
  

İPƏK YOLU, No.3, 2018, səh.73-82 

 

 
73 

 

MOLLA CÜMƏNİN ÖMÜR YOLUNA YENİ BAXIŞ VƏ  ŞƏKİ FOLKLOR 

MÜHİTİNDƏ AŞIQ SƏNƏTİ  ƏNƏNƏLƏRİ (1901-1950-ci illər) 

 

Kamil Adışirinov 

 
AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, Şəki, Azərbaycan  

e-mail: kamil.adisirinov@mail.ru  

 
Xülasə. Məqalədə XX yüzilliyin birinci yarısında Şəki folklor mühitində 

aşıq sənəti məsələləri araşdırılır, Aşıq Molla Cümədən sonra tədqiq 

olunmayan, qaranlıq səhifələrdə qalan, Şəkidə və çevrəsində yazıb-yaradan 

aşıqların fəaliyyətləri  diqqətə çatdırılır. Müəllif təhlil prosesində “zaman və 

ideologiya” prinsipini əsas götürmüşdür. 
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A NEW APPOACH OT MOLLA JUMA'S LIFE 

AND TRADITIONS OF ASHUG CREATIVITY 

 IN SHEKI FOLKLORE ENVIRONMENT (1901-

1950) 

 

Kamil Adishirinov 
Sheki branch of ASPU, Sheki, Azerbaijan  
 

Abstract. The paper examines the ashug art in the 

Shaki folklore environment in the XX century. It is 

shown the art and activity of ashugs who greated 

in the Sheki ashug evironment and were not 

investigated after Ashuq Molla Juma. The author 

relied on the principle of "time and ideology" in 

the analysis process. 

Keywords: Sheki, folklore, ashug poetry, ashug 

creativity,  mugam. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 

АШУГА МОЛЛЫ ДЖУМЫ И ТРАДИЦИИ 

АШУГСКОГО ИСКУССТВА В 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СРЕДЕ ШЕКИ (1901-1950) 

 

Камиль Адыширинов 
Шекинский филиал АГПУ, Шеки, Азербайджан 

 

Резюме. В статье рассматривается искусство 

ашугов в фольклорной среде Шеки в XX веке. 

Показано искусство и деятельность ашугов, 

которые создавали в Шекинской ашугской 

среде и не были изучены после Ашука Молла 

Джумы. Автор полагался на принцип «времени 

и идеологии» в процессе анализа. 

Ключевые cлова: Шеки, фольклор, ашугская 

поэзия, ашугское творчество, мугам. 

 

 

1. Giriş 

XX əsrdə Şəkidə aşıq sənəti təkcə Molla Cümə sənəti ilə məhdudlaşmır. Əsrin 

əvvəllərində bu el nəğməkarının yaradıcılığı ədəbi mühiti nə qədər zənginləşdirsə də, Şəki 

aşıq mühitinin araşdırılması bu gün folklorşünaslığın qarşısında duran ən aktual 

məsələlərdəndir. Çünki bu ərazidə (Şəki və onun çevrəsi nəzərdə tutulur – K.A) 20- ci illərdən 

sonra Molla Cümə sənəti üzərində köklənən Baş Göynükdə Aşıq Camal, Aşıq Əhmədiyyə, 

Aşıq Nəcəf, Aşıq İsmayıl, Aşıq Azad, Baş Layısqıda Aşıq Sirac, Aşıq Hacıbala, Aşıq Nəzir, 

Aşıq Məmməd, Aşıq Əhməd, Aşağı Layısqıda Aşıq Əhməd,  Biləcikdə Aşıq Musa, Şində 

Aşıq Güləhməd, Şabalıdda Aşıq Əhməd kimi  saz-söz  sənətini  sevib yaşadanlar ömür 

sürmüşlər. Ancaq təəssüf ki, folklorşünas alimlərin tədqiqatlarında Nuxa aşıqlarının 

fəaliyyətinə yer verilməmişdir. Məsələnin bu tərəfi ilə bağlı, görkəmli musiqişünas, 

mailto:kamil.adisirinov@mail.ru


İPƏK YOLU, No.3, 2018 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
74 

folklorşünas alim, A.İ. Gertsen adına Rusiya Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Etnokulturologiya 

kafedrasının professoru, həmyerlimiz Faiq Çələbi çox doğru olaraq yazır: “XX əsrin II 

yarısında, aşıqşünaslığın fəallaşdığı bir dövrdə tədqiqatçıların gözü Şəki tərəfə baxmadı, sonra 

isə suallar qarşısında aciz qalan alimlərin pərdəarxası söhbətləri başlandı. Yəni Şəki muğama 

və qəzələ aşiq, aşıq sənətinə isə biganə olan tacirlər və zadəganlar diyarı kimi qələmə verildi” 

[3, s.23]. Aşıq ədəbiyyatını tədqiq edən alimlərin qələmi “Şəkidə aşıq mühiti” ifadəsini qəbul 

etmədiyi üçün, bu maraqlı və acı taleli mövzu tədqiqdən kənarda qaldı. 

