlar həm öz şeyrlərini ifa 

edir, saz havalarını məharətlə çalır, həm də özləri havalar yaradırlar. Bəzi aşıqlar 

isə yalnız şeir qoşub saz çalırlar, oxumaq qabiliyyətinə malik deyillər. 

       Peşəkar - ifaçı aşıqlar. Bu aşıqların yaradıcılıq qabiliyyəti yoxdur, yaxud da 

olduqca zəifdir. Peşəkar aşıqlar ustad aşıqların yaratdığı şeir və dastanları 

əzbərləyir, aşıqlıq sənətini öyrənir, havaları mənimsəyir və xalq arasında ifa 



edirəlr. Bu aşıqların çox gözəl səsi və oxumaq qabiliyyəti vardır. Ustad aşıqların 

yaradıcılığını qoruyub saxlamaq, təbliğ etmək, yaşatmaq, kütlələrə ideya estetik 

təsir göstərmək nöqteyi-nəzərdən bu aşıqların xidməti misilsizdir. 

      Azərbaycan xalqı aşıqları yüksək qiymətləndirir, onların nağıl və dastanlarına 

böyük maraqla qulaq asır. Təsadüfi deyildir ki, aşıqlara xalq arasında «el aşığı», 

«haqq aşığı», «aşıq el anasıdır» və s. deyilir. 

    Aşıq sənəti Zaqafqaziyadan başqa Orta və Kiçik Asiyada da geniş yayılmışdır. 

Qazax və qırğızlar akın, baxşı, tacilklər hafiz, Dağıstan xalqları isə aşıq deyirlər. 

Qazax xalqının C. Cabayev, Dağıstan xalqlarının S. Stalski, Həmzət Sadasa, 

özbəklərin Erqaş Cümənbülbüloğlu, Pulkan şair Nəzəroğlu, Fazil Yuldaşoğlu, 

qırğızların Toktokul Satılqanov, Azərbaycan xalqının Aşıq Abbas, Aşıq Ələsgər, 

Xaltanlı Tağı, Hüseyn Bozalqanlı, Molla Cümə və başqa sanətkarları məşhurdur. 

       Azərbaycan aşıq poeziyası qonşu xalqlrain arasında da çox sevilir. Xalqımızın 

bəzi bayatıları, aşıqlarımızın bir çox qoşmaları, bir sıra dastanlarımız hətta 

Azərbaycan dilində, gürcü və ermənilər tərəfindən fia edilmişdir. Gürcüstanda da 

görkəmli aşıqlar yetişmişdir. 

       Onlar öz şeirlərini Azərbaycan dilində qoşmuşlar. Professor D. Əliyeva yazır 

ki, gürcü aşıqları da müxəmməs, təcnis, bayatı, qoşma, dübeyt, yedəkləmə, 

döşəmə, dodaqdəyməz, tapşırma, qəzəl və s. şeir formalarından istifadə edirdilər». 

      Ustad-şagird. Azərbaycan aşıq səntinin özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biri 

də onda əsrlər boyu sabitləşən ustad-şagird ənənəsidir. Bu barədə Bülbül, M.H. 

Təhmasib, o. Sarıvəlli, M. Həkimov müəyyən mülahizələr söyləmişlər. Hər bir 

ustadın şagirdi olmalıdır. 

       Bu baxımdan ustad sənətkarları şagird «problemi» bütün ömrü boyu 

düşündürmüşdür. Qədimdən bəri aşıqlar öz əsərlərini çap edə bilməmiş, ədəbi 

irsini, təcrübəsini gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün xüsusi şagirdlər yetişdirib 

onların vasitəsilə bu ənənələri yaşaytmışlar. 

       Şübhəsiz, böyük aşıqların öz məktəbi, necə deyərlər, özlərinə görə «studiyası» 

olmuşdur. Bu «studiya»nın vəzifəsi eldə, obada gözə dəyən istedadları tapmaq, 

aşıq sənətinin sirlərinə vaqif etmək, sonra da müstəqil həyata zəmanətdən ibarət 

olmuşdur. Şagird bir sıra xüsusiyyətləri - hafizəsi, məlahətli səsi, ifaçılıq məharəti, 

musiqini duymaq qabiliyyəti və s. ilə ustadın diqqətini cəlb etməli idi. Bu 

keyfiyyətləri olmayan gəncləri ustad heç zaman şagirdliyə qəbul etməzdi. 

        Bülbülün yazdığına görə, hətta Aşıq Ələsgər həmin cəhətləri yoxlayandan 

sonra gəncin ağzına da baxardı, ağzı kiçik olan (oxumaq üçün, ifa üçün 



müğənninin ağzı geniş açılmalıdır) qəbul edilməzdi. Şagirdliyə yararlı gənclər çox 

qayğı və tələbkarlıqla hazırlanardı. M. Həkimov təlimin sazdan başlandığını yazır. 

Əvvəlcə sazı, onun pərdələrini bilmək, kökləməyi, sonra da çalmağı bacarmaq əsas 

sayılırdı. Özü də ustad əvvəlcə asan havalardan başlayır və mürəkkəbə doğru 

gedirdi. Şagirdlərə yalnız 16 yaşından sonra oxumağa icazə verilirdi. Aşıq Ələsgər 

şagirdlərinin səsi formalaşana qədər onlara evlənməyə də icazə vermirdi. 

       Ustad şagirdi məclislərə, toylara aparır, ancaq şagird onun icazəsi olmadan 

oxuya bilməz. Gözləri çalıb-oxuyan ustadında olar, onun bütün hərəkətlərinə 

diqqət edər, hamısını görüb götürər. Şagird ustadının yanında 4-5 il qalır, sənətin 

əsas sirlərinə yiyələnir. O, sazı istədiyi məqamda kökləməli, bütün havaları 

çalmağı bacarmalı, aşıq şeiri formalarını, dastanları əzbərdən bilməli, ustadının 

yaradıcılığına bələd olmalıdır. Nəhayət, ustad öz şagirdini ustadlar, dinləyicilər 

qarşısında imtahana çəkir. Bu imtahan eyni zamanda müstəqil həyata vəsiqə olur. 

       Ustadlar həmişə istedadlı şagirdləri ilə, şagirdlər isə məşhur ustadları ilə fəxr 

etmişlər. Aşıq Ələsgər on iki şagirdi ilə fəxr edirdi. Molla Cümə məclislərə öz 

şagirdləri ilə gedərmiş. O, məclisi aparmağı ən istedadlı şagirdlərə tapşırar, özü isə, 

təklif olunarsa, axırda oxuyarmış. 

       Aşıq şeirinin toplanması və nəşri. Keçmiş zamanlarda keçirərək qoruyub 

saxlamışlar. Aşıq şeiri yazıya alınmadığı üçün  əhəmiyyət verilməmişdir. Aşıqlar 

öz şeirlərini nəsildən ayrı-ayrı sənətkarların əsərləri əsrlər ötdükcə müəyyən 

dəyişikliya uğramış, bəziləri isə itib-batmış, yaxud başqaları ilə düşmüşdür. Hətta 

bir çox sənətkarların adları belə, unudulmuşdur. 

         Məşhur klassik aşıqlarımızın tərcümeyi-hallarının qalmaması da hanmın bu 

səbəb üzündəndir.  Biz aşıq şeirlərinin toplanmasına qədim məxəzlərdə 

təsadüfdən-təsadüfə də olsa, rast gəlirik. Qurbani, Sari Aşıq, Abbas Tufarqanlı, 

Aşıq Valeh, Xəstə Qasım, Əmrah və başqalarının şeirləri cüzi miqdarda olsa da, 

cünklərdə qalmışdır. XIX əsrin əvvəllərindən Tifdə də bir sıra aşıqlarımızın 

qoşmalarına rast gəlirik. Lakin Azərbaycan aşıq poeziyasının toplanması, nəşri və 

öyrənilməsi yalnız Sovet hakimiyyəti illərində mümkün olmuşdur. 

          Moskvada və Peterburqda nəşr edilən rus mətbuatı səhifələrin Azərbaycanın 

rayon və kəndlərindən toplanan yüzlərlə nümunələr az bir müddətdə əvvəlcə qəzet 

və jurnal səhifələrində çap olunub geniş oxucu kütlələrinə çatdırılmışdır. 1927-ci 

ildə Vəli Xuluflunun tərtibi ilə «Koroğlu» və «El aşıqları» kitabları çap 

olunmuşdur. 

       Aşıq şeirlərinin ən qızğın toplanma və çap olunma dövrü 30- cu illərdir. 

Müşhur Azərbaycan folklor toplayıcısı H. Əlizadə rayon və kəndlərimizi gəzərək 



çoxlu əsərər toplayır və bir-birinin ardınca aşıq şeirindən ibarət kitablar çap etdirir. 

Aşıq şeirləri əvvəlcə «Azarbaycan aşıqları» adı ilə ayrıca kitabda, sonra isə 2 

cilddən ibarət «Aşıqlar» kitablarında toplanır. Həmin ikicildlik iki dəfə çap edilir. 

      H. Əlizadə kitablara müqəddimələr yazıb, hər bir aşığın həyatı, yaşadığı dövr 

haqqında məlumat vermişdir. Bundan başqa həmin illərdə ayrı-ayrı aşıqlarımızın 

da kitabları çap edilir. Aşıq Ələsgərin, Hüseyn Bozalqanlının, Aşıq Əsədin şeir 

kitablarını buna misal göstərə bilərik. 

        Aşıq şeirinin toplanmasında ədəbiyyatşünas Salman Mümtazın da xidmətini 

qeyd etməliyik. Onun tərtib etdiyi ikicildlik «El şairləri» kitabı bu cəhətdən 

diqqətəlayiqdir. Son zamanda aşıqlarımızın əvvəllər toplanmış şeirlərindən ibarət 

bir neçə məcmuə buraxılmış, klassik və müasir aşıqlarımızın ayrıca kitabları nəşr 

edilmişdir.       

         Azərbaycan alimlərindən Axundov, Ə. Qarabağlı, ə. Eldarova, A. Nəbiyev, 

M. Həkimov, V. H. Araslı, F. Qasımzadə, M.H. Təhmasib, Vəliyev, S. Paşayev, 

M. Mürsəlov, Q. Namazov, E. Məmmədov və başqalarının aşıq poeziyasının 

mənşəyinə, forma xüsusiyyətlərinə və Akademik H. Araslı «Aşıq yaradıcılığı», 

akademik M. Ibrahimov «Aşıq poezyiasında realizm», », M. Həkimov 

“Azərbaycan aşiq ədəbiyyatı”, Q. Namazov «Aşığın sazı və sözü» adlı qiymətli bir 

sıra başqa nəzəri məsələlərə dair qiymətli məqalələri çap edilmiş tədqiqat əsərləri 

yazmışlar. Bütün bunlarla bərabər, aşqi sənətinin bir çox problemlərinin 

öyrənilməsi davam edir. 

       Aşıq sənətinin mənşəyi haqqında. Məlumdur ki, aşıq sənəti müxtəlif əsrlərdə 

özünəməxsus inkişaf pillələri keçmişdir. Çox qədim zamnalarda bu sənətin 

xarakteri, meydana gəlməsi və inkişaı məsələləri o qədər də geniş tədqiq 

edilməmişdir. 

         Aşıq yaradıcılığında qədim sənətin bir sıra xarakter xüsusiy ətləri bu və ya 

digər dərəcədə mühafizə olunmuşdur.  

Sinkretizm sənətin çox qədim nümunələrinə xas olan cəhətdir. 

     İbtidai icma dövrünün sənəti əsasən sinkretik xarakter daşıyıb. Sinkretizm 

müxtəlif sənət növlərinin bir sənətdə çarpazlaşması, şairlik, xanəndəlik, 

bəstəkarlıq, rəqs, aktyorluq və s. qədim sənətdə üzvi surətdə birləşirdi. Bu cəhət 

yalnız klassik aşıq sənətində deyil, onun indiki inkişaf mərhələsində də özünü 

göstərməkdədir. 

       Aşıq sənəti şeir, musiqi və rəqsin ayrılmaz sintezindən ibarətdir. Bu xüsusiyyət 

müasir aşıq sənətində də müəyyən dərəcədə özünü saxlamaqdadır. Bu onu göstərir 



ki, aşıq sənəti öz köklərini çox qədim zamanlardan, ibtidai icma dövründən 

götürülmüş və sonralar müəyyən inkişaf mərhələləri keçirmişdir. 

     Xalq sənətinə məxsus improvizasiya aşıq poeziyasında özünü daha çox göstərir. 

İmprovizasiya əvvəlcədən hazırlıq görmədən, fikirləşib düşünmədən, bədahətən 

yaratmaq deməkdir. İmprovizasiya xalq səntində özünü müxtəlif formalarda 

göstərir. Məsələn, bir nağılı, lətifəni, dastanı söyləyən sənətkar zamana, məclisə, 

əhvali-ruhiyyəyə birləşməsidir. 

      Burada sa əsasən onu dəyişdirir (ixtisar, yaxud əlavələr edir). Bunlar ifa zamanı 

baş verir. Bunun üçün əvvəlcədən hazırlıq da görülməyir sənətkarın bacarığı, 

poetik istedadı, hafizəsi mühüm rol oynayır. Belə improvizatorluq gərək dinləyici 

tərəfindən hiss edilməsin, artırma, əlavə, ixtisar, qondarma süni xarakter 

daşımasın. Bu prosesdə böyük xalq sənətkarları xüsusilə seçilirlər. Improvizasiya 

aşıq poezyiasının mühüm cəhətidir. Xüsusilə deyişmə zamanı improvizasiya özünü 

daha qabarıq büruzə verir. Aşıqlar deyişmə prosesində poeziyanın, xüsusilə 

bağlama, qıfılbənd, təcnis, dodaqdəyməz kimi çətin formalarından istifadə edir, 

bir-birini çətin sınağa salırlar. 

      Aşıq sənətinin mənşəyi, qədim tarixi hazırda da aktual bir problem olaraq 

qalmaqdadır. Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı bu problemlə çoxdan məşğul 

olur və son illərdə müəyyən naliiyyətlər əldə etmişdir. Müasir aşığa biz el sənətini 

yaradan ən qədim yaradıcının xələfi kimi baxmalıyıq. Yuxarıda bəhs etdiyimiz 

sinkretimiz aşıq yaradıcılığının mənşəyini ibtidai icma dövrünə aparıb çıxarmırmı? 

