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Xülasə. Məqalədə Şirvan aşıqlarının repertuarında klassik dastanların 

işləklik mənzərəsi və özünəməxsusluq səciyyəsi araşdırılmışdır. Dastan 

söyləyiciliyində Şirvan aşıqlarının söyləyicilik, ifa və musiqi məqamlarını 

bir bütöv olaraq təhlil edilmişdir. 
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Abstract. The article examines the frequency of 

use and originality of classical dastans in the 

repertoire of Shirvan ashugs. The narration, 

performance and musical moments in the narration 

of dastans of Shirvan ashugs are analyzed as a 

whole. 
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Резюме. В статье исследуются частота ис-

пользования и своеобразие классических 

дастанов в репертуаре ширванских ашугов. 

Повествование, исполнение и музыкальные 

моменты в повествовании дастанов ширван-

ских ашугов анализируются в целом. 

Ключевые cлова: Ширванская среда ашугов, 

дастанный репертуар ашугов, народные даста-

ны, дастанное исполнительство, своеобраз-

ность традиций. 

 

Aşıq yaradıcılığı öz  zənginliyi və keçib gəldiyi tarixi yolun möhtəşəmliyi ilə həmişə 

xüsusi maraq doğurmuşdur. Bu zənginlikdə Şirvan aşıq mühitinin oynadığı rol xüsusi bir 

spesifikliklə səciyyələnir. Özünəməxsus üslub müəyyənliyi, zəngin çalarlılıq, repertuarda 

nəzərə çarpan çeşidlilik, ifa tərzi və s. bunun göstəricisidir. Mühitin ustad sənətkarlarının 

tarixi dastan repertuarında nəzərə çarpan örnəklərin özünəməxsusluqları da bu sırada 

mükəmməl təsəvvür sərgiləyir.  

Dastançılıq Şirvan aşıqlarının sənət dinamikasında həmişə zənginləşmə keçirməklə 

ciddi təsəvvür formalaşdırmışdır. Çünki bütün parametrləri ilə aşıqlığı özündə ehtiva edən 

dastan bir forma olaraq özünü ifadə kodu kimi son dərəcədə faktura zənginliyi ilə 

səciyyələnən  janr hadisəsidir. Onun mətn potensiyası özündə əhatələdiyi dinamika ilə 

bütünlükdə əski yaddaşdan bu yana olanları, etnosun mədəniyyət və dəyər anlamında nə varsa 

özündə daşımaq gücündədir. Ustadlar tarixin ən dərin qatlarından, keşməkeşli həyat 

sınaqlarından, xalqın üzləşdiyi acılardan məhz bir müdriklkik statusunda olan kimi bunlarla 

keçib sabahın aydınlığına istiqamətlənmişlər. Onların nəqlində, saz repertuarında, eləcə də 

çal-çağırında tapdıqları güclə müşkülləri ötürmüş, normal həyat pulsunu müəyyənləşdirməklə 
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birgə addımlamışlar. Epik ənənə bütün olanları ilə bu təbiilikdə zənginləşmiş və etnosu ifadə 

vasitəsinə çevrilmişdir.  

Klassik epik ənənənin mahiyyətinin və etnokulturoloji sistemdə funksional 

xarakterinin aydınlığında mühit səviyyəsində iki xəttinin müəyyənliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

a) Şirvan folklor səviyyəsində klassik epik ənənənin ümumi mənzərəsi; 

b) Şirvan yazılı ədəbiyyatı müstəvisində klassik epik ənənənin özünəməxsusluğu. 

Ümumiyyətlə bu iki xəttin bir-biri ilə tipoloji müstəvidə təhlilə gətirilməsi və onun 

həm ayrı-ayrılıqda, həm də müqayisələrlə işlənməsi bütünlükdə lokal səviyyədə gedən 

proseslərin spesifikasını öyrənmək üçün diqqəti cəlb edir. Burada paradiqmatik mənzərə, 

tarixi prosesin qarşılıqlı simmetriyası və onların proyeksiyalaşdırdığı sxemlər həm də 

aşıqların repertuar incəliklərini də bir tərəf kimi izləməyi gərəkli edir. Çünki söyləyicilik 

folklor stixiyasında əsas amil kimi  həmişə diqqət mərkəzində olmuş və ona bu və ya digər 

şəkildə münasibətlər də bildirilmişdir.  