 1938-cu ilin mart ayında Bakı şəhərində keçirilən Azərbaycan aşıqlarının II 

qurultayında digər bölgələrlə yanaşı nuxalı aşıqlar da iştirak etmişlər. Bu fikri təsdiqləyən 

ədəbiyyat azmanı, mərhum professor Yaşar Qarayev XX əsrdə çox doğru olaraq yazmışdır: 

“....Şəkidə  və kəndlərində aşıq ənənəsi əslində çox güclü olmuş, burada ilkin sovet vaxtı da 

canlı aşıq mühitləri fəaliyyət göstərmiş, onların rəsmi yığıncaqda seçilən nümayəndə heyəti 

Azərbaycan aşıqlarının ikinci qurultayında iştirak etmişdir” [2, s.33]. 

 

2. Molla Cümənin ömür yolu 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının 

qüdrətli nümayəndəsi Molla Cümə haqqında çox yazılıb. Folklorşünas alimlərimizdən Paşa 

Əfəndiyev, Məhərrəm Qasımlı, Sədnik Paşayev, Qara Namazov, Qiyas Vəkilov və başqaları 

aşığın ömür və yaradıcılıq yolu ilə bağlı maraqlı, həmçinin mübahisəli fikirlər söyləmişlər.  

Hətta  aşığın bu gün əlimizdə olan şəklinin necə tapılması ilə bağlı Molla Cümə tədqiqatçıları 

şair- aşığın tərcümeyi-halını yazarkən ədəbi və elmi ictimaiyyətə heç bir məlumat 

verməmişlər. Aşığın şəkli ilə bağlı məlumatı Cumaşünaslığa ilk dəfə “Şəki fəhləsi” qəzetinin 

redaksiyasına uzun illər rəhbərlik etmiş, mübariz jurnalist Məhyəddin Abbasov (Paşazadə) 

vermişdir. Bu nadir tapıntı ilə bağlı onun “Nuxa fəhləsi” qəzetinin 1967-ci il 5 may tarixli 

sayında dərc olunmuş “Qiymətli tapıntı” [1] adlı məqaləsindən oxuyuruq: “.... Keçən il (1966-

cı il nəzərdə tutulur-K.A.)  “Qafqaz”, “Fəhlə- kəndli birliyi”, “Paris Kommunası” 

kolxozlarının üzvləri, müəllimlər aşıq Molla Cümənın qəbri üstündə xatirə lövhəsi və onun 

büstünü qoymaq təklifini irəli sürdülər. Bu təşəbbüs bəyənildi.  

      Aşığın tərcümeyi-halından yazan tədqiqatçılar onun ata babası Molla Orucu nəslin 

kökündə dayanan bir ağsaqqal kimi xatırlasalar da, onun aşıq olması ilə bağlı oxuculara heç 

bir məlumat verməmişlər. Şəki folklorunun toplanılmasında əvəzsiz xidmətləri olan Hikmət 

Əbdülhəlimovun bu vacib elmi məsələ ilə bağlı aşağıdakı qeydləri böyük maraq doğurur. O 

yazır: “...Şəki rayonunun Baş Layısqı kəndinin sakini, 1921-ci il təvəllüdlü Aşıq Məmməd 

Babayevin dilindən Molla Cümənin nəvəsi Mövlüd Əzizovun qələmə aldığı “Burslu qızı” 

şeiri onun müəllifi-Molla Cümənin ata babası Molla Orucun yaradıcılığına işıq saldı. XVIII-

XIX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış aşıq Molla Orucun bizə gəlib çatan ilk sənət müjdəsi onun 

yaradıcılığına dair araşdırmalar aparılması lüzumunu ortaya qoymaqla həm də “ot kökü üstə 
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bitər” atalar sözünün yüzdə-yüz faiz təsdiqi kimi Molla Cümənin doğma və münbit zəmində 

meydana çıxdığını göstərməkdədir” [4, s.21-22 ]. 

Aşığın 1920-ci ildə öldürülməsi ilə də verilən məlumatlar, söylənilən rəvayətlər  bir-

birini tamamlamır. Biz Molla Cümənin həyatı ilə bağlı məlumat toplamaq məqsədilə Qumux 

kəndində olarkən ünvan soruşduqda nəvəsi Mövlud Əzizovun ailəsini nişan verdilər. Aşığın 

nəticəsi Elman Əzizovdan aldığımız məlumatlar Molla Cümənin elmi tərcümeyi-halına 

maraqlı, yeni əlavə kimi dəyərləndirilə bilər. Molla Cümənin öldürülməsilə bağlı 

folklorşünas, professor Paşa Əfəndiyevin tərtibi ilə “Molla Cümə: Əsərləri” [5] adlı kitabdakı 