Professor T. Bünyadov tarix, arxeologiya, etnoqrafiya elmlərinin əldə etdiyi 

nailiyyətlərə əsaslanaraq aşıq sənətinin təxminən 4 min il bundan əvvəl meydana 

gəldiyini söyləyir. Alimə görə aşıq sənəti ilk öncə köçəri maldar tayfalar şəklində 

yaşayan türkdilli qəbilələr arasında yaranmışdır. Azərbaycanda sazın, sazabənzər 

simli alətin də təxminən 3 min il tarixi vardır. 

       Folklorşünaslığımızın indiki inkişaf mərhələsində bu mülahizələr, əlbəttə, 

maraq doğurur. Ancaq, bizcə, aşıq sənətinin mənşəyini, ümumiyyətlə, sənətin 

mənşəyi qanunauyğunluqları ilə əlaqəli araşdırıb izah etmək daha doğru olar. 

      Qədim dövr aşıq yaradıcılığı nümunələri bizə gəlib çatmamışdır. Ümumiyyətlə, 

folklorun digər janrlarında yaranan ilkin nümunələr də qalmamışdır. Azərbaycan 

folklorşünaslığının son dövrdə axtarışları nəticəsində xalq sənətini inkişaf etdirən 

sənətkarlara türkdilli qəbilələr içərisində işıq, varsaq, ozan, dədə, ağsaqqal, yanşaq 

və s. kimi adlar verildiyi müəyyən edilmişdir. 

       Türkdilli xalqlar içərisində aşıqlara «işıq» da deyilmişdir. Aşıq sənətinin 

tədqiqatçıları bu terminə də zaman-zaman öz münasibətini bildirmişlər. Məs. H. 



Dizdar oğlu bu barədə yazır: «Aşıq sözcüyünün haradan çıxdığı hələlik isbat 

olunmamışdır, dəyişik görüşlər irəli sürülmüşdür. Ö.Çələbi eşq və aşıq 

sözcüklərinin türkcə «işıq» sözcüyündən gəldiyi qənaətindədir. M. Köprülüzadə də 

«aşıq» sözünün məhz pozularaq «işıq» tərzində türk dilinə keçdiyini söyləyir. 

          M.H. Təhmasib bu haqda yazır: Bizcə aşığın, ozan və yansaq ad-titullarına 

qalib gəlməsi prosesi belə uzun və mürəkkəb bir yol keçmişdir ki, burada da 

«eşq»lə bağlı «aşıq» sözünün dünyəvi, fəlsəfi və rəmzi mənaları çox böyük rol 

oynamışdır. Lakin  burada bir sıra başqa sözlərində köməyi, xidməti, iştirakı 

olmuşdur ki, bunlardan biri «işıq» sözüdür» . 

        V. Qordlevski bu məsələ ilə bağlı olaraq deyir: «Qələndərləri XVI əsrdə çox 

geniş yayılmış istilah olan «işıq» adlandırırdılar. Burada bəlkə də türkcə «ad» 

demək olan «işıq» sözü ilə ərəbcə «allaha məhəbbətlə yanan» demək olan «aşiq» 

sözünün kontaminasiyası baş vermişdir. 

       «Məlumdur ki, «işıq» qədim türk xalqlarının mifologiyasına daxil olmuş və 

müqəddəsləşmiş bir ünsürdür. İşıq Ayla, Günəşlə, odla bağlıdır». Oğuz Xaqan 

dastanında Oğuz xanın üzü nuranidir və arvadı göydən düşən bir işıqdan 

doğulmuşdur. Oğuz xan ordularına yol göstərən qurd da oğuzun çadırına düşən bir 

işıqdan doğulmuşdur. 

       Uyğurların Xaqani Buğa xan və dörd qardaşı da bir ağac və ya torpağa düşən 

səmavi bir işıqdan yaradılmışdır. Bu xalqların islamdan qabaqkı dinləri olan 

Şaman dinində «Uçmaq» dedikləri cənnət də bir işıq aləmidir. Türk dilli xalqlar 

hələ Azərbaycana gəlməmiş işığı müqəddəs bilməmişlər və onu hər şeyin, hətta 

dünyanın yaranmasında, ilham qaynağı hesab etmişlər. 

       Ona görə də «Koroğlu» dastanından qopub qalan qədim bir mahnıda xalq öz 

qəhrəmanının dililə deyir: 

Koroğlu der: mən aşığam, 

Aşıq deyiləm işığam. 

       Burada çox incə mətləblər üzə çıxır. İşıq qədim türk xalqlarını sevimli, 

əzizlənən, müqəddəs saydıqları sənətkarlara verilmiş addır. Beləliklə, də onlar 

müqəddəs hesab edilmişlər. Heç də təsadüfi deyildir ki, bu müqəddəslik bütün tarix 

boyu həmin sənətkarların üzərində yaşamışdır. Adları dəyişilmiş, müqəddəslik isə 

yaşamışdır  Ozan, dədə, müqəddəs, övliya olmuş, aşıq-haqq aşığı, tanrı aşığı, 

günəş, işıq aşığı olmuş yenə də müqəddəs sayılmışdır.  



Deməli, aşıq sənətimiz xalqın özü qədər qədim bir sənət varsaq deyildiyi qənaətinə 

gəlmişdir. Təxminən bu əsrlərdən başqa Professor M. Seyidov eramızın VI-VII 

əsrlərində , xüsusilə VIII-X əsrlərdə isə ozan sözü işlənmişdir. «Kitabi Qorqud» 

dastanlarında ozanların tipik surətləri yaradılmışdır. 

      Doğrudan da, sonralar öz yaradıcılıq qabiliyyəti,müdrikliyi, ağsaqqallığı ilə 

seçilən el sənətkarlarına dədə deyil məlumdur. XVI əsrdə Dədə Yediyar, XVII 

əsrdə Türab ). XVIII əsrdə Dədə Qasım (Xəstə Qasım), XIX əsrdə Ələsgər, M 

Cümə, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı və başqaları buna misal ola bilər. 

 Ozanlarla bağlı xalq içərisində  müxtəlif mahnılar da yaşamaqdadir: 

Qızım, qızım qız ana, 

Evimə ozan gəlibdi, 

Qızımı verrəm ozana. 

Pərəni pozan gəlibdi. 

 

Ozan axça qazana, 

Gündüz olan işləri, 

Qızım geyə, bəzənə. 

Gecə yazan gəlibdi. 

 

      Zaman keçdikcə bu söz öz mənasını müəyyən qədər dəyişmiş danışan, uzunçu 

və s. mənalar daşımışdır). Bu terminlə əlaqsı Azərbaycanda yer, kənd adları da 

vardır. Xüsusilə Kəlbəcər rayonundakı Yanşaq kəndini göstərmək olar ki, bu 

kəndin əhalisinin səriyyəti keçmişdə aşıqlıqla məşğul olmuşdur. 

      Əhməd Yəsəvi, Yunis Əmrə kimi şairlər və onların müasirləri eşqi, məhəbbəti 

geniş, ümumi mənada götürür, onu xüsusi vergi, adlandıran şairlər müqəddəsləşir, 

ülviləşirdilər. Bu şairlərə görə, eşq haqq vergisi kimi tələqqi edirdilər. Bu mənada 

özlərini eşq əhli – aşiq əhli xüsusi seçilmiş insanlardır, yəni aşiqlərdir. Eşq vergi 

kimi verilir, eşq həqdən verilir. Təmiz eşq insani saflaşdırır, ucaldır və son nəticədə 

müqəddəsləşdirir: 

Yunis Əmrə: 



Eşq oduna varmı əvəz, 

Ona yanan yandım deməz, 

O da bu oda bənzəməz, 

Heç bilinməz zəbanəsi. 

      Təmiz, müqəddəs, həqiqi, odlu sevməyi də hər adam bacarmaz. Belə yüksək 

istedada malik olan insanlar eşq əhlidir, yəni aşiqdir. Belə aşiqlər, müqəddəs 

insanlar, vergi almış şəxslər doğrudan da öz hərəkəti, davranışı ilə xalq arasında 

tanınır, məşhurlaşır, sevilir və təqlid edilirlər. 

Onun şəmi haqq şəmidir, 

Dəmi ənəlhəq dəmidir. 

Həllaci-Mənsur kimidir 

ən kəminə divanəsi 

       Belə aşiqlərin, məhəbbət divanələrinin, el cünunlarının vurğunluğu, yəni bu 

keyfiyyətləri o zaman el içərisində ən çox bahadırları, qəhrəmanları vəsf edən 

ozanların sənətinə keçir, ozanlar aşiqlərin eşq macəraları haqqında mahnilar 

qoşmağa başlayırlar. Belə aşiqlər əlbəttə, ozanlar üçün də ibrətlidir. Elə buradaca 

başqa bir cəhəti də xatırlamaq yerinə düşər.  

       Aşiqlərin çox zaman müqəddəs kimi adlandırdığı, bəzən təriqət, mərifət, 

həqiqət yolu keçib həqiqi aşiq adlanan şəxslərin belə məhəbbəti, həqiqi dünyanı , 

insani məhəbbəti vəsf edən şeirlərə də gəlir. Aşiqlərin məhəbbəti ozanların 

yaradıcılığına keçib daha çox dünyəvi xarakter alır. Bu yolla eşqə düçar olan 

ozanlar özlərini aşiq adlandırır və qoşduğu mahnılarının da əsas mövzusu eşq 

olurdu. Beləliklə, bir müddət ozan-aşiq qoşa işlənir, ozan aşiqə, aşiq də aşığa 

çevrilir. Ozanların aşiqlərin şeirlərində aşıqin tərənnümü bahadırlığın təsvirlərinə 

qələbə çalır. Zaman keçdikcə  sözü kimi sabitləşir. XIV-XVI əsrlərdə mövcud olan 

bütün Azərbaycan bayatılarında da aşıq yox, aşiq işlənmişdir. 

Mən aşiq bu dağ haray, 

Qəm məni budağ haray 

Könül istər, əl yetməz 

Oyilməz bu dağ haray, 



       Aşıq sözü haqqında da müxtəlif mülahizələr söylənmişdir. Əsas fikir budur ki, 

aşıq ərəb mənşəli eşq sözündən götürülüb. Aşiq, yəni eşqə tutulan, vurulan, məftun 

olan mənasındadır. Sonralar aşiq Azərbaycan dilinin qayda qanunlarına uyğun 

olaraq, «aşıq» şəklinə düşmüşdür. Professor M.H. Təhmasib son tədqiqatında 

bütün bu deyilənlərə əlavə olaraq belə bir mülahizə irəli sürmüşdür; «Aşiqin kökü 

ərəbcənin «eşqi», «aşığ»ın kökü isə bizcə türkcənin indi artıq tamamilə 

arxaikləşmiş olan qədim «aş»ıdır. Bu sözün aşılamaq forması indi də dilimizdə 

işlənməkdədir». Alimin fikrincə, hazırda özbək dilində yaşayan mahnı, melodiya 

mənasında işlənən «aşulə» və müğənni mənasında işlənən «aşuləçi» də həmin 

sözlə əlaqədardır . 

      Göründüyü kimi, aşıq sənəti çox qədim tarixə malikdir. Ancaq onun ayrı-ayrı 

nümayəndələri bizə sonrakı əsrlərdə məlum olmuşdur. 

      S. Mümtaz «Molla Qasım və Yunis Əmrə» adlı məqaləsində («Maarif və 

mədəniyyət» jurnalı, 1929, No 1) Molla Qasımın XIII əsrdə yaşadığı və heca 

vəznində şeirlər qoşduğunu göstərir. 

Müqabirdən güzar etdim, 

əcaib mərdümaq gördüm. 

Qaranqu topraq altında 

Yatar cism ilə can gördüm. 

        Salman Mümtaz Molla Qasımın üç şeirini əldə edib. «El şairləri» (I-II cildlər, 

1927-28-ci illər) kitablarında vermişdir. Məqalədə Salman Mümtaz əvvəlcə Yunis 

Əmrənin yaşadığı dövrü şairin öz əsərləri əsasında dəqiqləşdirir. Yunis Əmrə XIII 

əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərində yaşamışdır. Salman Mümtaz yazır: “Molla 

Qasım”,Həsənoğlu və Yunis Əmrənin müasiri, Azərbaycan şairidir. Müasiri 

olmasını Yunis Əmrənin aşağıdakı beyti təsdiq etməkdədir. 

Dərviş Yunis bu sözü əyri -üyrü söyləmə 

Səni siyğəyə çəkər bir Molla Qasım gəlir.  

Əskidən qalma bəyaz və cünglərdə  

      «Min kəlamı Molla Qasım Şirvani», ünvanı ilə 2-3 şeir gözə çarpmaqdadır». 

Tədqiqatçı alimin dediyinə görə, əgər cünglər, əlyazmaları axtarılarsa Molla 

Qasımın daha bir çox şeirləri üzə çıxarıla bilər. Hələlik S. Mümtaz iki təcnis və bir 

də digər bir şeir əldə edib xalqın malına çevirmişdir. Bunlar «Sənəm, Sənəm» 



rədifli qoşma, «Beşinə» rədifli müəmma təcnis və «Gördüm» rədifli gəraylıdır. 

Molla Qasımın əldə edilmiş şeirlərinin qiyməti nədədir? 

       Ümumiyyətlə, indiyə qədər Azərbaycan aşıq yaradıcılığı üzərində aparılan 

tədqiqatlara görə hələlik ilk aşığımız XV əsrin sonları və XVI əsrin əvvəllərində 

yşadığı ehtimal olunan Qurbanidir. Əlbəttə, heç şübhə yoxdur ki, Qurbanidən 

əvvəllər də Azərbaycanda aşıqlar yaşamış, gözəl şeirləri və dastanları ilə şöhrət 

qazanmışlar. Ancaq hələlik tarixin səhifələrindən biz Qurbanini tapmışıq. Digər 

aşıqların da yeni tədqiqatlar və axtarışlar nəticəsində üzə çıxarılacağına əminik.  