Dastan yaradıcılığında klassik epik ənənənin işləkliyi bir istiqamətdə ozan mühitində 

gedən proseslərə bağlanır və heç şübhəsiz “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi möhtəşəm abidənin 

verdiyi informasiya sonrakı çağ üçün aşıq yaradıcılığındakı proseslərin gedişini bir tərəf kimi 

ortaya qoyur. Ənənə müstəvisində epik ənənənin klassik mənzərəsi təkcə aşıq mühitində 

olanlarla müəyyənləşmir və əlbəttə aşıq mühitində epik ənənənin aparıcılığı və eyni zamanda 

faktura zənginliyi mühüm tərəfdir. Çünki Şirvan mühitinin lokal səviyyəsi mühitin tarixi 

zənginlik kontekstində ictimai, siyasi, mədəni baxımdan aydınlığını da gərəkli edir və onu 

mühüm tərəf olaraq şərtləndirir və həm də təsadüfi deyildir ki, Şirvanı Azərbaycan dövlətçilik 

tarixinin qədimliyi və özünəməxsusluğu baxımından min illik zamanla ölçüləcək tarixlə qeyd 

edirlər. Siyasilər, tarixçilər bu baxımdan ciddi təhlillərə üstünlük verir və hətta tarixi roman 

kontekstində də məsələyə diqqət yetirməyi gərəkli hesab edirlər. Bütün bunlar eyni zamanda 

mədəni sferada müxtəlif proseslər üçün də əsas kimi diqqət önünə gətirilir. Çünki bu mühitin 

müxtəlif səviyyələrdə qeyd olunan coğrafi, tarixi, tibbi, bədii sferalarda mövcud boyartımı və 

tarixi mənbələrin bizə daşıyıb gətirdiyi informasiya ciddi  faktura ilə səciyyələnir. Məsələn, 

İ.Şirvaninin, F.Şirvaninin, K.Ömərin, Vəhidəddinin, Z.Şirvaninin, B.Şirvaninin, 

A.M.Şirvaninin, Ş.Şirvaninin və onlarla başqalarının bizə verdiyi informasiya müxtəlif 

istiqamətli proseslərin gedişini izləmək üçün mühüm önəm daşıyır. Şirvan mühiti 

Azərbaycan, eləcə də bütün Şərq səviyyəsində çox ciddi elmi-mədəni, həm də bədii düşüncəni 

əhatələyir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, hələ yazı mühiti ədəbi-nəzəri fikir səviyyəsində bu 

klassiklərin yaradıcılığını lazımı səviyyədə qiymətləndirməmişdir. Düzdür klassik ədəbiyyatın 

böyük-böyük tədqiqatçıları müxtəlif səviyyələrdə Şirvan mühitini, onun ayrı-ayrı 

nümayəndələrini geniş müstəvidə təhlilə gətirmiş və monoqrafik araşdırmalara üstünlük 

vermişlər. Ancaq  onların böyüklüyü timsalında bu olanlar müəyyən bir hissədir və təkcə 

X.Şirvani timsalında aparılanlar bizə mühiti təhlil üçün əlavə stimul verir. Klassik ənənə 
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məhz həmin mühitin zənginliyində folklor səviyyəsində də bu zənginliyin bir tərəfi olaraq 

geniş rəngarəngliklə əhatələnir.  

Epik ənənənin zənginliyi yazı və şifahi mühitdə müxtəlifliklərlə, özünəməxsusluq 

parametrlərinin spesifik cizgiləri ilə xarakterizə olunur və ümumi səviyyədə üslub 

müəyyənliyi ilə diqqəti cəlb edir.  Oğuznamələr üzərində sistemli təhlillər aparan Ə.Əsgər  

vurğulayır ki, “dastanın məzmunu özünəməxsus  leksikanın varlığını  tələb edir. Bu üzdən 

boylar nəzəri baxımdan leksikasına görə  dastanla sinxron şəkildə  mövcud olan başqa  

məzmunlu şifahi  epik mənbələrdən fərqlənirdi. 