məlumatları olduğu kimi oxucuların nəzərinə çatdırırıq: “1961-ci ildə Şəkidə ekspedisiyada 

olarkən internat məktəbin dil və ədəbiyyat müəllimi Cahangir Qazıyevlə tanış olduq. O, bir 

neçə il idi ki, aşığın şeirlərini toplamaqla, tərcümeyi-halını öyrənməklə məşğul idi. C.Qazıyev 

o zaman “Şəki fəhləsi” qəzetində Molla Cümə haqqında dərc etdirdiyi məqaləsini bizə təqdim 

etdi. Məqalədə Molla Cümənin ölümü ilə bağlı aşağıdakı sözlər yazılmışdı: “1920-ci ilin may 

ayının əvvəllərində XI Qızıl Ordunun hissələri Şəkidən Zaqatalaya doğru gedərkən bu yolun 

ətrafındakı kəndlərin varlıları orduya müqavimət göstərmək fikrinə düşüblər. Burada atışma 

başlayır. Bir çox yoxsul kəndli ordu ilə orduya qarşı mübarizə aparanların arasında qalır. 

Molla Cümə də yoxsulların yanında idi. Bu vaxt ona güllə dəyir”. Şəkinin Baş Göynük 

kəndindən olan, sənəti etibarı ilə feldşer olan Yaqub Əkbərov doğma dayısı Mahmud 

müəllimin hekayətini olduğu kimi bizə (Paşa Əfəndiyev nəzərdə tutulur-K.A.) danışdı. 

Mahmud o zaman Aşağı Layısqıda müəllimlik edirmiş. Şəki-Zaqatala tərəfdə qarışıqlıq düşən 

vaxtı, yəni sovet hakimiyyətinin qurulmasına qarşı Zaqataladan olan Hafiz Əfəndinin 

düzəltdiyi müqavimət və mübarizə zamanı məhz burada, Aşağı Layısqıda qaçhaqaç düşür. 

Çünki XI Qızıl Ordunun əsgərləri ilə Hafiz Əfəndinin adamları arasında atışma olur. Camaat 

dağlara çəkilir. Bu zaman Mahmud müəllim də atla qaçırmış. O danışır ki, atla gedirdim. Bir 

də gördüm, Molla Cümə çiynində saz yol ilə çox sakitcə yeriyir. Nə qədər təkid etdim, gəl 

min ata qaçaq, razı olmadı. Cavab verdi ki, mən aşıq babayam, mənə heç kim heç nə eləməz, 

heç bir yerə qaçmaram, qonşu kəndə gedirəm. Mən atla uzaqlaşandan sonra güllə səsi eşitdim. 

Məncə, bu güllə Molla Cüməyə dəydi”[ 5 , s.600]. 

Şəkinin Aşağı Layısqı kəndində yaşı yüzə çatmış İdris Mustafayev (O, Molla Cümənin 

uşaqlıqdan dostu olmuşdur) söyləyir ki, doğrudan da, ordunun hücumu kəndə, camaata çox 

zərər vurdu. Bu atışma zamanı səhvən çox adamlara güllə dəydi. Onlar ya yaralandı, ya da 

öldülər. İ. Mustafayev davam edir: “Təxminən mayın axırları idi, nisbətən ara sakitləşmişdi. 

Bir də yolun kənarında olan kolluqdan nəsə ağır bir qoxu hiss edilir, camaat şübhələnir. Gedib 

baxırlar. Bir neçə insan cəsədi tapırlar” [5, s.599-600].  

Göründüyü kimi, aşığın öldürülməsi ilə bağlı söylənilən rəvayətlər müxtəlif məzmun 

calarları ilə seçilir. Molla Cümənin nəticəsi, folklorşünas Elman Əzizov Molla Cümə irsi ilə 

əlaqədar son illərin ən sanballı nəşri olan “İsmi Pünhan” adlı kitabda nəşr etdirdiyi “Molla 

Cümənin son günləri” adlı yazısında Molla Cümənin öldürülməsi ilə bağlı maraqlı və 

həqiqətə uyğun olan məlumatı nənəsinin söyləməsinə söykənərək aşağıdakı kimi diqqətimizə 
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çatdırır: “ Mənim (Molla Cümənin qızı Reyhan xanım nəzərdə tutulur – K.A.) 14 yaşım var 

idi. Həmin il (1920 – ci il) yaz tez gəlmişdi. Həyətimizdəki tut yetişmişdi, anam tutdan 

bəhməz bişirir, mən də ona kömək edirdim. Atam evdə yazı- pozu işləri ilə məşğul idi. Bir 

azdan o bizə yaxınlaşdı və mənə dedi: “Qızım, al, bunlar məndən sənə yadigar qalsın”. Əlində 

döş saatı, cib bıçağı və pul kisəsi var idi. Onları mənə verdi və evə qayıtdı. Təəccüb içində 

olan anam dedi: A kişi, bu nə sözdür deyirsən, cavan qız uşağıdır, yadigar nə deməkdir?”. 