       Çünki Qurbaninin yaradıcılığı aşıq poeziyasının başlanğıcı deyil, kamilləşmiş, 

püxtələşmiş bir mərhələsini təşkil etməkdədir. Maraqlı cəhətlərdən birisi Yunis 

Əmrənin müasiri olan Molla Qasım Şirvanlının hələ XIII-XIV əsrlərdə aşıq 

şeirinin gəraylı, qoşma, təcnis formalarından istifadə etməsidir. Onun şeirləri bizim 

bildiyimiz, şahidi olduğumuz mənada forma və məzmun etibarilə kamil 

nümunələrdir. Yuxarıda gətirdiyimiz misaldan göründüyü kimi, Yunis Əmrə şeir 

qoşarkən Molla Qasımdan ehtiyat edir, ondan bir təcrübəli, istedadlı, tanınmış bir 

sənətkar kimi danışır. 

      Öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün S. Mümtaz hər iki sənətkarın şeirlərindən 

nümunələr verib müqayisələr aparır. Bu, gəraylı üstündə «Gördüm» rədifli 

şeirlərdir. S. Mümtaza görə bu rədifdə gəraylını əvvəlcə Molla Qasım qoşmuş, 

Yunis Əmrə isə ona nəzirə demişdir. Şeir Molla Qasımda 7, Yunis Əmrədə isə 9 

bənddən ibarətdir. 

       Biz burada Salman Mümtazın müqayisələrindən istifadə edirik. 

Molla Qasım: 

Yumulmuş şol ala gözlər, 

Qiyamət yolunu gözlər 

Hanı şirin şəkər sözlər?! 

Dəhani bizəban gördüm. 

 

Yunis Əmrə: 

Soğulmuş şol ala gözlər, 

Pozulmuş ay kimi üzlər 



Qarışmış qara torpağa 

Gül dərən əlləri gördüm. 

 

Molla Qasım: 

Kimi eyş ilə işrətdə 

Kimi zövq ilə söhbətdə, 

Kimi rənc ilə möhnətdə, 

Qatı halın yaman gördüm. 

 

Yunis Əmrə: 

Kimi zövq ilə işrətdə, 

Kimi eyşü bəşarətdə. 

Kimi əzabü möhnətdə, 

Dün olmuş günləri gördüm. 

      Heca vəznli şeirin türkdilli xalqlar içərisində inkişafının öyrənilməsi sahəsində 

müəyyən işlər görülmüşdür. Bizə gəlib çatan qədim abidələr üzərində aparılan 

müşahidələri buna misal göstərmək olar. 

      Orxon-Yenisey abidələri (VI-VIII), Mahmud Kaşqarinin «Divani Lüğət-it-

türk» (XI), Yusif Balasaqunlunun «Qutadqu biliq» (XD «Dastani-Əhməd Hərami» 

(XIII), şair Əlinin «Qisseyi-Yusif» (XIII poeması və s. kimi yazılı abidə və 

əsərlərdə heca vəznli şeirin qədim nümunələri saxlanmışdır. Bu abidələrdən və 

təxminən bu əsrlərdə yaşayan sənətkarların şeirlərindən bir neçə nümunə verməyi 

lazım bilirik. «Divani Lüğət-it-türk». Alp əl Tonqanın ölümünə ağı: 

Alp ər Tonğa öldimü, 

Isiz acun qaldımu, 

Özlök öcin aldımu 

imdi yürek yırtlur. 

 



Özlek yaraq gözetti, 

Oğru tuzaq uzatti 

Bəklər bəkin azıttı, 

Qaçsa qamu qurtulur. 

       XII əsrdə yaşamış şair Əhməd Yəsəvinin şeirlərindən misal: 

On səkkiz bin aləmdə 

Heyran bulğan aşiqlər 

Tapmaq məşuq sorağı 

Sərsan bulğan aşiqlər. 

       Şair Əlinin «Qisseyi-Yusif» poemasında aşağıdakı kimi misralar vardır: 

«Cümləsi quyu üzrə uçarlar imdi», 

«Oq alıb quş atmağa varur imdi». 

«Ani görüb bixud olub daşar imdi». 

        Yaxud Yunis Əmrənin şeirlərindən aşağıdakı parçalara diqqət edək: 

(beş hecall) 

Yar, yürəgim yar, 

Gör ki, nələr var. 

Bu xəlq içində 

Bizə gülər var. 

(səkkiz hecalı) 

Axar sular tək çağlaram, 

Dərdli ciyərim dağlaram. 

Şeyx kimi anıb ağlaram, 

Gəl gör bənə eşq neylədi. 

Yunus sən burda 



Meydan istəmə; 

Meydan içində 

Mərdanələr var. 

Mən Yunisi biçareyəm 

Dost elində avareyəm. 

Başdan ayağa yareyem, 

Gəl gör bənə eşq neylədi. 

    Biz hələ XIV əsrdə Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında heca vəznli şeirin kamil 

nümunələrinə rast gəlirik: 

Ərənlər öz yolunda ər tək gərək, 

Meydanda erkək kişi nər tək gərək, 

Yaxşı yaman, qatı-yumşaq olsa xoş, 

Sərvərəm deyən kişi erkək gərək. 

      Böyük Azərbaycan şairi Nəsiminin əsərləri içərisində aşıq şeiri formasında 

yazılmış nümunələr də vardır. Təsadüfi deyildir ki, Nəsiminin gəraylı formasında 

yazdığı sadə, axıcı, lirik şeirləri xalqın dilində əzbər olmuş, geniş yayılmışdır. 

       AŞIQ ŞEİRİNİN ŞƏKİLLƏRİ. Azərbaycan aşıq şeiri formaca çox zəngin və 

rəngarəngdir. Bu formalar, saz havalarına uyğun şəkildə yaradılmışdır. Bəzi 

tədqiqatçılar aşıq şeirini 71, başqaları isə 84 şəkli olduğunu qeyd edirlər. M. 

Həkimov 193 aşıq havasının cədvəlini vermişdir. Aşıq Ələsgərin şəyirdi olmuş, 

Aşıq Əsədin bir qoşmasından aşağıdakı parçanı misal gətirmişdir: 

Kamil ustadların gülün dərməsən, 

Həqiqəti sinəm üstə sərməsən, 

73 havadan xəbər verməsən, 

Ölüm yeydi sənə el qabağında. 

       Əlbəttə, fakta əsaslanan bu fikir oxucuda daha düzgün təsəvvür yaradır. Bütün 

bu şeir şəkilləri isə dilimizin qayda-qanunlarına uyğun olan heca vəznin 

yaradılmışdır. 



      Yeni şeir şəkillərinin yaranması türk dilli xalqlarının şifahi poezyiasında 

yeddiillik şeir şəklinin yaranmasından sonra meydana gəlmişdir. 

     Azərbaycan aşıq şeirinin əsas şəkilləri aşağıdakılar. Garaylı aşıq poeziyasının 

lirik, axıcı, sadə və oynaq şəklidir. Adətən gəraylı 3, 5 bənddən ibarət olur. Ancaq 

gəraylı üstündə bəndləri çox olan müxtəlif seirlər yarana bilər. Hər misrada 

hecaların sayı səkkizdir, qafiya sistemi belədir: a-b-v-b, 9-9-9-b, d-d-d-b və s. Bir 

qayda olaraq seirin son bəndində müəllifin təxəllüsü verilir. 

      Ümumiyyətlə, aşıq seirinin son bəndinə möhürbənd, yaxud tapşırma deyilir. 

Nazlı yarın gül yanağı 

Yaraşıqdır xal üstünə. 

Inco beldə gümüş kədər, 

Düzülübdür pul üstünə. 

 

... Söyün ağlar zarı-zarı, 

Getməz könlümün qubarı, 

Itirmişəm nazlı yarı, 

Durum, çıxım yol üstünə. 

        Gəraylının cığalı, sallama, nəqaratlı, mürvət, əlif-lam, qaytarma gəraylı, dil 

dönməz və s. şəkilləri vardır. 

       Qoşma, müxəmməs və təcnislərdə olduğu kimi, gəraylılarda da cığa işlədilir. 

Cığa hər bir bənddə misraların arasına girir, bu da təbii, hava ilə əlaqədardır: 

Ovçu itirsə maralı, 

Kəsilər səbrü, qaralı. 

Dağdan, daşdan xəbər alı, 

Ürək yanar, 

Yarın anar, 

Dərdin qanar, 

Çəmən sızlar, çöl vay eylər. 



      Sallama gəraylı da bu şəkilə oxşayır. Ancaq onun dördüncü misrası gəraylı 

havasına uyğun olaraq dəyişdirilir. 

Sonalar göllərə Cümə, 

Sözüm yetirdim tamama. 

Dost boynuna Molla Cümə. 

Qolun salar, 

Qurban olar, 

sözü kimi sabitləşir. XIV-XVI əsrlərdə mövcud olan bütün Azərbaycan 

bayatılarında da aşıq yox, aşiq işlənmişdir. 

Mən aşiq bu dağ haray, 

Qəm məni budağ haray 

Könül istər, əl yetməz 

Oyilməz bu dağ haray, 

       Aşıq sözü haqqında da müxtəlif mülahizələr söylənmişdir. Əsas fikir budur ki, 

aşıq ərəb mənşəli eşq sözündən götürülüb. Aşiq, yəni eşqə tutulan, vurulan, məftun 

olan mənasındadır. Sonralar aşiq Azərbaycan dilinin qayda qanunlarına uyğun 

olaraq, «aşıq» şəklinə düşmüşdür. Professor M.H. Təhmasib son tədqiqatında 

bütün bu deyilənlərə əlavə olaraq belə bir mülahizə irəli sürmüşdür: «Aşiqin kökü 

ərəbcənin «eşqi», “aşığın” kökü isə bizcə türkcənin indi artıq tamamilə 

arxaikləşmiş olan qədim «aş»ıdır. Bu sözün aşılamaq forması indi də dilimizdə 

işlənməkdədir». Alimin fikrincə, hazırda özbək dilində yaşayan mahnı, melodiya 

mənasında işlənən «aşulə» və müğənni mənasında işlənən «aşuləçi» də həmin 

sözlə əlaqədardır . 

          Göründüyü kimi, aşıq sənəti çox qədim tarixə malikdir. Ancaq onun ayrı-

ayrı nümayəndələri bizə sonrakı əsrlərdə məlum olmuşdur. 

       S. Mümtaz «Molla Qasım və Yunis Əmrə» adlı məqaləsində («Maarif və 

mədəniyyət» jurnalı, 1929, No 1) Molla Qasımın XIII əsrdə yaşadığı və heca 

vəznində şeirlər qoşduğunu göstərir. 

Müqabirdən güzar etdim, 

əcaib mərdümaq gördüm. 



Qaranqu topraq altında 

Yatar cism ilə can gördüm. 

       Salman Mümtaz Molla Qasımın üç şeirini əldə edib. «El şairləri» (I-II cildlər, 

1927-28-ci illər) kitablarında vermişdir. Məqalədə Salman Mümtaz əvvəlcə Yunis 

Əmrənin yaşadığı dövrü şairin öz əsərləri əsasında dəqiqləşdirir. Yunis Əmrə XIII 

əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərində yaşamışdır. Salman Mümtaz yazır: Molla 

Qasım , Həsənoğlu və Yunis Əmrənin müasiri, Azərbaycan şairidir. Müasiri 

olmasını Yunis Əmrənin aşağıdakı beyti təsdiq etməkdədir. 

Dərviş Yunis bu sözü əyri -üyrü söyləmə  

Səni siyğəyə çəkər bir Molla Qasım gəlir.  

Əskidən qalma bəyaz və cünglərdə  

     «Min kəlamı Molla Qasım Şirvani», ünvanı ilə 2-3şeir gözə çarpmaqdadır». 

Tədqiqatçı alimin dediyinə görə, əgər cünglər, əlyazmaları axtarılarsa Molla 

Qasımın daha bir çox şeirləri üzə çıxarıla bilər. Hələlik S. Mümtaz iki təcnis və bir 

də digər bir şeir əldə edib xalqın malına çevirmişdir. Bunlar «Sənəm, Sənəm» 

rədifli qoşma, «Beşinə rədifli müəmma təcnis və «Gördüm rədifli gəraylıdır. Molla 

Qasımın əldə edilmiş şeirlərinin qiyməti nədədir? 

      Ümumiyyətlə, indiyə qədər Azərbaycan aşıq yaradıcılığı üzərində aparılan 

tədqiqatlara görə hələlik ilk aşığımız XV əsrin sonları və XVI əsrin əvvəllərində 

yşadığı ehtimal olunan Qurbanidir. Əlbəttə, heç şübhə yoxdur ki, Qurbanidən 

əvvəllər də Azərbaycanda aşıqlar yaşamış, gözəl şeirləri və dastanları ilə şöhrət 

qazanmışlar. Ancaq hələlik tarixin səhifələrindən biz Qurbanini tapmışıq. Digər 

aşıqların da yeni tədqiqatlar və axtarışlar nəticəsində üzə çıxarılacağına əminik. 

Çünki Qurbaninin yaradıcılığı aşıq poeziyasının başlanğıcı deyil, kamilləşmiş, 

püxtələşmiş bir mərhələsini təşkil etməkdədir. 

        Maraqlı cəhətlərdən birisi Yunis Əmrənin müasiri olan Molla Qasım 

Şirvanlının hələ XIII-XIV əsrlərdə aşıq şeirinin gəraylı, qoşma, təcnis 

formalarından istifadə etməsidir. Onun şeirləri bizim bildiyimiz, şahidi olduğumuz 

mənada forma və məzmun etibarilə kamil nümunələrdir. Yuxarıda gətirdiyimiz 

misaldan göründüyü kimi, Yunis Əmrə şeir qoşarkən Molla Qasımdan ehtiyat edir, 

ondan bir təcrübəli, istedadlı, tanınmış bir sənətkar kimi danışır. Öz fikirlərini 

əsaslandırmaq üçün S. Mümtaz hər iki sənətkarın şeirlərindən nümunələr verib 

müqayisələr aparır. Bu, gəraylı üstündə «Gördüm» rədifli şeirlərdir. S. Mümtaza 

görə bu rədifdə gəraylını əvvəlcə Molla Qasım qoşmuş, Yunis Əmrə isə ona nəzirə 

demişdir. Şeir Molla Qasımda 7, Yunis Əmrədə isə 9 bənddən ibarətdir. 



