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Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün
azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən
hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz
bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir.
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ünyada bir neçə şəhər var ki, mu
siqi onun hər daşına, qalasına,
ab-havasına hopmuşdur. Belə
şəhərlərə misal olaraq, Avstriyada
İtaliyada Neapol, Azərbaycanda isə Şuşa
şəhərini göstərmək olar.
Musiqimizin məbədi və beşiyi olan
füsunkar Şuşa şəhərinin əsası 1750-ci ilin
ə vvə llə rin d ə P ənahəli xan C avanşir
tərəfindən qoyulmuşdur.
Uzun illər, qərinələr boyu Şuşa maddi
ne m ə tlə rd ə n d a h a çox m illi-m ə n ə v i
nemətlər "istehsalı" ilə məşğul olub. Şuşa
Nəwab və Natəvan, Vaqif və Üzeyir kimi
dahilər yetirib. Məhz Cıdır düzü Azərbay
cana təbii və mənəvi ab-hava paylayan mü
qəddəs qoruq, şeir beşiyi, mahnı çeşməsi
olub. Əgər biz indi düşmənin işğalı altında
olan bu maddi və mənəvi sərvəti xilas edib,
gələcək nəsillər üçün qorumasaq, onda
sabahımızı indidən itirmiş olarıq. Onu
mənən soyulub-talanmış hala salarıq. Əgər
sabahkı nəsil Cıdır düzünə ekologiyada yox,

D
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yalnız poeziyada və şikəstədə, Vaqifin,
Zakirin, Vurğunun şeirlərində rast gəlsə, o
bunu heç zaman bizə bağışlamaz və yeni
Vyana,
Vaqiflər, yeni Zakirlər bir daha yaranmaz.
Odur ki, saf hava və gözəllik "istehsalım" A zərbaycanın Q arabağ ekologiyasını
qorumaq, oranın turizm potensialını inkişaf
etdirmək ən ali mənəvi borc kimi, övladlıq,
vətəndaşlıq, milli tale, mövcudluq missiyası
kimi həm kitab, həm də alın yazımız olub
qalmalıdır, ta torpaqda və yaddaşda
parçalanan ərazimiz xəritədə bütövləşənə
qədər!..
Vaxtilə Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin, Mir Möhsün Nəwabın,
Xarrat Qulunun, Sadıqcanın, Əbdülbaqı
Zülalovun, Üzeyir bəy Hacıbəylinin və
Bülbülün, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin,
Firidun bəy Köçərlinin və Cabbar Qaryağdıoğlunun, Qurban Pirimovun, Seyid Şuşinskinin, Fikrət Əmirovun, Rəşid Beh
budovun və İslam Abdullayevin, Xan Şuşinskinin, Zülfü və Vasif Adıgözəlovların,

Г
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Bədəl, Əfrasiyab və Fərhad Bədəlbəylilərin,
Süleyman Ələsgərovun, Əşrəf Abbasovun,
Zakir Bağırovun və adlarını qeyd etmədiyim
yüzlərlə m ədəniyyət və dram aturgiya
korifeylərinin ruhunda, ürəyində məhz Cıdır
düzündən başlayan iz sənət yollarında
cığıra, yola dönüb. Füzuli yüklü karvana,
Vaqif avazlı durna qatarına sarvan və
m e h m a n o lu b . N e ç ə -n e ç ə g ə lə c ə k
bəstəkarı, şairi, alimi və müğənnini də bu
böyük təbii hüquqdan, mənəvi səlahiyyət
dən məhrum etmək gələcək nəsil qarşısında
günahımız deməkolardı.
Şuşa haqlı olaraq "Zaqafqaziyanın kon
servatoriyası" təbiri və təyinini qazanmışdır.
Yuxarıda adlarını göstərdiyim "Şuşa konservatoriyasf'nın parlaq nümayəndələri dün
yanın bütün qitələrində Azərbaycanın mu
siqisini ləyaqətlə təmsil edərək ona şöhrət
gətirmişlər.
XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq
Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarında
musiqi məclisləri, cəmiyyətləri, dərnəkləri
təşkil olunurdu. Belə ki, Bakıda Məşədi Məlik
Mansurovun, Şamaxıda Mahmud ağanın,
Şuşada isə Xarrat Qulu M əhəm m əd
oğlunun və Mir Möhsün Nəwabın musiqi
məclisləri yaranmışdı. Şuşada birinci musiqi
məclisi Şərq musiqisinin bilicisi Xarrat Qulu
(1823-1883) tərəfindən təşkil edilmişdir.