Atam çevrilib diqqətlə bir mənə sonra isə anama baxdı və dedi: “Sabah bu vaxt nə sən, nə də 

mən dünyada olmayacağıq”. Anam sanki quruyub qalmışdı, mən isə əlimdəki hədiyyələrə 

baxır, atamın dediklərinin fərqinə varmırdım. 

Səhər qapımızı atlılar döydülər. Azərbaycan dilində danışırdılar. Dedilər ki, təzə 

hökumət səni çaparxanaya danışıqlara çağırır. Atam ağ atına minib onlarla getdi. Qonşumuz 

Qara Məmmədin arvadı təşviş içində gəldi ki, ərim və oğullarım da Molla Cümə ilə getdilər. 

Bütün kənd təşviş içində idi. Qadınlar, uşaqlar Qara Məmmədin evinə yığışmışdıq. Atamgil 

gedəndən təxminən yarım saat sonra güllə səsləri eşidildi. Bir azdan əsgərlər biz olan evin 

həyətinə doluşmağa başladılar. Anam Zöhrə pilləkənlərin üstündə durub qışqırdı: “Kafirlər, 

hara girirsiniz, burda arvad – uşaq var”. Anamın sözlərinə qulaq asmayan əsgərlərdən biri 

əlində silah yuxarı çıxmağa başladı. Anam əlindəki balta ilə əsgəri vurub pilləkəndən yerə 

saldı. Bunu görən həyətdəki əsgər atəş açdı. Anam elə qapının ağzındaca əlində balta ilə 

yıxılıb qaldı. Bunu görən digər əsgərlər də evi atəşə tutmağa başladılar. Evin içində olan 

qadınlardan biri pəncərəni açdı və biz pəncərədən evin arxasındakı bağa tullanıb üzü Baş 

Layısqı kəndi istiqamətində qaçmağa başladıq. Biz gündüzlər gizlənir, gecələr qaçırdıq ki, 

düşmən əlinə keçməyək. İki gün sonra Baş Layısqıdan gələn qohumlarımız bizi meşədən 

tapdılar” [ 6, s.20-21].  

 Molla Cümənin Qumux kəndində yaşayan bacısı Aməntə xanımın oğlanları hadisədən 

xəbərdar olduqda Cumanın yeganə yadigarı olan 14 yaşlı qızı Reyhanı və bir neçə qadını 

taparaq Qumuğa gətiriblər. Aməntə xanım onun təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olaraq böyütmüş, 

sonralar kiçik oğlu İbrahimlə evləndirmişdir. Bu izdivacdan Reyhan xanımın bir oğlu- 

Mövlüd İbrahim oğlu Əziziov doğulmuşdur. 

 Ümidvarıq ki, görkəmli aşığın elmi tərcümeyi–halını yazarkən bu qeydlərimiz 

tədqiqatçıların diqqətini cəlb edəcəkdir. Bu gün aşığın nəticəsi Elman Əzizov Molla Cümə 

irsinin ciddi şəkildə tədqiqi ilə məşğuldur. Professor Paşa Əfəndiyev XX əsr Şəki ədəbi 

mühitində özünəməxsus yer tutan Baş Göynüklü Şərif İdrisovun qeydlərinə söykənərək Molla 

Cümənin elmi irsində özünə yer almayan, oxuculara çatdırılmayan şagirdləri ilə də bağlı 

maraqlı məlumatları Molla Cümənin əsərlərinin 2006-cı il nəşrində oxucuların nəzərinə 

çatdırır. Hörmətli professorun qeydlərindən: “... Mən Şərif müəllimə məktub yazdım ki, 

Molla Cümənin şagirdləri haqqında mənə məlumat əldə etsin... Şərif müəllim məktubun 

əvvəlində yazır ki, Molla Cümə el sənətinin sirlərini onlarla şagirdlərinə öyrətmişdir. 

Şagirdləri içərisində aşağıdakı şəxslərin adları çəkilir: Ləzgi Aşıq Yarəli, Məhəmmədəli, 
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Ümid Ağa Gözlü, Aşıq İsgəndər, Aşıq Məhəmməd, Putullu ( Dağıstan-P.Ə.) Aşıq Hacı 

Məhəmməd, Qadruxlu (Dağıstan-P.Ə.) Aşıq İsmayıl, Zəyəmli (Qax) Molla Oruc, Aşağı 

Göynüklü Aşıq Yusif, Baş Layısqılı Aşıq Hacıbala, Aşıq Kərəmoğlu, Qaçayoğlu Aşıq 

Məhəmməd, Əlizadə Almalı, Qara Oruc İsmayıllı və sairə” [ 5, s. 596]. 