Qəhrəmanlıq üslubunu formalaşdıran epik leksika (toponimik, etnoqrafik, sosial, 

tarixi, dini səciyyə daşıyan leksik vahidlərlə birgə) yalnız boylara məxsusdur. Burada 

qarşıalşdığımız poetik formullar sistemi başqa heç bir  mətn tipində, demək olar ki,  müşahidə 

olunmur.  Bu cəhət dastanın arxaik olması ilə bağlıdır” [10, s.212]. Oğuznamə, daha dəqiq 

desək “Kitabi-Dədə Qorqud”  əsasında deyilmiş bu mülahizələr daha arxaik olanı əhatələmək 

və onun əsasında qənaətləri ortaya qoymaq səciyyəsi daşıyır. Əlbəttə arxaik söyləyicilik, 

tarixin daha dərin qatlarından gələn təhkiyə formulları bir prinsip kimi elə də əsaslı 

fərqlilikləri ortaya qoymur və bunlar daha dəqiq desək ozanlıqla aşıqlığın sərhədləri və onun 

müəyyənləşdirdiyi prinsiplər səviyyəsində görünür. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”la [11] 

“Koroğlu” [12] təhkiyəsi arasında üst qatda nəzərə çarpan fərqlilik alt qatda ciddi 

bağlantılarla əhatələnir. Qəhrəmanlıq dastanları xəttində olanların müəyyənləşdirdiyi 

dinamika dilin fonoleksik və morfopoetik mənzərəsində olan tarixi dinamikanı da əhatələyir. 

Ona görə də bunların bir sistem altında təhlili ifaçılıq və dinləyici auditoriyasında, repertuar 

müəyyənliyindəki yaxınlıq, özünəməxsusluq kateqoriyalarını da diqqət mərkəzinə gətirir. Son 

olaraq ozan söyləyiciliyi ilə aşıq söyləyiciliyi müstəvisində kateqorial məzmunu aydınlaşdırır. 

“Xanım hey! 

Məgər xanım, Oğuzda Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul derlərdi bir ər var idi. Bir quru 

çayın üzərində bir körpü yapdırmışdı. Keçəndən otuz üç axca alırdı, keçməyəndən qırx üç 

axça alırdı. Bunu neçün böylə edirdi. Onun üçün kim: 

-Məndən dəli, məndən güclü ər varmıdır ki, çıxa mənimlə savaşa – derdi. –Mənim 

ərliyim, bəhadirliyim, cilasunliyim yigitliyim Ruma, Şama gedə cövlanə derdi” [11, s.87]. 

Göründüyü kimi, arxaik yaddaş  leksik sistemin nə qədər mükəmməlliyini ortaya qoysa da, 

həm də bu mükəmməlliyin içində müəyyənləşmiş bir tarixi yaddaşdan, ozan söyləyiciliyindən 

gələn spesifik xüsusiyyətlər də özünə yer alır.  

Aşıq dastan yaradıcılığının zənginliyində klassik ənənənin dinamikası  fundamental 

mədəniyyəti, onun inkişaf fasiləsizliyini aydınlıqla təsdiqləyir. Məsələn, qəhrəmanlıq 

kontekstində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından verilən nümunənin tipiklik göstəricisi 

epos müstəvisində “Koroğlu”da yaddaş kodu olaraq təkrarlanır. “Koroğlunun Ərzincandan 

sağ-salamat  qayıdıb gəlməyi Çənlibeldə toy-bayram oldu.  Elə bil ki, dəlilərin ürəkləri yerinə 

gəldi. Əhvalatı, necə ki, Aşıq Cünün gəlib xəbər gətirmişdi, Koroğluya danışdılar. 
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Koroğlu soruşdu: 

-Bəs Aşıq Cünun hanı? Heç gözümə dəymir. 

Nigar dedi: 

-Aşıq Cünunu genə də Toqata göndərmişik ki, Hasan paşanın işlərindən bizi xəbərdar 

eləsin. 

Koroğlu getdi fikrə. Dedi: 

-Gərək onu Qarsa göndərəydiniz. Mən Hasan paşanın qeyrətinə bələdəm.  O da mənim 

zərbi-dəstimi görüb. O bizim üstümüzə gələ bilməz.  Amma ki, Ərəb Reyhan igid adamdı. 