Bax bu dilbərin oynuna, 

Kimsənin malın yeməgil, 

Günahın almış boynuna, 

Bu bana qalır deməgil, 

 

Səhərdən aşiq qoynuna 

Ol siyasət meydanında 

Girən dilbərin quluyam. 

Haqlı haqqın alasudur. 

       XVI əsrin əvvəllərindən etibarən yazılı ədəbiyyatımızda, xüsusən Şah İsmayıl 

Xətainin və sonralar Mahmməd Əmaninin yaradıcılığında xalq dilində, aşıq 

poeziyası üslubunda yazılmış əsərlərə daha çox rast gəlirik: 

Könül, nə gəzirsən seyran yerində 

Aləmdə hər şeyin var olmayınca. 

Olura, olmaza dost deyib gəzmə, 

Bir əhdinə bütün yar olmayınca. 

(Xətai) 

Bahar oldu, taza güllər açıldı, 

Sərvünazım sallanıban seyr elə. 

Şükufə ovraqı hər yan saçıldı. 

Sərvünazım, sallanıban seyr elə. 

      Məlumdur ki, Azərbaycan torpağı əsrlər boyu ardı-arası kəsilməyən xarici 

basqınlara məruz qalmışdır. İşğalçılar Azərbaycana soxularaq onun maddi 

sərvətlərini dağıtmış gözəl sənətkarları, əlyazma və tarixi kitablar başqa ölkələrə 

aparmışlar. Lakin xalq kütlələri ustad sənətkarlarının əsərlərini zamanın 

burulğanlarından keçirərək qoruyub saxlamışdır. 

     Aışq yaradıcılığının ideya məzmunu. Azərbaycan xalqının həyatında, mübarizə 

tarixində elə bir əhəmiyyətli, təsirli hadisə olmamışdır ki, aşıqlar ona öz 



münasibətini bildirməsinlər. Aşıq poeziyasında xalqın misilsiz qəhrəmanlıq hünəri, 

azadlıq uğrunda mübarizəsi, dünyagörüşü, həyat və məişəti, istək və arzuları, 

gələcəyə inamı öz bədii əksini tapmışdır. Aşıq həmişə el içində məclislərdə 

oxumuşdur. Xalqın xoşuna gəlməyən heç bir qoşma aşıq tərəfindən ikinci dəfə 

oxunmamışdır. Çünki aşıq məclisdə dinləyicilərin arzusu, xahişi ilə hərəkət edir, 

onların zövqünü oxşayır, sifarişini yerinə yetirir. 

       Aşıq yaradıcılığında məhəbbət lirikası əsas yer tutur. Burada təsvir və 

tərənnüm edilən məhəbbət real, insani, həyati məhəbbətdir. 

     Aşığın her bir qoşması meclisdə gördüyü el gözəlinə - real insana həsr 

edilmişdir. Çox zaman aşıqlar qoşmalarını gördükləri gözəlin adı ilə bağlayır, onu 

tərif edirlər. Bu isə hər şeydən əvvəl, aşıq yaradıcılığını hər cür mücərrədlikdən, 

xəyali romantikadan, göylər aləmi, mələk və qılmanların təsvirindən 

uzaqlaşdırmış, realizmə yaxınlaşdırmışdır. 

...asiq poezyiasının hətta lirik, aşiqanə şeirlərində də tez-tez ictimai motivlər, 

zəmanənin siyasi və fikri mübarizələri öz əksini tapmışdır». O biri tərəfdən asıq 

poeziyası orta əsr feodal qaranlıqlarından zülmkarların xalqı hər cürə insani 

hisslərdən - həyatı zövqlərdən məhrum etdiyi bir zamanda inkişaf etmiş, öz real 

məhəbbəti ilə insanları müasir həyata, yaşamağa, mübarizəyə çağırmış, haqsızlığa 

qarşı çevrilmiş, ona görə də ictimai xarakter almışdır. 

       Asiqlar öz dastan, nağıl və romanları ilə kütlələrə həqiqəti başa salmış, onları 

musiqidən, sənətdən zövq almağa, həyata nikbin gözlə baxmağa, şənlənməyə 

çağırmışdır. Aşıqlar məhəbbət tərənnüm edən şeirlərində öz zəmanəsindən, ictimai 

bərabərsizlikdən şikayətlənmişlər. Bəzən böyük maddi çətinliklər içərisində 

yaşayan aşıqlar öz istəklərinə çata bilməmiş, məşuqə onlar üçün ün yetməz bir 

varlığa çevrilmişdir. Belə halda aşıq şeirində məhəbbət mövzusu ilə yanaşı 

dünyadan, dövrdən narazılıq əks etdirən ictimai motivlər əks olunmuşdur. 

        Deməli, ictimai-siyasi lirika da aşıq yaradıcılığının ən əsas mövzularından 

olmuşdur. Dövrün xeyri-şəri, yaxşılığı-pisi, varlı-yoxsulluğu, ağalar-qullar 

dünyasının bütün ziddiyyətləri aşıq poeziyamızda öz bədii ifadəsini tapmışdır. 

Ayrı-ayrı ustadların yaradıcılığının böyük bir hissəsi məhz bu mövzudadır. 

Dünyanın ziddiyyətləri, keşməkeşlikləri, talanlar, qanlar içərisində özlərini tənha, 

gücsüz saznan sənətkarlar Miskin Abdal, Qul Abbas, Şikəstə Abbas, Qul 

Allahqulu, Miskin Əli, Xəstə Qasım və sairə kimi ləqəblər götürmüşlər. 

Hanı bu dünyada ədalət, divan, 

Yox kimsə dərdimə eyləyə dərman 



(Abbas Tufarqanlı) 

Ay ağalar, nakam getdim dünyadan, 

Yarəb mənim xanimanım nec oldu? 

(Xəstə Qasım) 

Haqqın dərgahında bədbəxt qul oldum. 

(Molla Cümə)  

       Belə misalları aşıq şeirindən istənilən qədər gətirmək olar. Əsas etibarilə ustad 

aşıqların deyişməlrində, bağlama və həsr edilmişdir. Yuxarıda dediyimiz kimi, aşıq 

yaradıcılığı, ümumiyyətlə, dünyəvi bir sənətdir, həyat həqiqəti onun mayasini 

təşkil edir təsvirləri də var. 

        Qoşma. Qoşma aşıq poeziyasının ən çox yayılmış şəklidir. Qoşma əsasən 3, 5 

bənddən ibarət olur. Hər misrada hecaların sayı on birdir. Qafiyə sistemi 

gəraylıdakı kimidir. 

İsmi pünhan köçdü fani dünyadan, 

Qarışdı torpağa göz hayıf oldu.. 

Xudanın tədbiri beləymiş bizə, 

Soldu yanaqları, üz hayıf oldu. 

 

Əcəl çatıb nəfəs sana düzüldü, 

Qəm hicran tapdadı, bağrım üzüldü. 

Yenə sevdiyimdən əlim üzüldü, 

İxtilat tükəndi, söz hayıf oldu. 

 

Bu yazıq Cümənin dönübdü baxtı, 

Əsdi əcəl yeli sərvimi yıxdı, 

Dedim ki, şad ollam bu bahar vaxtı, 

Töküldü burnumdan yaz, hayıf oldu. 



Qoşma XIV əsrdən yazılı ədəbiyyatımızda işlənməkdədir. Onun yazılı ədəbiyyatda 

ilk nümunələrini Qazi Bürhanəddin, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Əmani kimi 

şairlərimiz yaratmışlar. Qoşmanın ən gözəl nümunələrini yazılı ədəbiyyatımızda 

XVIII əsrdə Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığında görürük. Vaqif ədəbi məktəbinin 

X IX əsrdə davamçılarından N. Nəbatinin, Q. Zakirin yaradıcılığında qoşma 

şəraitlə əlaqədar məzmunca daha da yeniləşmişdir. 

       Azərbaycan sovet ədəbiyyatında da qoşmanın gözəl nümunələri yaranmışdır. 

S. Vurğunun, S. Rüstəmin, O. Sarıvəllinin, B. Vahabzadənin, H. Arifin, M. Arazın, 

M. Aslanın, M. İsmayılovun başqalarınnı qoşmaları buna misal ola bilər. 

     Təcnis. Aşıq poeziyasında, cinaslı qafiyələr və rədiflərlə yarnan şeirə təcnis 

eyilir. Təcnis də əsasən 3-5 bənddən ibarət olur. Təcnis aşıq poeziyasının zirvəsi 

hesab edilir. Burada əsas etibarı ilə aşıqların sözləri böyük ustalıqla seçib işlədə 

bilmək bacarığı meydana çıxır. Məlumdur ki, təcnis formaca eyni, məzmunca 

müxtəlif ola bilər. Cinas, rədif və qafiyələrlə yaranır. Burada az sözlə dərin məna, 

geniş fikirlər ifadə olunur. Təcnis yaratmaq sənətkardan böyük istedad, bacarıq 

tələb edir. Məhz buna görə də belə çətin bir janrda hər asu müvəffəq ola 

bilməmişdir. Yalnız görkəmli improvizatorlar,dünyagörüşünə, zəngin söz 

ehtyiatina, yüksək sənətkarlıq bacarığına malik sənətkarlar təcnisin gözəl 

nümunələrini yaratmışlar. Qurbani nin, Xəstə Qasımın, Aşıq Alının, Aşıq 

Ələsgərin, Molla Cümünə,     Şəmkirli Aşıq Hüseynin, Bozalqanlı Aşıq Hüseynin, 

Növrəst İmanın təcnisləri buna parlaq misaldır. 

Yoxsul üçün lazım olur bircə mal 

Laf eyləmə var sinəndə bircəm al. 

Leyli göstər mən Məcnuna bir camal 

İnsan çeşmim məni eylər sənə mal 

(Xəstə Qasım) 

Qurbani der: bura gəldim yar için, 

Kəs ciyərim, doğra bağrım, yar için, 

Yar odur ki, yardan sonra yar için 

Yaxra yırta, zülf dağıda, yara üz. 

(Qurbani) 

Şəhdi şəkər sədaqəilə içərdən, 



Nimdaş dəhnə pər dağıdar, içər dən, 

Yaxşı zənən xanə qurar içərdən, 

ərz eyləyər həmsərinə daşı nan. 

(Aşıq Ali 

Ay nazənin, dərdin mənim canımı 

Az qalıb incəldə, ay üzə, üzə 

Alibsan əlimdən din, imanımı, 

Müştaq eyləyibsən ay üzə-üzə. 

Yar məskəni astanamı dərdimi, 

Kamil bağban gülü bağdan dərdimi? 

Ay bimürvət, dərdin mənim dərdimi 

Artırıb yetirib a, yüzə, yüzə 

(Aşıq Ələsgər). 

      Təcnislərin cığalı təcnis, ayaqlı təcnis, hərf üstə təcnis, dodaq dəyməz təcnis və 

s. kimi şəkilləri də vardır. Bunların içərisində dodaqdəyməz daha çətindir. Çünki 

burada həm cinaslar işlənməli, həm də şeir boyu dodaqlanmayan sait və 

samitlərdən istifadə edilməlidir: 

Qış çilləsi Xıdır Ilyas gələndə, 

Qar selə dönəndə,yaz açılanda 

Hərf üstə təcnisi isə aşıqlar müəyyən hərf üstündə qoşurlar. Belə təcnislərdə bütün 

misralar eyni hərflə başlayıb, eyni hərf ilə də qurtarmalıdır. Molla Cümənin bütün 

misraları «n» hərfi üstündə qurulan bir təcnisindən bir bəndini misal verək: 

Nazlı yarım, heç doymaram bu səndən, 

Noğul-nabat şirin olmaz busəndən. 

Nökər Cümə çox çəkinər bu səndən, 

Namərdlərin dilin vursun baz ilan. 

     Aşıq şeirində təcnisin ayaqlı təcnis, dodaqdəyməz təcnis, hərf üstə təcnis və 

başqa növləri də vardır. Cığalı təcnisə bir nümunə: 



Ay bimüvət, həsrətini çəkməkdən 

İllər ilə xəstə düşdüm başa baş. 

Mən aşiqəm başa baş, 

Oxu dərsin başa-baş. 

 

Eşqindən Səməndərəm, 

Oda yandım başa-baş. 

Can deyənə can deginən mərdanə, 

Baş qoyanın qoy yolunda başa baş. 

(Aşıq Ələsgər) 

      Hazırda yazılı ədəbiyyatda da təcnisdən istifadə olunur, aşıq poeziyasının bu 

şəklinin yeni-yeni nümunələri yaranır. Aşıq şeirinin yaxşı davamçılarından olan 

Qiyas əcaibin təcnislərindəki sənətkarlıq və orijinallıq diqqəti daha çox cəlb edir. 

     Qiyas Əcaib yeganə təcnis ustasıdır. Biz onun təcnislərində heç bir ustad 

tərəfindən işlədilməyən yeni cinaslar görürük. Bu cinaslar sözün həqiqi mənasında 

calaq tutmaz bir şəkildə işlədilmişdir: 

Bir taxta üstündə bir şeir yazsam, 

Sanaram yetirmiş bu taxta barı, 

Nizami hakimdi sənət taxtina, 

Kaş mən də çıxaydım bu taxta barı. 

Yaxud: 

Çağlaya bilməzdi coşqun təbim tək, 

Araz, Amu-Dərya, Volqa, bu Don da. 

Gedib gözəlliyim bədrəng olmuşam, 

Görənlər tanımaz məni bu donda. 

       Təcnisin bütün növlərində şairin yaratdığı nümunələr böyük maraq doğurur. 

Müəllifin bir dodaqdəyməz təcnisini nəzərdən keçirək: 



Əcaib qəddindi yay indi nədən? 

Sənə qarlı qışdı yay indi nədən? 

Yar çıxdı qarşıdan yayındı nədən? 

Sinən aynasında ay qara qaldı. 