Musiqişünas Xarrat Qulunun musiqi
məclisi Azərbaycanda muğam sənətinin
inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Bu
məclisin üzvlərindən olan Hacı Hüsü,
Məşədi İsi, Əbdülbaqi Zülalov, Dəli İsmayıl,
Keştazlı Həşim, Keçəçi oğlu Məhəmməd,
Cabbar Qaryağdıoğlu Şuşa vokal məktəbi
nin nümayəndələridir.
Xarrat Quludan sonra 80-ci illərdə
Şuşada "Məclisi-fərəmuşan" ədəbi məclisi
yaranır və burada Mir Möhsün Nəwab on
larla mütərəqqi alimə, şairə, musiqişünasa,
rəssama rəhbərlik edir. Nəwab Şuşada
doğulmuş, yaşamış, yaratmış və orada da
vəfat etmişdir! 1833-1918).
Böyük tarzən Mirzə Sadıq Əsəd oğlu
(1846-1902) haqqında xüsusi qeyd etmək
istərdik. Şuşada xalq arasında onu Sadıqcan
kimi tanıyırdılar. Mirzə Sadıq Azərbaycan və
Zaqafqaziya xalqları arasında böyük şöhrət
qazanmışdır. O, İran şahının oğlunun
toyunda böyük bacarıq və ustalıq göstərdiyi
nə görə şah onu " Şiri-xurşid" qızıl medalıyla
təltif etmişdir.
Mirzə Sadiqin musiqi ifaçılığı tarixində
xidmətləri olduqca böyükdür. O, çoxəsrlik
tarı rekonstruksiya edərək təkmilləşdirmiş,
beş simli tara altı sim də əlavə edərək,
onların sayını on birə qədər artırmışdır. Tarın
qolundakı pərdələrin sayını isə azaldaraq
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17-yə endirmişdir. Tarın rezoransını artırmaq
üçün də Sadıqcan bir sıra işlər görmüşdür,
belə ki, tara zildə səslənən yeni pərdələr
əlavə etmiş, həmçinin "lal barmaq" üslubunu
icad etmişdir. Onu da deyək ki, əwəllər tarı
diz üstə əyilərək çalırdılar, Sadıqcan bu üsulu
ləğv edərək, tarı sinə üzərində tutaraq
çalmışdır.
1897-ci ildə Şuşada yazıçı Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə həvəskar
aktyorların ifasında dahi Azərbaycan şairi
M.Füzulinin poeması əsasında "Məcnun
Leylinin məzarı üstündə" musiqili səhnəciyi
göstərildi. Məcnun rolunu məşhur xanəndə
Cabbar Qaryağdıoğlu (1861-1944) oynayırdı.
Cabbarın səsini məşhur italyan tenoru
Karizo ilə müqayisə edirdilər. S.Yesenin onu
"Şərq musiqisinin peyğəmbəri" adlandır
mışdır. Hələ 1906-1912-ci illərdə onun səsi
Kiyev, Moskva və Varşava səhnələrində bir
sıra aksioner cəmiyyətləri tərəfindən fonoqraf valına yazılmışdır. Cabbar Qaryağdıoğlu
Azərbaycan vokal sənətinin tarixində yeni
səhifə açmışdır.
Şuşanın xanəndəlik məktəbinin korifeylərindən olan Xan Şuşinski Üzeyir Hacıbəyli
nin "Qaragöz" mahnısını xüsusi şirinliklə
oxuyardı. Xanın özü "Qəmərim", "Ay gözəl",
"Məndən gen gəzmə", "Al yanağında",
"Ölürəm, a ceyran bala" və nəhayət, Şuşaya
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həsr etdiyi və dillər əzbəri olan "Şuşanın
dağları" kimi mahnıların müəllifidir.
Şərqdə ilk opera olan "Leyli və Məcnun"u
digər dahi şuşalı - Üzeyir Hacıbəyli 1907-ci
ildə yazm ağa başlamışdır. Amma bu
operanın yaranma ideyası onda bir qədər
əvvəl 1897-ci illərdə Şuşada göstərilən
"Məcnun Leylinin məzarı üstündə" olan
səhnəcikdə həmin xorda oxuduğu zaman
yaranmışdı.
12 yanvar 1908-ci ildə bütün müsəlman
şərqində ilk opera olan "Leyli və Məcnun"un
premyerasından sonra Azərbaycan musiqi
sində yaranmış elə forma, elə janr tapmaq
olmaz ki, o, Üzeyir Hacıbəylinin adıyla bağlı
olmasın.
Azərbaycan musiqisinin klassiki, opera
sənətinin banisi, görkəmli alim, musiqi
şünas, alovlu publisist, istedadlı dramaturq,
pedaqoq və ictimai xadim Ü.Hacıbəylinin
yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqi mədə
niyyətinin yaranması və inkişafı tarixinin
mühüm dövrünü əks etdirir. Məhz elə buna
görə Ü.Hacıbəylinin (1885-1948) anadan
olduğu günü - 18 sentyabrı respublika icti
maiyyəti musiqi bayramı kimi qeyd edir.
Şuşada yetişmiş musiqiçilərdən biri də
dahi Bülbüldür (1891-1961). Ü.Hacıbəyli
dəfələrlə etiraf etmişdir ki, özünün şedevri
olan "Koroğlu" operasını yaradarkən ən