Özünün də məndə hayıfı var” [12, s.266]. Göründüyü kimi, bu iki epos arasındakı təhkiyənin 

özünəməxsusluğu, leksik sistemin yaxınlıq və fərqlilik parametrləri əsaslı dinamikanı 

müəyyənləşdirir.  Tarixi proses, bədii düşüncə, arxaik yaddaş anlamında  fundamental, həm 

də bədii prosesin ozanlıq və aşıqlıq, klassik ənənənin bazis prinsipləri haqqında təsəvvür 

formalaşdırır.  

Şirvan aşıqlarının dastan repertuarında arxaik sistemin yaşarlığı müxtəlif səviyyələrdə 

(epizod, əhvalat, formul və s.) özünü göstərir. “Maxac şəhərində Zaman adlı sinni keçmiş 

kasıb bir kişi vardı. Bu kişinin böyüyü Tərlan,  kiçiyi Təhmiraz adlı iki oğlu vardı. 

Günlərin bir günündə Zaman çox bərk naxoşladı. O, ölüm halında oğlanlarını yanına 

çağırıb dedi: 

-Ay balalarım, bəlkə mən bu yastıqdan qalxmadım. Məndən sizə vəsiyyət, bu 

vilayətdə qalmayın, olub-qalanınızı satıb başqa  bir vilayətə qazanc ardınca gedin. Qabağınıza 

çıxan nemətə təpik vurub keçməyin. 

Oğlanlar atalarının  vəsiyyətinə əməl edəcəklərinə and içdilər” [14, s.112]. Bu 

nümunələrin tipoloji müstəvidə proyeksiyalaşdırdığı analitizm ozandan aşığa gəlişin tarixi-

mədəni axarını müəyyənləşdirir. Çünki klassik epos ənənəsinin spesifikası tarixi-mədəni 

layları, etnotexnoloji düşüncəni bir bütöv olaraq sərgiləmək və qorumaq yolunu tutması ilə 

diqqət önünə gəlir. Onun  morfoloji sistemi etnosun sənət və mədəniyyət təsəvvürləri ilə 

cilalanır və dastan kimi mürəkkəb, həm də əhatəli janr müəyyənliyində bütünlükdə lokal 

səviyyədən tutmuş regional, milli və qlobal  olana qədər hamısını müxtəlif qatlarda 

əhatələmək gücünü ortaya qoyur. Məhz ona görə də dastan potensiyası bir düşüncə hadisəsi 

olaraq digər janr tiplərini də özündə əhatələməklə geniş bir mənzərə ilə səciyyələnir. 

Şirvan aşıq mühitinin zənginliyi, dastan repertuarının spesifik xüsusiyyətləri hələ XIX 

əsrdən başlayaraq folklorşünasların, müxtəlif yaradıcı ziyalı qruplarının marağına səbəb 

olmuşdur. Bu təsiri hələ təkcə Azərbaycan mühiti ilə də əlaqələndirmək azdır, məsələn, rus 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi M.Y.Lermontov XIX əsrin əvvəllərində Qafqaza, 

Azərbaycana gələrkən xalqın dilindən eşitdiyi (İsmayıllı rayonunun Tircan kəndində Aşıq 

Əhməddən bu dastanı dinləmişdir) dastanın möhtəşəmliyinə valeh olmuş və özünün eyni adda 

“Aşıq Qərib” əsərini yaratmışdır. Sonrakı tədqiqatlarda da folklorşünaslar M.Y.Lermontovun 

dastanın Şamaxı variantı əsasında öz əsərini yazdıqlarını vurğulamışlar. Xalq artisti (SSRİ) 

R.M.Qliyer həmin dastanın əsasında “Şahsənəm” operasını yaratmışdır və onun librettosunu 
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C.Cabbarlı yazmışdır. Ümumiyyətlə, Şirvan dastan repertuarının zənginliyi 

M.Mahmudbəyov, S.Mümtaz, M.H.Təhmasib, P.Əfəndiyev, V.Vəliyev, M.Həkimov, 

S.Qəniyev, A.Nəbiyev, M.Qasımlı, H.İsmayılov, M.Allahmanlı, A.Mirzə, Q.Sayılov və 

başqaları tərəfindən dəfələrlə yüksək səviyyədə qiymətləndirilmiş və tədqiqat faktı olaraq 

təhlilə gətirilmişdir. Çünki mühitin aşıqlıq müstəvisində ana xəttini təşkil edən dastançılıq 

bütünlükdə etnomədəni düşüncəni əhatələmək anlamında daha dolğun təsəvvür formalaşdırır. 