       Ustadnamə. Adından məlum olduğu kimi, ustadnamə ustad sözü, ustad 

nəsihəti deməkdir. Belə şeirlərdə ən çox aşıqların dünyagörüşü, həyat hadisələrinə, 

dövrə münasibətləri, xalqa nəsihətləri ifadə edilmişdrir. Məsələn, Ululu Kərim öir 

ustadnaməsini belə başlayır: 

Salam verib bir məclisə varanda 

Yaxşı əyləş, yaxşı otur, yaxşı dur. 

Dindirəndə kəlmə-kəlmə cavab ver. 

Görən desin: bərəkallah yaxşıdır. 

        Ustadnamələrin ilk nümunələri «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında 

verilmişdir. 

     Çox zaman bir neçə atalar sözü şeirin qafiyəsinə uyğunlaşdırılıb ustadnamə 

kimi verilir. Məsələn: 

Ulğun coşa gəlsə köpük yağ olmaz, 

Söyüd bar gətirsə, bağça bağ olmaz. 

Zibil təpə olsa, küllük dağ olmaz, 

Yel əsəndə alçaqlara endirər. 

       Bəzən aşıqlar dünyanın vəfasızlığını, beş günlük olmasa Süleyman, İsgəndər 

kimi hökmdarların belə ölüb getdiklərini xatırladaraq zülmkarlara, şah və 

sultanlara ibrət dərsi vermək, onları doğru yola çağırmaq istəmişlər. Şübhəsiz, 

ustadnamələrdə əxlaqi fikirlərlə, nəsihətlərlə yanaşı, müəyyən dini motivlər də öz 

əksini tapmışdır. 

      Bu isə zamanla, dövrlə, dünyagörüşü ilə əlaqədardır. Görkəmli aşıqlarımızın 

hamısı ustadnamə yaratmışlar. Ancaq XVIII əsrdə yaşamış Xəstə Qasım öz 

ustadnamələri ilə daha çox tanınmışdır. Ustadnamələr qoşmanın şəkil 

xüsusiyyətinə əsaslanır, ondan yalnız məzmun fərqinə görə seçilir. 



     Deyişmə. Aşıq poeziyamızın geniş yayılmış şəkillərindən biri də deyişmədir. 

Deyişmələrin də ilk nümunələrinə biz Dədə Qorqud dastanlarında rast gəlirik. 

Doğrudur, bunlar əsasən təhkiyə səciyyəsi daşıyır: 

«Beyrək aydır: Mərə qız! 

Nə ağlarsan, nə bozlarsan ağam deyir?! 

Yandı bağrım, göynədi içim 

Məgər sənin ağan yox olubdur? 

Yürəkinə qaynar yağlar qoyulubdur. 

Bani aydır: 

Çalma ozan! Ayıtma, ozan! 

Qaralıca mən qızın nəsinə gərək ozan? 

 

       Müxəmməs klassik aşıq poeziyamızın bir növ epik şəkli hesab edilir. Molla 

Cüməni aşıqlar müxəmməsin atası adlandırmışlar. 

      Azərbaycan sovet aşıq poeziyasında da müxəmməsin gözəl nümunələri 

yaranmış və yaranmaqdadır. 

       Vücudnamə. Bir sıra vücudnamələrdə insanın ana bətninə düşdüyü dövrdən 

həyatının sonuna qədərki dövrü (uşaqlıq, məktəb illəri, evlənməsi, qocalığı, hətta o 

dünyadakı vəziyyəti və s.) təsvir edilir. Abbas Tufarqanlının, Aşıq Mədədin, Aşıq 

Valehin, Xaltanlı Tağının, Molla Cümənin vücudnamələri bu cəhətdən 

diqqətəlayiqdir. Müasir el şairlərindən miskinli Aşıq Vəlinin vicudnaməsi də 

aşıqların repertuarında özünə məxsus yer tutur. 

     Vücudnamələrin əksəriyyəti on bir hecalı olduğu halda, Vəli Miskinin «gəldim» 

rədifli vücudnaməsi gəraylı şəklindədir. Aşıq Valehin vücudnaməsindən bir 

parçanı nəzərdən keçirək. 

       USTAD AŞIQLAR .XVI əsr QURBANİ· Azərbaycan aşıq şeirinin hələlik 

bizə məlum olan ilk dəqiq məlum deyil. Ancaq bizə o aydındır ki, Qurbani Şah 

İsmayıl Xətainin hakimiyyəti illərində (1501-1524) yaşamışdır. Hətta o, bir 

nümayəndəsidir. Aşığın nə vaxt anadan olması və ölməsi hələlik bizə müddət Şah 

İsmayılın sarayında da olmuşdur. 



     Bu sənətkar «Qurbani», «Dirili Qurban» adları ilə aşıq sənətimizin tarixində 

şöhrət tapmışdır. İndiyə qədər biz yazmışdıq ki, Qurbani Cənubi Azərbaycanın 

Diri kəndində dünyaya gəlmişdir. Son illər Qurbaninin şəxsiyyətinə, yaradıcılığına 

xüsusi diqqət yetirilməkdədir. Bir neçə il bundan əvvəl Cəbrayıl rayonunda aşığın 

anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə «Qurbani saz bayramı» keçirilmişdir. 

    Axtarışlar göstərmişdir ki, Diri kəndi Cəbrayıl rayonundadır. Həm də burada 

aşığın qəbri saxlanmışdır. Qurbanini Salman Mümtaz tapıb üzə çıxarmışdır. O, «El 

şairi Qurban» («Qızıl Şərq» jurnalı, 1923, No2-3) adlı məqaləsində aşığın 

yaradıcılığına yüksək qiymət vermiş və şeirlərindən nümunələr də gətirmişdir. 

Sonra əldə etdiyi şeirlərini «El şairləri» (I-II cildlər, 1927-28-ci illər) kitabına daxil 

etmişdir. S. Mümtaz yazır ki, Qurbaninin bir şeiri vardır ki, o, Şah İsmayıl Xətaiyə 

həsr edilmişdir. Alimin dediyinə görə bu şeir həm onun yaşadığı dövrü və həm də 

yeri haqqında məlumat verən yeganə mənbədir. 

      Sonralar məlum olmuşdar ki, Qurbani Şah İsmayıl Xətaiyə bir deyil, bir neçə 

şeir həsr etmişdir. Bu şeirlər də aşığın yaşadığı dövrü və Ş. Xətai ilə əlaqəsini 

dəqiqləşdirmişdir. Salman Mümtazın topladığı şeir belədir. 

Mürşidi-kamilim, Şeyx oğlu şahim! 

Bir ərzim var qulluğuna şah mənim 

Əziz başın üçün oxu yazğumu,? 

Agah ol halımdan kahbəgah mənim! 

Dərin dərin dəryalara boyladı, 

Xəncər alıb qara bağrım teylədi. 

Oğlu ölmüş vəzir qəza eylədi 

Getməz damağımdan dudi-ah mənim. 

 

Şair olan dərsin alır pirindən 

Qəvvas olan dürr gətirər dərindən 

Qolubağlı keçdim Xudafərindən, 

Üzüm gülməz, heç açılmaz ah mənim. 

 



Qurban deyir bahar olu gülür yaz, 

Göllərdə üzüşür ödək ilə qaz. 

Başım təvalladır, üzüm payəndaz 

Yoxdur bundan özgə bir mətah mənim. 

       Aydın olur ki, Ş.İ. Xətai Qurbaninin kamil mürşididir. Qurbani darsini pirdən - 

Ş. İsmayıldan almışdır . «Əziz başın üçün oxu yazğumu» (yazdığımı) ifadəsi də 

çox şey deyir. Bu onu göstərir ki,aşıq bu ərizəsini yazdığı dövrə qədər Ş.İ. Xətai ilə 

tanış imiş. Başqa sözlə, əvvəllər Şeyxlə görüşmüş imiş. S. Mümtaz yazır: Şahin 

vəzirlərindən birinə xoş gəlmədiyindən, Qurbanı qolubağlı qarabağ tərəfindən 

Xudafərin körpüsündən keçirdərək İrana sürgün etmişdir. Qurban da bu əhvalatı 

şeirlə yazıb Şah İsmayıla yolladığından, onu şah bağışlayıb azad etmişdir». Sonra 

S. Mümtaz fikrini belə yekunlaşdırır: «Qurban Şah İsmayıl Qafqazı aldığı zamanda 

yaşamışdır». Qurbaninin Ş.İ. Xətainin yanına dərdindən fəryad edərək gəlmasinə 

onun başqa şeirlərində də işarələr vardır. 

Mən haq aşiqiyəm haq yola mail, 

Kitabım Qurandır, olmuşam qail, 

Ey mənim sultanım Şah İsmayıl, 

Dərdimin əlindən fəryada gəldim. 

      İbrətamizdir ki, Ş.İ. Xətaiyə ünvanlanan şeirlərdə «Gəldim», «Gəlmişəm» kimi 

rədiflər işlədilmişdir.  

      Abbas Tufarqanlı XVI əsrin sonlari, XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb 

yaratmışdır. Onun bir sıra şeirlərində Şah Abbasla əlaqədar hadisələr, şah zülmü və 

özbaşınalığından şikayət motivləri öz əksini tapdığını göstərir. Tufarqanlı Abbas 

öz dövrünün ustad aşıqlarından tapmışdır. Bu, onun Şah Abbasın hakimiyyəti 

illərində yaşayıb-yaratmışdır. O, gözəl istedada, coşğun təbiətə, böyük yaradıcılıq 

qabilyyətinə malik sənətkardır. Aşıq Abbasın əsərləri bizə əsasən xalqın, rəsə təhsil 

görmüş, ərəb və fars dillərinin öyrənmiş, aşıq şeirindən başqa, klassik şeir 

üslubunda qəzəl, qəsidə, rubailər də yazmışdır. 

      Lakin bunlar zaman keçdikcə unudulmuşdur. Yalnız aşığın bir qismi qoşma, 

gəraylı, təcnis və ustadnamələri gəlib bizə çatmışdır. Biz orta əsr təzkirəçi və 

tarixçilərinin yazılarında da Abbas Tufarqanlının həyat və yaradıcılığı haqqında 

qeydlərə rast gəlmirik. Lakin Tufarqanlı Abbasın bəzi şeirləri bir çox qabaqcıl 



adamların, xanəndələrin cib dəftərlərində yazılmış və saxlanılmışdır. Ancaq bu 

sahədə daha geniş mənbə aşığın öz şeirləri və «Abbas və gülgəz» dastanıdır. 

        Biz bu şeirlərdən və dastandan öyrənirik ki, Abbas Tufarqanlı Cənubi 

Azarbaycanın Tufarqan kəndində anadan olmuş, ona görə də Tufarqanlı 

təxəllüsünü qəbul etmişdir. O, bir şeirində deyir: 

Mən sənə can dedim, sən də mənə can, 

Alış eşq oduna, mənim kimi yan. 

Adım Aşıq Abbas, yerim Tufarqan, 

Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. 

      Aşığın bir çox şeirlərində təxəllüsü Qul Abbas, Şikəstə Abbas və s. şəkillərdə 

də işlədilir. 

       «Abbas və Gülgəz» dastanına görə, Abbas Tufarqanlı Gülgəz apartdırmış, 

sevgilisinin dalınca İsfahana gedən Aşıq Abbas yol uzunu çoxlu qoşmalar 

demişdir. Nəhayət, o gəlib İsfahana çatmış, Pəri adlı bir gözələ aşiq olmuşdur.  

     Aşıq Abbas qüdrətli bir sənətkar olduğundan yaşadığı dövrdə heç bir hadisəyə 

biganə qalmamışdır, onu zalım şahların haqsızlığı, saray özbaşınalığı, yoxsulların 

ehtiyac içərisində yaşaması, ağır feodal müharibələri çox düşündürmüş və aşıq bu 

hadisələrə öz münasibətini bildirmişdir.  

          Aşıq Abbas «Bəyənməz» rədifli ustadnaməsində o dövrdə gördüyü sinfi , 

ictimai bərabərsizliyi , varlılar və yoxsullar arasındakı kəskin ziddiyyətləri açıq-

açığına öz şeirlərində təcəssüm etdirmişdir: 

Adam var dolanar səhranı, düzü, 

Adam var döşürər gülü, nərgizi. 

Adam var geyməyə tapammaz bezi 

Adam var al geyər, şalı bəyənməz. 

Adam var çox işlər eylər iradə, 

Adam var ki, yetə bilməz murada 

Adam var ki, çörək tapmaz dünyada 

Adam var yağ yeyər, balı bəyənməz. 



        Qeyd etdiyimiz kimi, Aşıq Abbas XVI əsrin axırları, XVII əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan torpağında dağıdıcı feodal müharibələrin baş verdiyi bir dövrdə 

yaşamışdır. «Bu zaman şəhərlər, kəndlər tez-tez soyulur, talan edilirdi. Dəstə-dəstə 

adamlar yerlərindən sürgün olunurdular. Ağır vergilər, hərbi talanlar, sürgünlər, 

kəndlərin, şəhərlərin yerlə yeksan edilməsi azmış kimi, şahın nökərləri şəhər-şəhər, 

kənd-kənd gəzib gözəl gəlinləri və qızları İsfahana, şahın hərəmxanasına 

aparırdılar» (27, 33). Xalqın belə ağır və məşəqqətli dövründə Abbas Tufarqanlı 

kütlələri səfərbərliyə çağıraraq işğalçılara qarşı mübarizə aparmağa, vətəni 

qorumağa ruhlandırırdı: 

Abbas bu sözləri deyər sərindən, 

Arxi vurun suyu gəlsin dərindən, 

El bir olsa dağ oynadar yerindən, 

Söz bir olsa zərbi kərən sındırar. 

       Aşıq bu şeirində Azərbaycan xalqının yaratdığı “El gücü – sel gücü” atalar 

sözündən istifadə etmişdir. Aşıq Abbasın şeirlərində biz zəmanəsindən şikayət, 

narazılıq motivlərinə çox rast gəlirik. O, şahların Azərbaycanı talamasına, var-

yoxunu, sənətkarlarını zorla başqa yerlərə aparılmasına dözə bilmir, etiraz səsini 

ucaldır, fəryad edirdi. Onun şeirlərində ayrılıq, intizar, vətən həsrəti kimi motivlər 

də qüvvətlidir: 

Ay ariflər, qanlı fələk cəbrindən, 

Qohumdan, qardaşdan, eldən ayrıldım. 