Molla Cümə zəmanəsinin elm-ürfan, dərin zəka sahibləri ilə, dini və dünyəvi əqidəli 

müdrik şəxsiyyətlərlə dostluq əlaqələri saxlamışdır ki, bu nurlu şəxsiyyətlərdən biri Baş 

Layısqı kəndinin sakini Molla Surxay olmuşdur. O, müasiri və həmyerlisi Molla Surxayı 

sevmiş, onunla sıx dostluq münasibətləri saxlamışdır. Molla Surxay nəinki Baş Layısqının, 

həmçinin bütün Göynük mahalının ən nüfuzlu adamlarından hesab olunurdu. Molla Cümə ona 

həsr etmiş olduğu şeirlərinin birində onu mahalın iki ən tanınmış adamlarından biri kimi 

oxucularına təqdim edərək yazmışdı: 

                Muştuluq  Adəm  Ataya, ondan  qalmış  bu  fərzəndə. 

                İkidir  səxavət  əhli  bizim  Şəki  uyezdində 

                Baş Şeyx Hacı Əhməddir, ayağı Molla Surxaydı [3, s.392] . 

  Aşığın yaradıcılığının ən gözəl nümunələrindən olan “Molla Surxay” [5] şeiri bu 

dostluğun səviyyəsini gələcək nəsillərə çatdıran bir örnək, həmçinin Molla  Surxayın nəzmlə 

yazılmış tərcümeyi-halıdır. Şair Molla Surxayı iki gözünün çırağı, başının tacı, bütün 

dostlarının qabağı, öncəsi kimi tərif edərək yazır: 

Ey ağalar, iki gözüm, 

Çırağı Molla Surxaydı. 

Başım tacı, dil-dəhanım, 

Müştağı Molla Surxaydı. 

Ağlım, huşum, din-imanım, 

Yığnağı Molla Surxaydı. 

Mənim eşqin məclisində, 

 Həm çağı Molla Surxaydı. 

Nə qədər dostlarım varsa, 

Qabağı Molla Surxaydı [5, s.357]. 

Şeirin ikinci bəndindən şairin mühiti haqqında da məlumat almaq mümkündür. Molla 

Cümə Molla Surxayı cənnətdə bitən sərv ağacına, qızılgül qönçəsinə bənzədir. Ancaq çox 

təəssüf ki, bu elcanlı şəxsiyyət yaxşı insanların əhatəsində deyil, ömrü sar  içərisində keçir: 

Molla Surxay bir qönçədir, 

Açılıbdır xar içində, 

Özü tərlan balasıdır 

Ömrü keçir sar  içində. 

Bir kəsi saxlasa Allah, 

Zaval olmaz mar içində. 

Nə muradə üz çevirsən, 

Görərsən ki, var içində. 
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Cənnətdə sərvi-tutanın, 

Butağı Molla Surxaydı [5,s.357-358]. 

Molla Surxaya xas olan məzlumsevərlik, səxavətlilik, zalımların qənimi olmaq, Yusif 

kimi gözəl camallı, təmiz qəlbli, həyalı, bütün dağlardan uca, Tur dağına bənzər, Hacı 

Murtuzanın layiqli davamçısı, gündə yüz qonağı olsa belə qaş-qabağı turşumaz qonaqpərvər, 

Allahın dünyada ən əziz qonağı və s. xüsusiyyətləri böyük məhəbbət və poetik tərənnümlə 

oxucuya çatdırılır. Şeirdə Molla Surxayın nəsli, dostları o dərəcədə dəqiqliklə verilib ki, 

tədqiqatçı üçün Molla Surxayla bağlı geniş axtarışa ehtiyac qalmır. 

Bu iki nurlu insanın dostluğu ilə bağlı folklor toplayıcıları maraqlı rəvayətlər 

toplamışlar. Molla Cümə “Dünyadır” rədifli, “Salam olsun sənə, ey molla  Surxay” misrası ilə 

başlayan qoşmasını da dostuna həsr etmişdi. 

Əlbəttə, Molla Surxay kimi imanlı, millətsevər, insansevər, milli ruhlu şəxsiyyətləri 

qırmızı imperiya sağ qoya bilməzdi. 

Molla Cümə 1920-ci ildə vəhşicəsinə öldürüldüyündən Molla Surxayın həyatının 

sonrakı illəri aşığın qeydlərinə düşməmişdir. 1930-cu illərin sovet repressiya maşını minlərlə 

soydaşlarımız kimi bu nurlu insanın da həyatına son qoymuşdur. Hazırda Baş Layısqı 

kəndinin tanınmış soylarından biri “Hacı Surxaylar” adlanır.  