Folklorşünas M.Allahmanlı vurğulayır ki, “məlum olduğu kimi, aşıq yaradıcılığında bir-

birindən maraqlı ocaqlar var. Təbriz-Qaradağ, Göyçə, Borçalı, Gəncəbasar, Dərbənd və s. aşıq 

mühitləri hər birisi zamanında və bu gün də özünün töhfələrini vermədəkdi. Özünün 

spesifikası, inkişaf istiqamətləri, zənginlik səciyyəsi, repertuar əlvanlığı ilə həmişə maraqlı 

olub. Və bütünlükdə aşıq sənətini inkişaf etdirmək məqsədi daşıyıbdı. Həmin 

özünəməxsusluqda öz yeri olan mühitlərdən biri Şirvan aşıq mühitidir. Digər aşıq mühitləri 

ilə bağlantıları, əlaqələri və özünəməxsusluqları istiqamətində işlər aparılmış və bu gün də 

aparılmadadır [3]. Aşıq Qurban, Aşıq Zəkəriyyə, Aşıq İsmi, Aşıq Nurəddin, Aşıq Oruc, Aşıq 

Səməndər, Aşıq Sadıq, Aşıq Rüstəm, Aşıq Ağamməd, Aşıq Babaş, Aşıq Nəsib, Aşıq 

Qəhrəman, Aşıq Xəlil, Aşıq Bayram, Aşıq Mirzə Bilal, Aşıq Xasməmməd, Aşıq Şakir, Aşıq 

Pənah, Aşıq Şamil və s. kimi ustadların [6] repertuar zənginliyinə hesablanan və öz qaynağını 

ozan ənənələrindən alan Şirvan dastançılığı şaquli və üfiqi müstəvidə mükəmməl bir təsəvvür 

sərgiləyir.  Böyük mütəsəvvüf Yunis Əmrənin söylədiyi məşhur kəlam “Yunis bu sözü əyri-

üyrü söyləmə, səni siğəyə çəkər Molla Qasım gəlir” qənaəti bu ərazilərin bir istiqamətdə hansı 

zənginliyə kökləndiyinin göstəricisidir.  

Orta əsrlərin mürəkkəb mühitləri, qarışıq siyasi izdivacları, gərgin qarşıdurmaları, 

bütün qanlı olayları nə varsa hamısı ustad sənətkarların ümid və həsrət dolu zəngulələrindən, 

söyləmələrindən, çağırışlarından keçibdir. Dastan repertuarı da məhz tədrici proses kimi 

təkamül keçirmiş və tarixin acılı-şirinli dolaylarında xalqın bitib-tükənməyən mənəvi sərvəti 

kimi böyük uğurlara, üslub və məzmun özünəməxsusluqlarına  imza atmışdır. Onu da əlavə 

edək ki, “Şirvan folklorunun toplanması tarixi təxminən XIX əsrin ortalarından sonrakı 

dövrlərə bağlanır. Həmin vaxtdan günümüzə qədər həm ayrı-ayrı ziyalıların, həm də rus və 

Azərbaycan dilli mətbuatın çox böyük rolu olmuşdur. “Tiflisskiye vedomosti”, “Kavkaz”, 

“Kavkazskiy vestnik”, “Novoe obozreniye”, “Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i 

plemen Kavkaza”, “Məktəb”, “Dəbistan” və s. mətbu orqanları xalq yaradıcılığı 

nümunələrinin toplanması, nəşri və tədqiqi sahəsində gərəkli addımlar atmışdır. M.Ş.Vazehin 

“Müntəsəbat”ı (1855), “Qafqaz dağlıları haqqında məlumat məcmuəsi” (1870) də bura 

daxildir. M.Mahmudbəyovun, S.Mümtazın,   R.Əfəndiyevin, A.Zaxarovun, N.Kalaşevin, 

A.d.Yeritsevin və başqalarının gördüyü işlər sonrakı onilliklərdə həmişə çoxalan istiqamətdə 

getmişdir. Son dövrlərdə bu sahədə ən böyük və gərəkli işlər folklorşünas alim Seyfəddin 