Fərhad kimi çəkdim Şirin qəhrini, 

Cığa pərvaz etdi, teldən ayrıldım. 

Yaxud başqa bir misal: 

Şah hökmüylə xan üstünə xan getdi, 

Ağla didəm, yaş yerinə qan getdi. 

Qol boşaldı, dil dolaşdı, can getdi, 

Axir apardılar dara, gəlmədi. 

      Sarı Aşığın zəngin ədəbi irsi yalnız Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərindən 

sonra 1927-ci ildə aşığın bayatılarından ibarət ilk kitabını S.Mümtaz çap 

etdirmişdir. Kitab «Aşıq Abdulla» adlanırdı. O vaxtdan etibarən demək olar 1920-, 



S.Paşayev, X.Cabbarov, S.Rüstəm 30-cu illərdə onun həyatı, yaradıcılığı haqqında 

Ə.Abid, B.Behcət, Ə.Dəmirçizadə, H.Araslı, Ə.Qarabağlı ara-sıra məqalələrlə çıxış 

etmişlər. 

       Son iyirmi ildə M.H.Təhmasib, Ə.Axundov, M.Hə- kimov, S.Paşayev, 

X.Cabbarov, S.Rüstəm bu sənətkarın yaradıcılığını müxtəlif sahələrdən 

işıqlandırmağa çalışmışlar. Uzun illər folklorşünaslığımızda Sarı Aşıqla bağlı bir 

dastanın mövcudiyyəti barədə söhbətlər gedirdi. Nəhayət, bu dastan da üzə 

çıxarılıb çap edildi. 

       Üstəlik aşığın həyatı ilə əlaqədar bir sıra rəvayətlər də toplandı. Sarı Aşıq 

haqqında XIX əsrin təzkirəçisi Qaradağı belə məlumat vermişdir: «Sarı Aşıq 

Qaradağ mahalındadır. Son illər aşıq haqqında yazan araşdırıcılar təzkirəçinin 

«Qaradağ mahalı»ndan mülahizəsini dəqiqləşdirmiş və belə bir ümumi rəy 

üzərində diqqəti cəmləşdirmişdir ki, Qaradağ Cənubi Azərbaycanda olan mahal 

deyil, həm də Laçın rayonunun ərazisində bir kənddir. Burada həmin adda üç kənd 

olub. Bu kəndlərdən biri məhz Həkəri çayı sahillərində Məzməzək dərəsinin 

ağzında olmuşdur. Xarabaları indi də qalmaqdadır. 

        Sarı Aşığın məzarı da Həkəri çayı sahillərində Qaradağlı kəndi 

yaxınlığındadır. Həmin kəndin üst tərəfindəki təpə indi də «Aşıq yaylağı» adlanır. 

Aşığın sevgilisi Yaxşı isə Maqsudlu kəndindəndir. Məzarı da o kəndin 

yaxınlığındakı bir təpədədir. 

        Azərbaycan aşıq sənətinin qədim ənənəsinə görə bütün aşıqlar öz əsərlərində 

bu və ya digər dərəcədə özləri barədə məlumat verirlər. 

      Belə ənənəni biz, əlbəttə, Sarı Aşıq yaradıcılığında da görürük. Bəzi 

bayatılarında o özü, sevgilisi, yaşadığı yer haqqinda müəyyən məlumatlar 

vermişdir. Belə bayatıların bir qismi son illər toplanıb üzə çıxarılmışdır. 

Mən aşıq ağzındayam, 

Aləmin ağzındayam, 

Əslim Qarabağlıdır, 

Məzməzək ağzındayam. 

 

Mən aşığam ha Kərim, 

Dada yetiş ha kərim, 



Sizin olsun gen dünya, 

Mənə bəsdi Həkərim. 

        Ən məşhur ustad aşıqlarımız haqqında dastanlar yarandığı kimi Sarı Aşıq 

haqqında da dastan vardır. Aşığın əsas yaradıcılığı bayatılardan ibarət olduğu üçün 

dastandakı hadisələr də bayatılar üzərində inkişaf etdirilir. 

      Qeyd edək ki, folklorumuzda bütün şeir hissəsi bayatılardan ibarət «Arzu və 

Qənbər» adlı başqa bir dastanımız da vardır. Son illər folklorumuzun tədqiqatında 

əldə edilən nəticələrdən biri də budur ki, ustad aşıqlar özləri haqqında hələ 

sağlığında dastan düzəldir, öz şeirlərini, bu şeirlərin yaranması ilə bağlı müxtəlif 

əhvalatları bu yolla təsvir edirlər. Xüsusilə XIX, XX əsrin əvvəlləri və sovet 

dövründə meydana gələn aşıq dastanları üzərində aparılan müşahidələr bu 

mülahizələrin doğruluğunu sübut etməkdədir. Deməli, «Sarı Aşıq və Yaxşı» 

dastanı da ilk öncə aşığın özü tərəfindən düzülüb qoşulmuşdur. Dastanda aşığın 

tərcümeyi-halı ilə əlaqədar bir sıra məlumatlar saxlanmışdır. Bunlar sənətkarın 

həyatının müxtəlif sahələrini öyrənmək üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

        «Aşığın Yaxşıya aşiq olması real həqiqətdir. Buna dair əldə sənədlər vardır. 

Məhəmməd bəy Aşıq Pəriyə məhəbbətini elan edərkən bayatılarının birində Aşıq 

ilə Yaxşının adlarını çəkmişdi: 

Tərlanın yaxşı pəri, 

Qarşıda yaxşı pəri. 

Mən Aşıqdan yaxşıyam, 

Yaxşıdan yaxşı Pəri». 

       Aşığın adı da müxtəlif illərdə və müxtəlif mənbələrdə müxtəlif şəkildə 

göstərilmişdir. Məsələn, Qaradağı təzkirəsində göstərir ki, onun adı Qurbanəlidir, 

el arasında ona haqq aşığı deyirmişlər. 

       S.Mümtaz ilk kitabında (1927) onun adını Abdulla yazmış, sonra isə (1935) 

Sarı Aşıq olduğu qənaətinə gəlmişdir. Guya ona rəngi (dərisi) sarı olduğuna görə 

belə bir ad verilmişdir. B.Behcət isə onun adının Sarıca Nəbi olduğunu söyləyir.  

          XƏSTƏ QASIM. XVIII əsrdə yaşayıb yaradan görkəmli xalq aşıqlarımızdan 

şöhrət qazanmışdır. Şeirləri göstərir ki, Xəstə Qasım yüksək istedada, böyük 

yaradıcılıq qabiliyyətinə, dərin biliyə malik bir sənətkar olmuşdur. O, həm 

nəsihətamiz, həm də lirik şeirləri ilə . Xəstə Qasımın həyatı haqqında məlumatımız 



azdır. Nə vaxt anadan olduğu məlum deyildir. Şeirindən məlum olur ki, o, Cənubi 

Azərbaycannın Tikmədaş kəndindəndir: 

Xəstə Qasım Tikmədaşlı, 

Əli qanlı, gözü yaşlı, 

Göldən çıxdı, yaşıl başlı, 

Silkindi sonalar kimi . 

        Aşığın qəbri Tikmədaşdadır. Qəbir daşının üstündə çətin oxunan tarix belədir: 

1779. Bu, onun ölüm tarixidir. 

      Xəstə Qasımın şeirlərini hələ XIX əsrin sonlarında M. Mahmudbəyov toplayıb 

çap etdirmiş, aşığın bir çox şeirlərini Azərbaycan dilində xüsusi transkripsiya ilə 

vermişdir . Bundan sonra M. Mahmudbəyov Şamaxının Tircan kəndində Aşıq 

Orucdan «Molla Qasım» («Xəstə Qasım) - red.) dastanını toplayıb «Kaspi» 

qəzetində  çap etdirmişdir. Burada dastanın qısa məzmunu və bir sıra qoşmaların 

rusca hərfi tərcüməsi verilmişdir. Hadisələr Tikmədaşda cərəyan edir . 

     Qasım Şahzadə Nurullanın oğludur. O, Tikmədaşın hakimi Alixanın qızı Mələk 

Simaya aşiqdir. Dastanda Xəstə Qasım sənəti ağlı, tədbiri, hazırcavablığı ilə seçilir. 

Hətta o dövrün hökmdarı Nadir şahın da diqqətini cəlb edir. Xəstə Qasımın 

müxtəlif aşıqlarla deyişmələri haqqında da məlumat vardır. 

       Ədalət Tağızadə Qəbələ rayonunun Həmzəli kəndindəki Şıx baba pirindən 12 

vərəqli bir cüng tapmışdır. Burada digər müəlliflərlə bərabər Xəstə Qasımın da bir 

şeiri vardır. İndiyədək heç yerdə çap olunmayan beş bənddən ibarət bu qoşma 

maraq doğurur: 

Aşiq olan məşuquna irməsə, 

Cananı yolunda canın verməsə, 

Hər yana baxanda səni görməsə 

Kor olsun, o gözlər ziyalanmasın.! 

      Xəstə Qasım çox zaman səfərdə olmuş, şəhərləri, kəndləri gəzmiş, məclislərdə 

oxumuş, aşıqlarla deyişmişdir. Aşığın şeirlərinə əsaslanaraq onun bir müddət 

qürbətdə yaşaması ehtimalını irəli sürmək olar: 

Obalarımız səf-səf olub yüklənir, 

Başı ala qarlı dağlar qal indi. 



Biz içmədik abi-kövsər suyundan, 

Soyuq sular, tər bulaqlar qal indi... 

Xəstə Qasım, tamam oldu sözlərim, 

Eşq ucundan kabab oldu közlərim, 

Qərib yerdə, yad ölkədə gözlərim, 

Vətən deyib, ağla, ağlar qal indi. 

       Xəstə Qasımın çox maraqlı bir qoşması da vardır. Beş bənddən ibarət bu şeirin 

bütün misraları «tər» sözü ilə başlayır və bu söz bütün misralarda üç dəfə təkrar 

olunur. Bu, qoşmanın ən çətin şəklidir. 

Tər qəmzən, tər xədəng, tər sinəsində, 

Tər atmış, tər peykan, tər sinəsində, 

Tər asmış, tər narin, tər sinəsində 

Tər dəyməz, tər saxlar, tər gülər Sənəm. 

        Xəstə Qasımın adə ilə bağlı bir dastanda göstərilir ki, o, gəzə-gəzə gəlib 

Dağıstana çıxmışdır: 

Nə dərdiniz olsa mənə söyləyin, 

Şirin namə yazın, bəyan eyləyin, 

Kəklik, siz Qasımı halal eyləyin 

Çünki gedir Dağıstana, kəkliklər! 

       Xəstə Qasım Dağıstanda Ləzgi Əhməd adlı məşhur bir aşıqla deyişmişdir. H. 

Əlizadə bu barədə yazır: «O zaman Dağıstanda Ləzgi Əhməd adlı bir aşıq varmış. 

O, Xəstə Qasımın Dağıstana keçdiyini bilir. Xəstə Qasımın bir toy məclisində 

sorağını alır. Sazını çiyninə keçirib onun yanına gəlir. Xəstə Qasıma söz atır. Xəstə 

Qasım da onun sözünün cavabını qaytarır. Sözləri, danışıqları düz gəlmir. 

        Nəhayət, deyişəsi olurlar. Aşıqlıq qaydası üzrə onlar əvvəl bir-birlərinə hərbə-

zorba gəlir, sonra qıfılbənd, divani, təcnis söyləyirlər. Xəstə Qasım Ləzgi Əhmədin 

bütün bağlamalrını açır. Ləzgi Əhməd Xəstə Qasımın bir-iki bağlamasını açır. 

Axırda Xəstə Qasım çətin bir qifilbənd söyləyir ki, Ləzgi  Əhməd onu aça bilmir. 

Bununla da Xəstə Qasım ona üstün gəlir». 



         Xəstə Qasım, ustadnamələri ilə də məşhurdur. Onun ustadnamələri insanları 

doğruluğa, ədalətə, yaxşılığa, xeyirxahlığa çağırır, mala, pula, dövlətə, qolunun 

zoruna arxalanaraq yoxsullara zülm edənləri doğru yola dəvət edir: 

Bir yerə gedəndə özünü öymə, 

Şeytana bac verib, kimsəyə söymə, 

Əgər güclü isən fəqiri döymə, 

Demə var qüvvətim, qolum yaxşıdır. 

Xəstə Qasım kimə qılsın dadını, 

Canı çıxsın, özü çəksin odunu, 

Yaxşı igid yaman etməz adını, 

Çünki yaman addan ölüm yaxşıdır. 

        Şöhrətpərəst hakimləri, xalqa, camaata heç bir xeyri dəymayan, Xəstə Qasım 

gözəl aforistik, hikmətamiz şeirləri ilə dövründəki mənasız və boş Ömür sürən 

varlıları tənqid edir: 

Vəfalıya əmək çəksən itirməz, 

Bədəsil nəsihət, öyüd götürməz, 

Qabaq tağı tər şamama bitirməz, 

Göy söyüddə heyva olmaz, nar olmaz. 

       Bəzən Xəstə Qasımın lirik tərzdə yazdığı qoşmalarda da əxlaqi-tərbiyəvi 

fikirlər öz əksini tapır: 

Ay ağalar, sizə bəyan eyləyim, 

Yenə yaxşı olar yar aşnalığı, 

Sən sevəsən yarı, səni sevməyə 

Olar bülbül ilən xar aşnalığı, 

...Bir adam ki, loğma ilən dost olur, 

Olur yağış ilən qar aşnalığı. 



     Xəstə Qasımın gözəl bağlamaları, qıfılbəndləri, həcvləri, təcnisləri, cığalı 

qoşmaları, deyişmə və gəraylıları da vardır. Aşıq cığalı təcnisin təkrarolunmaz bir 

nümunələrini yaratmışdır: 

Həqiqət bəhrində qəvvasam deyən, 

Qəvvos ison gir dəryaya üzha-üz. 

Aşıq deyər: üzha-üz 

Sonam güldə üzha-üz, 

Qarı düşmən dost olmaz. 