 

3. Şəki aşıqları 

Məlum olduğu kimi, şifahi söz sənətinin digər sahələri kimi, aşıq ədəbiyyatı da XX 

əsrin 20-ci illərindən sonra sistemli şəkildə inkişaf etməyə başlamış, bu sahə ilə bağlı bir sıra 

geniş miqyaslı tədbirlər keçirilmişdir. “Şəki fəhləsi” qəzetinin 1930-cu illər buraxılışları 

Şəkidə aşıq sənətinin inkişafının öyrənilməsi baxımından böyük maraq doğurur. “Nuxa işçisi” 

qəzetinin (qəzet 30-cu illərdə “Nuxa işçisi” adlanmışdır-K.A.) saylarının araşdırılması göstərir 

ki, bu illərdə Şəkidə və onun ətraf kəndlərində aşıq sənəti inkişaf etmiş, bu ərazilərdə məşhur 

el aşıqları yaşayıb- yaratmışlar. Dodulu Aşıq Paşanın, Qışlaqlı Aşıq Kərimin, Cəfərabadlı 

Aşıq Müğümün, Baş Layısqılı Aşıq Əhməd və Aşıq Məhəmmədin, Aşağı Layısqılı Aşıq 

Əhmədin, Daşbulaqlı Aşıq Şamilin, Biləcihli Aşıq Musanın, Baş Göynüklü Aşıq Camal və 

Aşıq Əhmədin, Şinli Aşıq Güləhmədin, Şabalıdlı Aşıq Əhmədin fəaliyyətlərinin və 

yaradıcılıqlarının izləri qəzetin səhifələrində qalmışdır.  

1938-cu ilin mart ayında Bakı şəhərində keçirilən Azərbaycan aşıqlarının II qurultayında 

digər bölgələrlə yanaşı nuxalı aşıqlar da iştirak etmişlər. Ancaq təəssüf ki, folklorşünas 

alimlərin tədqiqatlarında Nuxa aşıqlarının fəaliyyətinə yer verilməmişdir. “Nuxa işçisi” qəzeti 

1938-ci il 10 və 12 yanvar saylarında Azərbaycan aşıqlarının II qurultayında Şəki aşıqlarının 

iştirakı ilə bağlı Nuxa Şəhər Sovetində keçiriləcək müşavirədə iştirak edəcək aşıqların və 

yazıçıların adlarını açıqlayan bildiriş dərc etmişdi. 1938-ci il yanvar ayının 13-də gündüz saat 

12-də Nuxa Şəhər Sovetində Nuxa rayonu aşıqlarının Nuxa sovet yazıçıları ilə birlikdə 

müşavirəsi çağırılmışdır. Qəzetin 10 mart 1938-ci il tarixli sayında Məmmədiyyə 
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Süleymanlının “Nuxa aşıqlarının konferensiyası” [7] adlı məqaləsi həmin ilin mart ayının 4-

də partiya maarifi evində Azərbaycan aşıqlarının respublika qurultayına hazırlıq münasibəti 

ilə Nuxanın bütün aşıqlarının sovet yazıçıları, ədəbiyyat müəllimləri ilə birlikdə keçirilən 

konfransı ilə bağlı bizdə dolğun təsəvvür yaradır. Konfransda Abdulla Faruqun məruzəsindən 

sonra aşıqların və ziyalıların çıxışları dinlənilmiş, çıxışlarda vurğulanmışdır ki, “rayonumuzda 

aşıqlar çoxdur, lakin onlarla heç bir əməli iş aparılmır. İstər rayon incəsənət işləri müvəkkili, 

istər Nuxa sovet yazıçıları, istərsə də ədəbiyyat müəllimləri aşıqların yaradıcılıqlarının 

artmasına, onların siyasi və texniki biliklərinin yüksəlməsinə yaxından fikir vermirlər. Ona 

görədir ki, bəzi aşıqlar hələ də savadsızdırlar” [7]. “Nuxa işçisi” qəzetinin redaksiyasının 

əməkdaşı, əslən Oxud kəndindən olan Camal Qədirli daha sərt mövqedən çıxış edərək Nuxada 

aşıq sənətinin inkişafına olan laqeyd münasibətdə keçmiş şəhər rəhbərliyini 

günahlandırmışdır. O demişdir: “Vaxtilə Şəhər Partiya Komitəsində əyləşmiş xalq düşmənləri 

Cuvarlinski, Soltanov və keçmiş Şəhər Soveti sədri incəsənət işlərində pozğunçuluq 

yaratmışlar. Xüsusilə, aşıqlara qarşı əhv edilməz bürokrat münasibət bəsləmişlərdir. Onlar 

aşıqların tez-tez müşavirələrini çağırmamış, onlarla geniş iş aparmağa qətiyyən əhəmiyyət 

verməmişlərdir. Hələ Cüvarlinskinin məsləkdaşı, ifşa olunmuş düşmən Ələşrəf İsmayılov 

həmişə aşıqları ruhdan salmış, onları incitmişdir. O: “Əsərlərinizi çap etdirəcəyəm”- deyərək 

aşıqlarımızın yazılarını toplamış və onları öz evinə yığıb saxlamışdır” [7]. Məqalənin 

sonundan II respublika aşıqlar qurultayına seçilmiş nuxalı nümayəndələrlə bağlı oxuyuruq: 

“Çıxışlardan sonra Azərbaycan aşıqlarının respublika qurultayına seçkilər başlanmış, bu 

qurultaya Aşıq Şamil, Layısqılı Əhməd, Aşıq Paşa, Şabalıdlı Əhməd, Aşıq Müğüm yoldaşlar 

bir səslə deleqat seçilmişlərdir” [7]. 