Qəniyevin adı ilə bağlıdır. “Aşıqlar və el şairləri” (1993), “Şirvan aşıqları” (1993), “Şirvan 

folklor antologiyası” (1994), “Şirvan folklor mühiti” (1997), “XX əsr Şirvan aşıqları” (1997), 
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“Adım Şakir, mahalım Şirvan” (2001), “Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal” (2003), “Şirvanlı Aşıq 

Xanmusa” (2004) və s. toplu və tədqiqatları bunun göstəricisidir” [14, s.3]. Onların müxtəlif 

səviyyələrdə sinxron və diaxron təhlili regionun folklor örtüyünün tarixi dinamikasını, 

informasiya fasiləsizliyinin ümumi sistemini aydınlaşdırmaq üçün gərəkli material verir.  

Şirvan aşıqlarının  tarixi dastan repertuarı [8] geniş müstəvidə əski yaddaşda 

oturuşmuş söyləyici repertuarının ənənəvi qəliblərini müxtəlif kontekstlərdə aydınlaşdırmaq 

zərurətini aktuallaşdırır. Ümumiyyətlə, folklorda söyləyicilik ənənəsi, eləcə də aşıq 

yaradıcılığında repertuar işlənməsi özü ayrıca problem kimi ciddi faktura ilə səciyyələnir. 

Şirvan aşıq mühitinin dastançılıq repertuarının da bir problem olaraq araşdırılması bura 

daxildir və onun araşdırılması fundamental mənzərə ilə daha dərin qatlara diqqət yetirməyə 

imkanlar yaratmaq gücündədir.  

Şirvan folklor mühitinin söyləyicilik aspektlərinin əhatələdiyi mənzərə  [9] milli-etnik 

və yaddaş xətlərinin aparıcılığı, yeni keyfiyyət elementlərinin tarixi proses olaraq qazanılması 

ilə əlamətdardır. Çünki mühitin tarixi səciyyəsi, etnokultural xarakteri əsas verir ki, onun 

genetik fondunu bir bütöv olaraq ortaya qoymaq istiqamətində addımlar atasan. Burada 

periferik səciyyənin özünün də mahiyyətində olanlar xarakterik xüsusiyyət kimi Şirvan 

aşıqlarının tarixi repertuar zənginliyini aydınlaşdırılmasına faktlaşır. Söyləyicilikdə özünü 

göstərən ezoterik və ekzoterik xətlər bu və ya digər cəhətdən prosesin gedişini izləmək üçün 

də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki uzaq-uzaq elləri gəzib-dolaşan ustadlar təkcə əhatəsində 

olduğu çevrənin sənət ənənəsi ilə məhdudlaşmırdı. Burada digər regionların söyləyicilik və ifa 

repertuarında olan sənət keyfiyyətləri də tədrici mənimsənilirdi. Belə bir prosesin gedişi isə 

ənənənin davamlılığını aydınlaşdırır. Məsələn, XVIII əsrdə Xəstə Qasımın Şirvan, Dərbənd 

tərəflərə olan səfəri və onun qoyduğu iz, eləcə də yenə həmin əsrdə Abdalgülablı Aşıq 

Valehin Dərbəndə səfəri [7], XVIII əsrin sonlarında Aşıq Talehin Şirvana səfəri, yazılı 

ədəbiyyatda Arif Ərdəbilinin XIV əsrdə Şirvana, Dərbəndə gəlişi və bu mühitin ənənələrini 

mənimsəməsi ədəbi-mədəni mühitin hər iki xətdə bağlantılarını və inkişaf dinamikasını 

müəyyənləşdirir. Ona görə də Şirvan aşıqlarının tarixi dastan repertuarını klassik ənənə 

müstəvisində aşağıdakı aspektlərdə izləmək gərəyi yaranır. 

a) klassik ənənənin Şirvan dastan mühitindəki mənzərəsi; 

b) lokal səciyyənin kəsb etdiyi yeni məzmun xüsusiyyətləri; 

c)  milli-etnoqrafik xüsusiyyətlərin xarakter səciyyəsi; 

ç) ifa və söyləyicilik repertuarının regional səviyyəsi; 

d) milli və lokal səviyyənin ümumi ortaqlıq aspektləri və s. 