Yalvarasan üzha-üz, 

Bir mərd ilə ilqarını vur başa 

Namərd ilə kəs ülfəti üzha-üz. 

Xəstə Qasımın gəraylıları da yüksək sənət nümunələridir: 

Nə baxırsan maral gözlüm, 

Mənə biganalar kimi?! 

Durub dolanım başına, 

Şama pərvanələr kimi. 

 

Gəl gedək Çinü Maçına, 

Həsrətəm üzün maçına, 

Al məni qoynun içinə 

İstəkli balalar kimi. 

 

Dost qapısında dustağam, 

Tellərinə çox müştağam, 

Yar əlindən düyün-dağam, 

Dağdakı lalalar kimi. 



      Xəstə Qasımın incə, lirik hissləri necə sənətkarlıqla, şeir-sənət dili ilə verə 

bilmək bacarığı özünü aşağıdakı qoşmada daha aydın göstərmişdir: 

 

Gümüş kəmər bağlayıbdır belinə, 

Danışdıqca mayıl oldum dilinə, 

Gül uzatdim nazlı yarın əlinə, 

Canım çıxdı gülü məndən alınca. 

      Böyük söz ustadının başqa seirlərdə olduğu kimi təcnislərində də bir şikayət, 

narazılıq özünü göstərir. 

Payız dərdim, qış möhnətim, yaz qəmim, 

Hicran tapdaq etmiş yayılan məni, 

Al dastinə gümüş qələm, yaz kağız. 

Qafinan, miminən, yayılan məni. 

      Xəstə Qasımın şeirlərində təklikdən, dərd-qəmdən, yoxsulluqdan, dünyanın 

zülmündən şikayət motivləri əsas yer tutur. Təsadüfi deyildir ki, aşıq özünə 

«Xəstə) təxəllüsünü götürmüşdür. O, «xəstə cismim», «xəstə canım», «xəstə 

könlüm deyə dad çəkir. Şübhəsiz, burada “xəstə” sözü cismani xəstəlik mənasında 

deyil, təklik, nakamlıq, yoxsulluq mənasıda işlənmişdir. Aşıq sinifli cəmiyyətin 

feodalizm qaranlıqlarının sərt qanunlarının qarşısında özünü aciz, xəstə saymışdır.  

     AŞIQ ƏLƏSGƏR.Xalqımızın yetişdirdiyi el sənətkarları içərisində Aşıq 

Ələsgərin xüsusi yeri vardır. Ələsgər Azərbaycan aşıq poezyiasi tarixində müəyyən 

bir məktəb yaratmış sənətkardır. Hələ gənc yaşlarından bir sıra görkəmli şəxslərin, 

sənətkarların diqqətini cəlb etmişdir. Məsələn, Y.N. Polonski hələ 1851-ci ildə 

«Kavkaz» qəzetində çap etdirdiyi məqalələrinin birindəl gənc Ələsgərdən 

danışmış, onun səsinə, sazına, mahnısına heyran olduğunu bildirmişdir. Ələsgərin 

söylədiyi «Əsli və Kərəm» dastanı şairi heyran qoymuşdu. 

      Aşıq Ələsgər irsinin toplanması, nəşri və öyrənilməsi Azərbaycan Sovet 

hakimiyyətinin qurulmasından sonra başlanır. Bu işdə «Dan ulduzu», «Yeni kənd» 

və xüsusilə «Ədəbiyyat qəzeti»nin xidməti diqqətəlayiqdir. Ələsgər irsini ardıcıl 

şəkildə toplayıb ilk dəfə nəşr etdirən H. Əlizadə olmuşdur. 



      Aşığın nəvəsi, filologiya elmləri namizədi İslam Ələsgərov atası Aşıq Talıbla 

birlkidə Ələsgər irsini yenidən toplamış, mümkün qədər dəqiqləşdirmiş və kiçik bir 

hissəsini 1956-cı ildə nəşr etdirmişdir. 

      Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun şifahi xalq ədəbiyyat şöbəsi uzun illər 

boyu Ələsgərin şeirlərini toplamış, nəhayət, 1963-cü ildə, mükəmməl akademik 

nəşrini çap etdirmişdir. Kitabda əvvəlki nəşrlərdən fərqli olaraq qeydlər, izahlar, 

bəzi nüscə fərqləri, aşığın həyat və yaradıcılığı barədə nisbətən geniş məlumat və s. 

vardır. Aşıq Ələsgərin həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar bir çox əhvalat, xatirə və 

epizodlar da buraya daxil edilmişdir. Aşıq Ələsgərin anadan olması nın 150 illiyi 

münasibətilə aşığın iki cilddən ibarət əsərləri çap edilmişdir (1972) 

       Aşıq Ələsgər irsinin tədqiqi sahəsində də xeyli iş görülmüşdür. Folklorşünas 

Ə. Axundov «Ələsgərin həyat və yaradıcılığı» haqqında namizədlik dissertasiyası 

yazmış, H. Araslı, F. Qasımzadə, M. Ibrahimov, M.H. Təhmasib, M. Həkimov, İ. 

Ələsgərov, O. Sarıvəlli və başqaları monoqrafiya və məqalələrinə aşığın bədii irsi 

haqqında qiymətli fikirlər söyləmişlər. Yazıçı və şairlərimizdən S. Vurğun, 

H.Mehdi və başqaları Ələsgər yaradıcılığının ədəbiyyatımız, folklorumuz 

tarixindəki yeri, mövqeyi, əhəmiyyəti barədə maraqlı mülahizələr irəli sürmüşlər. 

      Aşıq Ələsgərin həyatı haqqında ilk dəfə M. Şəmsicədid, sonra da aşığın 

şeirlərini toplayıb çap edən H. Əlizadə qısa məlumat vermişlər. Onlar Aşıq 

Ələsgərin həyat və yaradıcılığı haqqındakı məlumatları ayrı-ayrı adamlardan 

soruşub öyrənmişlər. M. Şəmsicədid «Dan ulduzu» jurnalında Aşıq Ələsgərdən 

bəhs edərək yazırdı: «Xalq arasından çıxan, şairlərimizin ustadı və mürşidi 

qocaman Aşıq Ələsgərimizi də unutmamalıyıq. Aşıq Ələsgər bu dəmdə 

Ermənistanın Göyçə mahalında yaşayır. Onun şeirləri, şirin-şirin sözləri və 

qoşmaları bütün Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan qəzalarında... çox sürətlə 

yayılıb xalq arasında böyük hörmət qazanmışdır». 

       Son illərdə Aşıq Ələsgərin tərcümeyi-halına dair bəzi faktlar üzə çıxarılmış, 

onun həyatı, fəaliyyəti, dövrü barədə daha ətraflı məlumat əldə edilmişdir. 

       Aşıq Ələsgər təxminən 1821-ci ildə Basarkeçər rayonunun Ağkilsə kəndində 

anadan olmuşdur. Atası Əliməmməd Kəlbəcər rayonu meşələrindən odun daşıyır, 

ya da kürək, şana qayırıb satarmış. 

      Saz çala bilməsə də, aşıq şeirini yaxşı bilən, şair təbli bir insan olmuşdur. 

Əliməmməd kişinin dörd oğlu və iki qızı olmuşdur. Ailənin böyüklüyü onun 

vəziyyətini ağırlaşdırmış, buna görə də o, Ələsgəri 13-14 yaşlarında Kərbəlayı 

Qurban adlı birisinə nökər vermişdir. 



      Bircə qızından başqa özgə övladı olmayan Kərbəlayı Qurban Ələsgərlə 

mülayim rəftar etmiş, hətta qızı Səhnəbanı ilə onun arasında məhəbbət yarandığını 

bildikdə də çox şad olmuş, onu həmişə öz evində saxlamaq fikrinə düşmüşdü. 

Lakin Kərbəlayı Qurbanın qardaşı Pullu Məhərrəm bu işi pozmuş, Səhnəbanını 

güclə öz oğlu Mustafaya almışdır. 

      Kiçik yaşlarından şeir deməyi, saza qulaq asmağı sevən Ələsgər 15-16 

yaşlarında artıq müstəqil saz çalmağa, söz qoşmağa   başlayır. Ona görə də atası 

Əliməmməd kişi onu mahalda ustad aşıq kimi tanınan qızılvəngli Aşıq Alının 

yanına şəyird qoymuşdur. 

       Ələsgər aşıqlıq sənətinin sirrini ustadı Alıdan öyrənmişdir. Aşıq Ələsgərin 

yaradıcılığı durmadan inkişaf edir, hər tərəfdən Kürdüstan, İrəvan, Naxçıvan, 

Kəlbəcər, Şamxor, Şərur, Dağıstan və onu məclislərə dəvət edirlər. Aşıq Gəncə, 

Qazax, Qarabağ, başqa mahalları gəzib dolaşır, məclislər yola salır, aşıqlarla 

deyişir, Sevgilisi Səhnəbanıdan güclə ayrılan Ələsgər 40 yaşına qədər subay 

qalmış, nəhayət, Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndində  40 yaşaında ailə 

qurmuşdur. Lakin bir sıra qoşmalarında yenə də dönə-dönə ilk  Kalvayı Zeynalın 

bacısı Anaxanımla evlənmiş və çox səmimi bir Aşıq Ələsgər Azərbaycan xalq 

poezyiyasının ən yaxşı nümunələrində məhəbbətini yada salmışdır. nələrini, dastan 

və qoşmalarını əzbər bilir, bütün aşıq havalarını sazda çalır həmişə də qalib çıxır. 

    Bənzərsiz söz ustadı Aşıq Hüseynalı, Aşıq Mustafa, Aişq Nəcəf, Aşıq Əsəd və 

b. bir sıra görkəmli aşıqlar yetişdirmişdir. Aşıq özü şeirlərinin birində iftixarla on 

iki şagirdi olduğunu söyləyir: 

Adım Ələsgərdi, mərdü-mərdanə, 

On iki şagirdim işlər hər yana, 

Tülküsən, aslanla girmə meydana, 

Danasan, sürtünüb kaldan danışma. 

     1918-1919-cu illərdə daşnaklar erməni və Azərbaycan xalqları arasında milli 

qırğın törətmişdilər. Bu zaman Göyçənin var-yoxu talanmış, əhali başqa yerlərə 

köçüb getməyə məcbur olmuşdur. Aşıq Ələsgər də ailəsi ilə birlikdə indiki 

Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndinə köçməyə məcbur olmuşdur. 

     Ələsgər Kəlbəcərdə Hüseyn Arıqalı oğlu adlı bir adamın dəyirmançısı 

olmuşdur. Aşağıda aşığın «Dolansın rədifli qoşmasından gətirdiyimiz bir bənd 

fikrimizcə həmin dövrdə deyilmişdir: 

Dad sənin əlindən, çərxi-kəcmədar, 



Ürəyimdə yüz dərmansız yaram vr. 

Aşığ dəyirmançı, ağa çarvadar, 

Sərraf gəlsin bu bazara dolansın. 

      Ələsgər ucavoy, enlikürək, bədəncə çox sağlam və qüvvətli bir adam imiş. 

Qara gözləri, qalın, qara çatma qaşları, dolu sifəti varmış. Əyninə uzun ətəkli 

arxalıq, üstündə çuxa, ayağına məst geyər, saxlarmış. Deyilənə görə, Aşıq Ələsgər 

sonra Tərtərə köçüb bir müddət orada yaşamışdır. 1921-ci ildə Ələsgər Ağkilsəyə 

qayıtmış, başına buxara papaq qoyarmış, həmişə başını qırxdırar, üzündə xətt və 

qocalığı ucundan artıq nə aşıqlıq edə bilmiş, nə də yeni söz söyləyə bilmişdir. O, 

1926-cı ildə martın 7-də təqribən 100-106 yaşlarında vəfat etmişdir. Qəbri 

Ağkilsədədir. 

     Aşıq Ələsgər zəngin bir irs qoyub getmişdir. H. Əlizadənin yazdığına görə, o, 

sağlığında öz şeirlərini bir yerə toplamaq istəmişsə hadisə və əhvalatlar haqqında 

yerindəcə, bədahətən şeirlər demək də, buna müvəffəq ola bilməmişdir. Aşiq 

gördüyü, müşahidə etdiyi qabiliyyətinə malik imiş. Onun saysız-hesabsız şeirləri 

olmuşdur. Lakin xəstəliyi bunların çoxu yazılmadığı, qeyd edilmədiyi üçün itib-

batmışdır. 

       Aşıq Ələsgərin əsərləri xalqın, aşıqların, el şairlərinin, müdrki sənətsevərlərin 

dilindən toplanmışdır. 

        Şeirlərindən görünür ki, Aşıq Ələsgər bir el sənətkarı, el məsləhətçisi, elinin 

dərdini, qəmini çəkən ağsaqqal kimi, ictimai həyatın hər bir sahəsinə nəzər salmış, 

iti gözləri ilə yaxşı və pis cəhətləri görmüş, müşahidə etmiş, hamısına da bu və ya 

digər dərəcədə öz münasibətini bildirmişdir. Ələsgər xalq aşığı idi. O, daim xalqın 

sevinci və kədərinə şərik olur, öz əsərlərində xalqın ağır həyatını yüksək poetik 

dildə tərənnüm edirdi. 

      Aşıq Ələsgər zülm və istismar dünyasına qarşı etiraz etmiş, şeirlərində yeri 

gəldikcə, ictimai bərabərsizliyi, yerli hakim və çar məmurlarının özbaşınalığını 

qamçılamışdır. Məhz buna görə də, onun yaradıcılığında zəmanədən, dövrandan 

şikayət, hakim təbəqələrin özbaşınalığına etiraz motivləri qüvvətlidir: 

Müxənnəs zəmanə, bimürvət fələk, 

Şamı sübhə, sübhü şama çəkirsən. 

Ləhzədə açırsan min cürə kələk, 

Gahdan əyib, gah nizama çəkirsən. 



     Ələsgərə görə, hakim təbəqələrdə insanlıq, insaf, qeyrət, səxavət qalmamışdır. 

Dünyanı idarə edən adamlar isə yalançı və namərddir: 

 Bivəfanın, müxənnəsin nakəsin, 

Doğru sözün, düz ilqarın görmədim, 

Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin, 

Namusun, qeyrətin, arın görmədim. 