Konfransın tezisləri oxucuda böyük ikrah hissi doğurur: Stalin epoxasında aşıqların 

mövqeyi; aşıqlar arasında səmərəli iş aparmaq; aşıqları xalqa daha da yaxınlaşdırmaq.  

İctimai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, sovet ideologiyasının xalqın görən 

gözü, döyünən ürəyi olan aşıq ədəbiyyatında da apardığı siyasiləşmə işi göz qabağındadır. 

Aşıq xalqın dərdini, sərini unudub, gördüyünü çağırmayıb, “səmərəli iş” görməlidir, Lenini, 

partiyanı, kommunizmin təntənəsini vəsf, tərənnüm etməlidir. Siyasi rəhbərliyin yeritdiyi 

ideologiyanın aşıq sənətinə, aşıqlara səhv, yabançı münasibəti özünü Azərbaycan Sovet 

Yazıçıları İttifaqı Nuxa filialının  İdarə Heyətinin 1938-ci il fevralın 3-də keçirilmiş iclasında 

da göstərmişdir. İclasda digər tədbirlərlə yanaşı sovet yazıçılarının “aşıqlara təhkim 

edilməsindən” də söhbət getmişdir. Elə bu ideoloji amirliyin təsirindən idi ki, otuzuncu illərin 

“Nuxa işçisi” qəzetinin səhifələrində Aşıq Əhməd (Baş Layısqı), Aşıq Musa (Biləcik), Aşıq 

Müğüm (Cəfərabad), Aşıq Şamil (Daşbulaq) və digər sənətkarların Lenin, Stalin, Voroşilov, 

sosializm, kommunizm yolu, sovet ölkəsi, Qızıl ordu barəsində şeirləri  çoxluq təşkil etmişdir. 

“ Nuxa işçisi” qəzetinin 1938 ci il tarixli 28 aprel tarixli sayında Aşıq Müğümün “Yaşasın” və 

Aşıq Pirinin “Kolxoz” şeirləri fikrimizin təsdiqidir. “Yaşasın” şeirində Aşıq Müğüm Stalini 

bir rəhbər kimi tərənnüm yolu tutaraq sosializm cəmiyyətini, fəhlə-kəndli birliyini, bu birliyi 

təmin edən Lenin ideyalarını alqışlamışdır: 
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Ay yoldaşlar, bayramınız mübarək, 

Fəxr eyləyib azad ellər yaşasın. 

Polad Stalinin xoş söhbətləri, 

Nitqlər söyləyən dillər yaşasın. 

 

Ölkəmizdə sosializm qurulmuş, 

Azad hüquq, yeni həyat görmüşük. 

Fəhlə-kəndli, biz əl-ələ vermişik, 

Lenin qoyan doğru yollar yaşasın. 

 

Müğüm deyir, xoşdur sovet ölkəsi, 

Dillərdə əzbərdir qanun-əsasi. 

Yoldaş Stalinin Konstitusiyası, 

Xalqı sevən böyük rəhbər yaşasın [ 10, s.200 ]. 

Aşıq Pirinin “Kolxoz” şeirində isə kollektiv təsərrüfat sistemi alqışlanaraq 

staxanoxçular təbliğ, Lenin partiyasının rəhbərlikedici gücü tərənnüm edilir, aşıq vətəninin 

yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə fəxr edərək dahi Lenin yolunu alqışlayır: 

Ay yoldaşlar, könlüm əcəb səslənir, 

Kəndimizdən səsi gəlir kolxozun. 

Staxanov hərəkatı yüksəlir, 

İşləməyə var həvəsi kolxozun. 

 

Mən Piriyəm tərif edim kolxozu, 

Azərbaycan verir nefti, həm duzu. 

Hər tərəfə saçılıbdır ulduzu, 

Ətirlidir gül, meyvəsi  kolxozun. 

Biləcihli Aşıq Musanın yaradıcılığında aşıq poeziyasının aparıcı mövzularından olmuş 

təbiət lirikası mühüm yer tutmuş, lakin istedadlı aşıq çağdaşları kimi, siyasi lirikadan- sovet 

azadlığından, gözəl dövrandan, qadınların çadra əsarətindən qurtarmağından bu mövzulu 

şeirlərində də bəhs etməyi unutmamışdır. Bu cəhətdən aşığın “ Bahar” [8, 10] adlı şeiri maraq 

doğurur. Şeirin birinci bəndi oxucuda bahar fəslinin gözəlliyi ilə bağlı xoş duyğular oyadır: 

                                        Bahar çağı, xoş zamandır, yoldaşlar, 

                                        Bülbüllər oxuyur, güllər açılmış. 