Şirvan aşıqlarının tarixi repertuarının fasiləsizliyində ən mühüm keyfiyyət 

özünəməxsusluğu lokal (məhəlli) xarakterin daha çox nəzərə çarpması ilə diqqəti cəlb edir. 

Özünəməxsusluq anlamında ən birinci diqqət önünə gələn xanəndə tərzi ilə aşıq tərzinin bir 

müstəvidə özünə yer alması məsələsidir. Bu xüsusiyyət Qarabağ aşıq mühitində də müəyyən 

keyfiyyət çalarları ilə müşahidə olunur. “Pişrov” havaları, “Şikəstə”lər,  “Şəşəngi”lər bölgə 

havası kimi [13] klassik ənənənin yeni məzmun kəsb etməsində və aşıq ifaçılığında xüsusi yer 
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alması əsaslı faktura ilə müəyyənləşir və dastan söyləyiciliyində də ustad sənətkarlar bundan 

yeri gəldikcə yararlanırlar. Saz, balaban, nağara və qoşa nağara müştərəkliyi Şirvan aşıq 

yaradıcılığında özünəməxsusluğu müəyyənləşdirən tərəflərdəndir. Aşıq Pənah, Aşıq Əhməd, 

Aşıq Şakir, Aşıq Şamil, Aşıq Soltan, Aşıq Xanmusa və s. kimi ustadların repertuarında 

dinamik mənzərə ilə səciyyələnən bu xüsusiyyətlər artıq etnokulturoloji sistemin  zənginləşmə 

hadisəsidir. Dastan söyləyiciliyində nəzərə çarpan rəngarənglik repertuarın spesifik 

aspektlərinin aydınlaşdırmaq üçün də geniş imkanlar yaradır. Sazla solo ifaçılıq aşıq tərzi və 

xanəndə tərzinin ortaqlıq məqamlarına diqqət yetirməyi də bir problem olaraq 

müəyyənəlşdirir, yəni solo ifaçılığında bunun çətinlikləri bir qədər özünəməxsusluq 

spesifikası olaraq şərtlənir. Son olaraq dastan söyləyicinə də öz təsirini göstərir. Aşıq 

Əhmədin zəngin dastan repertuarı (“Koroğlu”, Aşıq Qərib”, “Tahir və Zöhrə”, “Abbas və 

Gülgəz”, “Əsli və Kərəm”, “Valeh və Zərnigar”, “Məsum və Diləfruz”, “Alıxan və 

Pərixanım” (5) əsasında aparılan müşahidələr və onun zəkasının məhsulu olan nümunələr 

(“Aşıq Bilal dastanı”, “Yasər Xəzri və Səhər Təbrizi dastanı”, “Arif və Qərənfil dastanı”, 

“Gəlin və qaynana dastanı”, “Canbaxış və Qudyal dastanı”, “Aşıq və ifaçı dastanı” və s. [14] 

mühitin dastan ənənəsi haqqında dolğun təsəvvür ortaya qoymaqla eyni zamanda onun 

dinamik mənzərəsini təhlilə imkan yaradır.  

Nəticə. Şirvan aşıqlarının tarixi dastan repertuarı  ciddi bir mükəmməlliklə 

səciyyələnir. Müxtəlif zaman kəsiklərində yaşayıb yaratmış ustadların repertuarından yazıya 

aslınmış örnəklər mükəmməl bir mənzərə ilə faktlaşır. Oradakı mətn informasiyası, dastan 

söyləyicindəki özünəməxsusluq sistemli yanaşmaları gərəkli edir.  

Şirvan aşıqlarının zəngin repertuarında mühüm bir hissəni xalq dastanları tutur. Ayrı-

ayrı dönəmlərindəki ifaçılıq ənənəsinin, ustadların dastan repertuarında özünə yer almış 

örnəklərin təhlili lokal və ümumi xarakterli olması ilə ciddi mənzərə ortaya qoyur. Burada bir 

istiqamət region dastanları ilə faktlaşırsa, digər xətt bütünlükdə Azərbaycan dastançılığına 

bağlanır. Bütün bunlar isə sistemli tipoloji yanaşmalarda mükəmməl təsəvvür formalaşdırır. 
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