-
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əvvəl Koroğlu musiqi partiyasını məhz
Bülbülün səsini nəzərdə tutaraq yazmışdır.
Bülbül xalq musiqi alətlərinin səslənmə
xüsusiyyətlərinin saxlanılmasını çox vacib
sayırdı və ona görə də "Tar məktəbi",
"Kamança məktəbi", "Balaban məktəbi"
dərsliklərinin çap olunmasının təbliğatçısı
olmuşdur. Bülbülün təşəbbüsü ilə məhz
Şuşada ilk uşaq musiqi məktəbi açılmışdır.
Yeri gəlm işkən, həm in uşaq m usiqi
məktəbinin bu il 80 yaşı tamam olur (noyabr,
1932).
Şuşa bəstəkarlıq məktəbinin ən görkəmli
nüm ayəndələrindən biri də Süleyman
Ələsgərovdur. O, zəngin musiqi irsinə malik
bir insan idi. Süleyman Ələsgərov irsi
Azərbaycan professional musiqisinin bir çox
janrlarını əhatə edir. Bəstəkar 2 operanın
("Bahadır və Sona", "Solğun çiçəklər"), 12 mu
siqili komediyanın, 2 simfoniyanın, 6 kantatanın, bir sıra kamera-instrumental əsərlərin,
tar ilə Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestri
üçün 3 konsertin, 200-dən artıq mahnı və
romansların müəllifidir.
Şərqin konservatoriyası, Azərbaycanın
qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa 1992-ci ilin
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ŞUŞA - PƏNAHABADIN QURUCUSU