       Aşığın məhəbbət lirikasında həyatdan, dövrandan küskünlük, təklikdən 

şikayətlə bağlı bir kədər vardır. O, şeirlərində tez-tez «Qul Ələsgər», «Ələsgər tək 

binəva»), «Yazıq Ələsgər», «Ələsgərəm şad olmadım dünyada», «Mən fağırı qəm 

atəşi yandırır», «Könül qəmgin, ürək dərdli, vərəmli», «Xəstə könlüm», «əzəl qara 

gəldi iqbalım mənim» və s. ifadələr işlədilir. İlk baxışda bunlar aşığın şəxsi 

kədəri,dərdi kimi təsir bağışlaya bilir. Lakin bu kədər fərdi kədər yox, hər tərəfdə 

ədalətsizlik, ehtiyac, özbaşınalıq, fırıldaq görən, öz səsini xalqın səsinə qatıb, elin 

dərdini çəkən aşığın ictimai bərabərsizlikdən doğan kədəridir: 

Ələsgər də hər elmdən halıdır, 

Mövlam baratıdır, öz kamalıdır, 

Mən çəkdiyim xalqın qilü-qalıdır, 

Mənim kimi binəvaya düşərmi? 

       Aşıq Ələsgər daim xalqa arxalanan, xalqın arzu və istəyini tərənnüm edən bir 

sənətkardır: 

Ələsgər, mətləbin elindən istə, 

Kərəm olmaz müxənnəsdə, nakəsdə 

Bəylik, köylük, səylik olan məclisdə, 

Qaç ki, orda xeyir, bərəkət olmaz. 

        Aşıq məhz eli, xalqı, vətəni yolunda ona edilən zülmlərə dözür, təhqirlərə tab 

gətirir, yenə də öz məqsədindən dönmürdü: 

Ələsgər, üsyanın çıxıbdı sandan, 

Öldürsən zənburu əl çəkməz şandan 

Hərçayıdan, müxənnəsdən, nadandan, 



Nə söz qaldı sənətkara dəyməmiş? 

      Ələsgər çıxıbdır, rədifli şeirində istismarcı siniflərin, xalqın başına gətirdiyi 

müsibətlərdən bəhs edir və göstərir ki, pristavlar, bəylər, xanlar ağalıq edir, xalqı 

soyub talayır, onun maddi və mənəvi sərvətlərini dağıdır, heysiyyətini təhqir 

edirlər: 

Qoçular, quldurlar qatar taxırlar, 

Fağır-füqəraya yan-yan baxırlar, 

Kimi istəsələr vurub yıxırlar, 

Beşatanın çata-çatı çıxıbdır. 

Pristav, naçalnik gələndə kəndə, 

Obanı, oymağı vururlar bəndə, 

Xərc üst çoxları düşdü kəməndə, 

Qamçıda belinin qatı çıxıbdır. 

      Aşıq Ələsgər dövrün bir sıra mühüm siyasi hadisələrinə də biganə qalmamış, 

yeri gəldikcə onlara da öz münasibətini bildirirmiş. 

      1905-ci il hadisələri Aşıq Ələsgəri daha çox təsirləndirmiş, bu mövzu aşığın 

yaradıcılığında əks olunmuşdur. 

Ərzələr atqaz qayıtsa, şahdan imdad olmasa, 

Fənadan köçmək lazımdır, ol üqbayə dalbadal, 

-misraları ilə bitən divanisini də Aşıq 1905-ci ildə fəhlələrin Qış sarayı qabağında 

gülləbaran edildiklərini eşitdikdən sonra demişdir. Bu mövzuda Ələsgərin şeirləri 

bəlkə də çox olmuşdur. Lakin onlar gəlib bizə çatmamışdır. Lirik şeirlərində də 

bəzən Aşıq mühüm siyasi hadisələrə dolayısı ilə toxunmuşdur. Məsələn, «Dağlar» 

rədifli qoşmalarının birində Eldar adlı igid qəhərmandan söhbət açan Aşıq deyir: 

Gözəllər çeşmədən götürmür abi, 

Dad verə dəhanda kövsər şərabı, 

Xaçpərəstlə düşdü pund inqilabı, 

Onunçün bağlandı yolların, dağlar? 



       Burada Ələsgər çar hökuməti və yerli istismarçılar tərəfindən törədilən milli 

qırğına işarə etmişdir. 

       XIX əsrdə Azərbaycan kənliləri dəfələrlə çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə, 

ağır vergilərə, bəy və xanların hərc-mərcliyinə qarşı üsyan etmişlər. Molla Nur, 

Adıgözəl, Yarəli, Qandal Nağı, Qara Tanrıverdi, Dəli Ali, Qaçaq Nəbi və başqaları 

belə kəndli üsyanları nın rəhbərləri olmuşlar. Aşıq Ələsgər Dəli Alinin 

qəhrəmanlığından ruhlanaraq ona bir neçə şeir həsr etmişdir. Qoşmaların birində 

oxuyuruq: 

Namərdlər əlindən çəkirlər haşa, 

Namuslu igidsən, səni yüz yaşa. 

Tüfəngin gülləsi işləyir daşa. 

Qoçular, quldurlar qatar taxırlar, 

Fağır-füqəraya yan-yan baxırlar, 

Kimi istəsələr vurub yıxırlar, 

Beşatanın çata-çatı çıxıbdır. 

Pristav, naçalnik gələndə kəndə, 

Obanı, oymağı vururlar bəndə, 

Xərc üst çoxları düşdü kəməndə, 

Qamçıda belinin qatı çıxıbdır. 

      Aşıq Ələsgər dövrün bir sıra mühüm siyasi hadisələrinə də biganə qalmamış, 

yeri gəldikcə onlara da öz münasibətini bildirirmiş. 

      1905-ci il hadisələri Aşıq Ələsgəri daha çox təsirləndirmiş, bu mövzu aşığın 

yaradıcılığında əks olunmuşdur. 

Ərzələr atqaz qayıtsa, şahdan imdad olmasa, 

Fənadan köçmək lazımdır, ol üqbayə dalbadal, 

-misraları ilə bitən divanisini də Aşıq 1905-ci ildə fəhlələrin Qış sarayı qabağında 

gülləbaran edildiklərini eşitdikdən sonra demişdir. Bu mövzuda Ələsgərin şeirləri 

bəlkə də çox olmuşdur. Lakin onlar gəlib bizə çatmamışdır. Lirik şeirlərində də 

bəzən Aşıq mühüm siyasi hadisələrə dolayısı ilə toxunmuşdur. Məsələn, «Dağlar» 

rədifli qoşmalarının birində Eldar adlı igid qəhərmandan söhbət açan Aşıq deyir: 



Gözəllər çeşmədən götürmür abi, 

Dad verə dəhanda kövsər şərabı, 

Xaçpərəstlə düşdü pund inqilabı, 

Onunçün bağlandı yolların, dağlar? 

Xəstə üçün təpəsində qar olur, 

Hər cür çiçək açır, laləzar olur, 

Çeşməsindən abi-həyat çar olur. 

Dağıdır möhnəti, məlalı dağlar, 

        Qoşmanı oxuduqca elə bil bu məğrur dağların ətəyində durub xəyala dalır, 

başqa bir aləmə gedirsən. Vətənin qoynunda ucalan bu qüdrətdən səngərli dağlarda 

Azərbaycan xalqının Babək, Koroğlu, Nəbi kimi oğullarının izlərini görür, onların 

qəhrəmanlığı ilə öyünür,Aşıq Ələsgərin lirikasında elinin namuslu, ağıllı, sadə və 

gözəl qızlarının tərənnümü də diqqəti cəlb edir. Bunlar Güləndam, Xurşud, Həcər, 

Mələk, Şəkər xanım, Bəyistan, Telli, Müşgünaz, Gülxakənd, el, oba qızlarıdır. 

Ancaq Ələsgər bu kimi gözəllərin şəxsində Azərbaycan qadınının ən nəcib 

duyğularını, ağlını, kamalını, xarici və daxili gözəlliklərini ümumiləşdir. 

Ələsgərəm, doğru yoldan azmaram, 

Hərcayi gözələ tərif yazmaram. 

Yüz il keçsə əlim səndən üzmərəm, 

Çəksələr dilimdən dara, Bəyistan! 

Yaxud: 

Oləsgər qurbandı, ay boynu minə! 

İncidən, mərcandan düzüb köysünə, 

Tərsa üzün görsə tez gələr dinə, 

Alim görsə, gedər saz alı, Güllü. 

      Ələsgərə görə, xarici gözəllik hələ tam, əsl gözəllik deyildir. Gözəllər mənən 

də gözəl, ağıllı, kamallı və sədaqətli olmalıdırlar. 

Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin, 



Qoy sinəm üstə eşqin gözlərin, 

Qabiliyyətsiz, mərifətsiz qızların 

Yüzü bir dərdimənd dul ola bilməz! 

    Ələsgər təmiz, saf məhəbbətin təbliğatçısıdır. O, dünyada bütün sevənlərin bir-

birinə qovuşmasını arzulayır, pisliyə, şərə qarşı çıxır: 

Fələk, mərdin işin salma müşgülə, 

Əhli-dili yetir sən əhli dilə, 

Bülbülü gülə yaz, gülü bülbülə. 

Qönçənin üstündə xar oynamasın. 

     Aşıq Ələsgər böyük təcnis ustasıdır. Təcnislər Ələsgər poezyiasının zirvəsi 

hesab olunur. Akademik M. Arif aşığın təcnislərindən bəhs edərək yazır: 

«Ələsgərin yaratdığı cinasların bərabəri yoxdur. Bu cinasların üstünlüyü onların 

təbiiliyində, sadəliyində və aydınlığındadır». Bu baxımdan aşığın bir təcnisinə 

diqqət edək: 

Könül, sən ki, düşdün eşqin bəhrinə, 

Narın çalxan, narin silkin, narın üz 

Dost səni bağına mehman eyləsə, 

Almasın dər, gülün iylə, narın üz! 

Tikdiribsən qəsr, eyvan, oda sən, 

O nökərin, o sevdiyin, o da sən. 

 

Qıya baxdın, məni saldın oda sən, 

İnsaf eylə, gəl könlümün narın üz! 

Aşiq olan sözün deməz tərsinə, 

Tər gəzən dünydan gedər tər sinə, 

Tər sinəyə qismət olsun tər sinə 

Narın üzə qoy söykənsin narın üz. 



 

Ürüsxət ver, sözüm deyim, qayım ağa! 

Yuyar qəssal qəddim, bükər qayım ağa. 

Ləzzət verər bal qatanda qaymağa, 

Onlardan da ləziz olar narın üz. 

Tərlansan, ovlatma sarı, dur gedək 

Bu sınıq könlümü sarı, dur gedək! 

Ələsgərəm, bizə sarı dur gedək! 

Bir dərdimi eyləyibsən, Narın, üz!! 

       Təcnisin bütün bəndlərində işlənən cinas «narın üzdür. Bu cinas birinci bənddə 

yavaş-yavaş (xırda-xırda, ehtiyatla) və meyvə (nar), ikincidə od, atəş, üçüncüdə 

yumşaq mənasında işlənmişdir. Axırıncı bənddəki Narın isə addır. Narına 

müraciətlə aşıq dərdinin yüzə çatdığını söyləyir. 

       Aşıq Ələsgər həmin təcnisi qoşur, dördüncü bənd üçün guya «narın üz»ə cinas 

tapa bilmir, hey fikirləşirmiş. Bir gün aşığı yaylağa qonaq çağırırlar. O, dağa 

çıxanda qoca çoban aşığı görüb sevincini gizlədə bilmir, qonağı əzizləyir. 

       Aşıq üçün yemək tədarük görürlər, çoban qızını səsləyir və əlavə edir ki, əziz 

qonaq üçün ən ləziz təam - narın üz gətirsin. Ələsgər maraqla soruşur ki, narın üz 

nədir? Çoban cavab verir ki, narın üz südün hələ qaymaq kimi tutuşmamış, zərif, 

incə, nazik üzüdür. O, qaymaqdan da dadlıdır. Bu təcnisdə hər bir bəndin özünə 

görə cinası vardır. İkinci bəndin birinci misrasında «oday alaçıq, ikinci misrada 

bağlayıcı, üçüncü misrada od (atəş) mənalarında işlənib. Üçüncü bənddə tərsinə 

yalan, qəbir, bədən, dördüncü bənddə qayım ağa - düz, bərk, qaymaq, axırıncı 

bənddə isə sarı - quş, ovundur (al), tərəf mənalarında dördüncü bəndini də qoşur. 

       Aşıq Ələsgər samit səslərdən də məharətlə istifadə edir ki, bu da onun 

təcnislərinə xüsusi bir ahəng və axıcılıq gətirir. Məsələn: 

Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara, 

Sağ əlinlə ağ kağıza yaz qara. 

Əsər yellər, qəhr eyləyər, yaz qara, 

Daşar çaylar, daşlar gələr çata-çat. 



       Birinci bənddəki «r»-lər, ikincidəki «ç» - lar, elə ustalıqla seçilmişdir ki, fikrə, 

mənaya qətiyyən xələl gəlməmiş, şeirdə ahəngdarlığı, emosionallığı artırmış, 

misralar arasında hormonik məntiqi vəhdət yaratmışdır. 

       Aşıq Ələsgər dodaqdəyməz və «cinas» tələblərinə riayət etməklə sinonim 

sözlər tapmış, «baş» yerinə «kəllə», «vur» yerinə «çal» işlətmiş, dodaqları 

birləşdirən «b»-dən qaçmış, həm də «c» səsi ilə sonrakı misranın ahəngini 

artırmağa müvəffəq olmuşdur. «Çal cəngəlin, çək ciyərin, çata-çat!». Biz bu gözəl 

sözləri ədəbi əyləncə və ya formalizm adlandıra bilərikmi? Əlbəttə, yox! Çünki 

aşıq fikri formaya effektə verməmişdir, çünki aşıq yalnız quru qəsirə və bədii 

effektə əhəmiyyət verməmişdir. Aşıq Ələsgər özündən sonrakı Azərbaycan aşıq 

poeziyasına qüvvətli təsir göstərmişdir.  

 