                                        Gözəllər geyinib qırmızı donu, 

                                        Xoş danışır, şirin dillər açılmış [3, s.396; 10, s.178] 

yazaraq oxucuda xoş əhvali- ruhiyyə yaradan aşıq, birdən-birə şeiri siyasiləşdirərək siyasi 

məzmuna keçid edir: 

                                        Çox gözəl zamana, gözəl dövrandı, 
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                                        Düşmənlərin ürəkləri xallandı, 

                                        Azadlıq verilib, çadra tullandı, 

                                        Hər tərəfdə ipək tellər asılmış [3, s.396; 10, s.178]. 

Əlbəttə, Aşıq Musanın şeirdə bu cür poetik gedişi zamanın siyasi-ideoloji 

tələblərindən irəli gəlmişdir. Qoşmanın sonuncu bəndində vətəninin gələcəyinin xoşbəxt, 

parlaq olacağını görən aşıq yazır: 

                                         Aşıq Musa, sazı əldə danışır, 

                                         Səhər-axşam tarlalarda yarışır, 

                                         Bağçamızda qızıl güllər oynaşır, 

                                         Gələcəyə geniş yollar açılmış [3, s.396; 10, s.178]. 

Aşıq şeirinin şəkli xüsusiyyətlərini gözəl bilən Aşıq Musanın yaradıcılığında bağlama- 

müəmmalara da rast gəlmək olur. Aşığın aşağıda nümunə kimi verdiyimiz bağlaması bu 

janrın mükəmməl nümunəsi kimi diqqətimizi cəlb edir: 

                                          Aşıq-aşıq aşındadır, 

                                          Aşın ocaq başındadır. 

                                          Söylə görüm, ay aşıq, 

                                          Bu daş neçə yaşındadır?  

                                          Aşıq aşın bişibdir, 

                                          Bişib dəmnən düşübdür, 

                                          Dünya binnət olandan, 

                                         Bu daş yerə düşübdür [ 3, s. 397; 10, s.178]. 

Aşığın bu bağlaması hələlik öz açımını tapmamışdır. 

“Nuxa işçisi” qəzetinin  2 oktyabr 1938-ci il tarixli sayında əlində saz tutmuş 7 nəfər 

aşıq və 1 nəfər balabançı şəklinin verilməsi isə aşıq sənətinin Nuxa folklor mühiti üçün 

xarakterik olduğuna dair qənaətimizi möhkəmləndirir. Şəklin aşağısından bu sözlər yazılıb: 

“Nuxa rayonu aşıqları Böyük Oktyabrın XXI illiyinə hazırlaşırlar. Şəkildə  rayonun  aşıqları” 

[9]. 

Nəticə. Verilmiş qısa şərhdən göründüyü kimi, XX əsrin birinci yarısında bu gün 

monoqrafik aspektdə tədqiq edilməsi vacib olan Şəki aşıq sənəti haqqında da məlumatlar yox 

deyildir. Tədqiq olunan dövrdə aşıq mühiti də diqqətəlayiq inkişaf yolu keçmişdir. Sənətin bu 

sahəsinə diqqətsizliyə baxmayaraq Şəkidə aşıq sənəti inkişafdan qalmamışdır. Şəkidə və onun 

çevrəsində yaşayıb – yaradan Aşıq Müğüm, Aşıq Musa, Aşıq Camal, Aşıq Hacıbala, Aşıq 

Nəzir, Aşıq İsmayıl, Aşıq Sirac, Aşıq Azad, Aşıq Sakit kimi sənətkarların sənət 

nümunələrində sənətin tələblərindən gələn xəlqi ruh, elin təbiətinə vurğunluq qabarıq şəkildə 

özünü göstərmişdir. Əsrin ikinci yarısında aşıq sənəti ənənəsi  daha da intensivləşərək 

güclənmişdir. Aşıq Sirac, Aşıq İsmayıl, Aşıq, Camal, Aşıq Paşa, Aşıq Kərim, Aşıq 

Əhmədiyyə, Aşıq Sakit kimi sənətkarlar öz yaradıcılıq qidalarını əsrin birinci yarısında 

formalaşan sənət ənənələrindən almışlar. 
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                   Şifahi ədəbi örnəklərin məzmunu Şəkinin istimai-siyasi həyatının, adamlarının mənəvi-

əxlaqi və düşüncə tərzinin öyrənilməsində və gənc nəslin mənəvi və vətənsevərlik ruhunda 

tərbiyə olunmasında böyük ədəbi dəyərə malikdir. 
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