may ayının 8-də erməni hərbi birləşmələri
nin hücumu nəticəsində işğala məruz qaldı.
Ürək yanğısı ilə qeyd etmək lazımdır ki,
erməni təcavüzü nəticəsində Şuşanın zəbt
edilməsi mənəviyyatımıza olduqca ağır
zərbə endirmişdir. Mədəniyyət və təhsil
ocaqlarımız - 8 muzey, 31 kitabxana, 17 klub,
8 mədəniyyət evi, 8 uşaq musiqi məktəbi, 1
Dövlət Rəsm Qalereyası, 248 tarixi memarlıq
abidəsi dağıdılmış, viran edilmişdir. 30 minə
yaxın şuşalı elindən-obasından didərgin
düşmüşdür. Hazırda onlar respublikamızın
50-dən çox rayonunda məskunlaşıblar.
Nyu-Yorkda Azadlığa, Tbilisidə Ana dilinə
abidə var. Dinə, peyğəmbərə, isaya ən
böyük heykəli Lissabonda qoyublar. Mədə
niyyətə - poeziyaya, musiqiyə, muğama
heykəli isə biz qoymalıyıq. Özü də mütləq
Şuşada! Çünki "külli Qarabağın abi-həyatı"
ən çox məhz Şuşada həmişə bayatıdan,
həmişə musiqidən və poeziyadan ibarət
olub.
Lakin bu hal əlbətdə müvəqqətidir. Biz müt
ləq öz dədə-baba yurdumuza qayıdacaq və
Şuşanı yenidən Azərbaycanın tarix və mədə
niyyət incisinə çevirəcəyik.

Pənahəli xan

Şuşanın - Pənahabadın

Pənahəli xanın

Q arabağ xanlığının

gerbi

neştəri

güm üş pulu

Şuşa - Pənahabad qalasının güm üş açarları
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Pənahəli xanın başdaşı
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QALALAR ŞƏHƏRİ

İbrahim xəlil xanın qızı, Azərbaycan şairəsi Ağabəyim ağanın (1781-1831) qəsri
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QƏDİM MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ

Şuşa - Pənahabad
şəhərində Pənahəli
xanın qəsri

Yuxarı Gövhər a ğa məscidi
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Pənahəli xanın kitabxanasının interyeri

Qadın geyimi

Çuxa

Saatlı məscidinin interyeri
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«Çələbi» xalçası.
1897-ci il

Şuşa xalçası

Xovlu «Xanlıq» xalçası
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Bədii tikmə

Başmaq. XIX əsr

-/0 3 /2

Zinət əşyası

Gümüş xəncərlər

Zinət əşyaları. XIX əsr

Tənbəki qabı

Zərgərlik m əmulatı

A^orba

ч

PREZI

ezıdentinin

BXANASI
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Gənc Şuşa xanımı

Gənc şuşalı tacir xanımıyla
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ŞUŞANIN GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİ

Üzeyir Hacıbəyli
(1885-1948)
Molla Pənah Vaqif
(1717-1798)

Qasım bəy Zakir
(1784-1857)

Xurşidbanu Natəvan
(1832-1897)

Cəfərqulu xan Nəva
(1787-1867)

Mir Möhsün Nəwab
(1833-1918)

Nəcəf bəy Vəzirov
(1854-1926)

Firidun bəy Köçərli
(1863-1920)

Haşım bəy Vəzirov
(1867-1916)

Əhməd bəy Ağaoğlu
(1869-1939)

Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev
(1870-1933)

Həmidə xanım Cavanşir
(1873-1955)

Süleyman Sani Axundov
(1875-1939)

Niyazi
(1912-1984)
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Zülfüqar Hacıbəyli
(1884-1950)

Soltan Hacıbəyli
(1919-1974)

Yusif Vəzir Çəmənzəminli
(1887-1943)

Fikrət Əmirov
(1922-1984)

Əfrasiyab Bədəlbəyli
(1907-1976)

Süleyman Ələsgərov
(1924-2000)

г

Mehdi Məmmədov
(1918-1985)

Lətif Kərimov
(1906-1991)

Cəlal Qaryağdı
(1915-2001)

Sadıqcan
(1846-1902)

Rəşid Behbudov
(1911-1989)

Fərəc bəy Ağayev
(1811-1891)

Səməd bəy Mehmandarov
(1856-1931)

Xəlil Məmmədov
(1916-1989)

Əbdülbaqi Zülalov
(1841-1826)

Cabbar Qaryağdıoğlu
(1861-1944)

Seyid Şuşinski
(1889-1965)

Keçəçi oğlu Məhəmməd
(1864-1940)

Yaqub Quliyev
(1900-1942)

Xosrov bəy Sultanov
(1879-1941)

Aslan Vəzirov
(1910-1988)

Rauf Abdullayev
(1937)

Bülbül
(1897-1961)

Xan Şuşinski
(1901-1979)

Polad Bülbüloğlu
(1945)

Kamal Abdulla
(1950)

Fərhad Bədəlbəyli
(1947)

Yalçın Adıgözəlov
(1959)

Məşədi Məmməd Fərzəliyev Məşədi Cəmil Əmirov
(1872-1962)
(1875-1924)
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TARİXİ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ
Hacıqulların malikanəsi.
XVIII əsr

Üzeyir Hacıbəylinin
ev muzeyi

.
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Şəhər bazarı, iç görünüşü

T

Şuşa A zərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

Şuşa Azərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

Şuşa Azərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

HEYDƏR ƏLİYEV ŞUŞADA

Heydər Əliyev V aqif poeziya günlərində

Heydər Əliyev Vaqif m əqbərəsində

Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

______

л)

Heydər Əliyev və

Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

Heydər Əliyev Şuşada

İlham Əliyev «Xan qızı»
bulağının qarşısında

I

|

f

Heydər Əliyev
M.P.Vaqifin
Heydər Əliyev Şuşada

poeziya günündə

Şuşa A zərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

Şuşa Azərbaycanın tarix və m ədən iyyət incisidir

TURİZM ŞƏHƏRİ

Turistlər Şuşa - Pənahabad qalası ilə tanış olur

M əktəblilər Cıdır düzündə

Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

M eydan bulağının görünüşü
Turistlər tarixi abidələrlə tanış olur

Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

J

Şuşa Azərbaycanın tarix və m ə dən iyyət incisidir

Gövhər ağa məscidinin m inarələri

Şuşa Azərbaycanın tarix və m ədən iyyət incisidir

Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

Şuşada mahnı bayramı

3

Г

Şuşa A zərbaycanın tarix və m ə dən iyyət incisidir

Şuşa A zərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

ŞUŞA - PƏNAHABAD RƏSSAMLARIN GÖZÜ İLƏ

Şuşa A zərbaycanın ta rix və m ə dən iyyət incisidir

Şuşa Azərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

#

Şuşa A zərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir

Şuşa A zərbaycanın tarix və m ədəniyyət incisidir
Erməni vandallarının dağıdıb xa ra b a lığ a çevirdiyi
Ş U Ş A -P Ə N A H A B A D
(şərhsiz)

Xan qızı Natəvanın mülkü

Saatlı m əscidi

Qarabağ atı

7

M .M .N ə w a b ın məzarı

Bülbülün ev muzeyi

Yuxarı Gövhər a ğa m əscidi

Xan qızı Natəvanın karvansarayı

Zülfüqar Hacıbəylinin evi

Aşağı Gövhər ağa məscidi

M ineral Turşsu Qalereyası

Erməni işğalçılarının xarabalığa çevirdikləri
bu yer yaddaşımızda, ruhumuzda yaşatdığımız
dədə-baba yurdumuz olan füsunkar Şuşadır!

Şuşa A zərbaycanın ta rix və m ədəniyyət incisidir

Sanatoriya

Hacı Yusifli m əhəlləsində

m üalicə-istirahət korpusları

Hüsü Hacıyevin evi

Saatlı məscidinin iç görünüşü

Tarixi abidə

Şəhər bazarı

Yaşayış evi

Erməni vandalları tərəfindən güllələnm iş heykəllər

z

