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Azərbaycan xanəndəsi, Şuşa 
xanən dəlik məktəbinin nü-
mayəndəsi Mir Möhsün Ağa 
Seyid İbrahim oğlu Şuşinski 12 
aprel 1889-cu ildə indiki Füzuli 
rayonunun Horadiz kəndində  
(Cəbrayıl qəzası, Yelizavetpol 
quberniyası) anadan olmuşdur.
Bəzi şəxslər tərəfindən atası Se
yid İbrahimin elə məhz Horadizli 
olduğu iddia edilsə də, Firudin 
Şuşinski Mir Möhsün haqqında 
yazdığı bioqrafik "Seyid Şuşinski" 
adlı əsərində atasının Şuşalı ol
duğunu sübuta yetirmişdir. Belə 
ki, Seyid İbrahim 1879 və 1880ci 
illərdə Qarabağda baş vermiş qıt
lıq zamanı qardaşı Seyid Əli ilə 
birlikdə Şuşanı tərk edərək, Qa
rabağın varlı və böyük kəndlərin
dən biri olan Horadizdə məskən 
salmışdır. Qardaşı Seyid Əli isə 
Bərdə şəhərinə pənah aparmış
dır. Seyid İbrahim Horadizə yer
ləşdikdən bir müddət sonra ət
tar dükanı açmış və 1884cü ildə 
Məhparə adlı xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur. Onun bu evlilikdən 
Seyid Zülfüqar, Seyid Miriş və 
Seyid Möhsün adlı üç oğlu dün
yaya göz açmışdır. Seyid Möh
sün hələ uşaq olarkən atası vəfat 
etmiş və o, xalası Məşədi Hürzad 
xanımın himayəsinə verilmişdir. 
Məşədi Hürzad Qarabağın qadın 
toylarında xanəndəlik edər və 
özü ilə birlikdə Seyid Möhsünü 
də toylara aparardı.
“Atamın vəfatından sonra məni 
xalam saxlayıbdır. Xalamın çox 
incə və şirin səsi var idi. Xalam 
səsimi eşidəndən sonra məni 
də özü ilə toylara aparardı. Xa-
lam bütün muğamlara dərindən 
bələd olmaqla "Orta Mahur"u 

çox gözəl oxuyardı”.
Seyid Möhsün 1904cü ildə xala
sı Məşədi Hürzad ilə Horadizdə 
toyda olarkən  kənd camaatı toy
da iştirak edən məşhur aşıq Alek
sandan xahiş edirlər ki, onun ifa
sını dinləsin. Möhsünün səsinə 
valeh olan aşıq Aleksan onu öz 
dəstəsinə qəbul edir.
“Mən ilk dəfə Qarabağın 
Qoçəhmədli kəndində məşhur 
inqilab çı Məmmədxan Məmmə-
dxanovun toyunda aşıq Alek-
sanla birlikdə oxudum. Aşıq 
Aleksanın dəstəsi səkkiz nəfər 
idi. Oğlu Laləzar həm oxuyar, 
həm də çalardı. Üç-dörd il on-
larla birlikdə Qozluçay dərəsi, 
Qarğabazar, Horadiz və Araz 
sahillərində yerləşən kənd toy-
larında və el şənliklərində çıxış 
etdim. Aşıq Aleksan nəinki el 
havalarına, həm də muğamlara 
dərin bələd idi. O, Vaqifin, Zaki-
rin qəzəllərini və müxəmməsləri-
ni çox düzgün oxuyardı. Aleksan 
"Arazbarı"nı elə zövqlə oxuyar-
dı ki, hamı heyran qalardı”.
Seyid Möhsün əmisi Seyid Əli ilə 
birlikdə 1907ci ildə Füzuli şəhə
rində keçirilən toy məclislərinin 
birində qonaq qismində iştirak 
edən zaman əyləşənlərin tələbi 
ilə ifa etmək məcburiyyətində 
qalmışdır. Həmin vaxt Möhsü
nün səsinə ilk dəfə qulaq asmaq 
fürsəti əldə etmiş Seyid Əli ifa
dan valeh olmuş və bir neçə gün 
sonra Şuşaya qayıdarkən onu da 
özü ilə birlikdə şəhərə aparmış
dır. Şuşada nadir və gözəl səsə 
malik Seyid Şuşinski xanəndəlik 
sənətinin sirlərinə yiyələnmək 
üçün əvvəlcə  iki il Mir Möhsün 
Nəvvabın yanında oxumuşdur. 

Sonrakı müəllimi Cabbar Qar
yağdıoğlu olmuşdur. Cabbar 
Qaryağdıoğlu onu  "Şərq musiqi
sinin incisi" adlandırırdı. Seyid 
Şuşinski ifa üçün mürəkkəb mu
ğam olan "Çahargah"ı xüsusilə 
böyük məharətlə oxuyardı, özü 
də həmişə onu "mayə"dən yox, 
"Mənsuriyyə"dən başlayardı, 
zildə böyük ustalıqla zəngulələr 
vuraraq, sonra "mayə"yə enərdi. 
Maraqlıdır ki, həyatının son illə
rində, yaşı artıq 74ü ötmüş Seyid 
"Mənsuriyyə"ni eyni şövqlə oxu
yurdu.
Seyid Şuşinski yaradıcılığında 
Hafiz Şirazi, Məhəmməd Füzuli, 
Seyid Əzim Şirvaninin qəzəllərilə 
yanaşı, Hüseyn Cavidin və Mirzə 
Ələkbər Sabirin şeirlərinə də mü
raciət edirdi. Sabirin "Millət necə 
tarac olurolsun, nə işim var" şeirini 
"Müxalif"də oxuyardı. Seyid Şu
şinski siyasiictimai mövzuda şeir 
və qəzəl oxuyan, xalqı mübarizəyə 
çağıran ilk xanəndə olmuşdur. O, 
bir sıra mübariz ruhlu mahnılar da 
oxumuşdur: "Ayıl, ey millət", "Mən 
bir türkəm", "Millət istərsə" və s.
Seyid Şuşinski Mirzə Cəlil, Əb
dürrəhim bəy Haqverdiyev, Hü
seyn Cavid, Hüseyn Ərəblinski 
kimi sənətkarlarla dostluq edirdi. 
O, “Molla Nəsrəddin”in bir neçə 
nömrəsinin çıxmağına maddi yar
dım göstərmişdir. Ümumiyyətlə, 
Seyid Şuşinski böyük mesenat 
idi, o dövrün teatr aktyorlarına 
çox kömək etmişdi, özü də aktyor 
kimi bəzi rollar oynamışdır. Seyid 
Şuşinski "Çahargah"dan başqa, 
"Mahur", "Nəva", "Məsnəvi", "Os
manı", "Arazbarı", "Heyratı" kimi 
muğamların gözəl ifaçısı idi. O, 
novator sənətkar olaraq, bir çox 
muğamları birləşdirib, onları yeni 
variantda oxumuşdur ("RastHu
mayun", "QatarBayatı", "ŞurŞah
naz"). "Rast"da və "KürdiŞah
naz"da "Dilkəş"i ilk dəfə Seyid 
Şuşinski ifa etmişdir.
Seyid Şuşinskinin görkəmli bəs
təkarımız Fikrət Əmirovun ilk 
dəfə yaratdığı və dünyada şöhrət 
qazandığı "Şur" və "KürdiOvşa
rı" simfonik muğamlarının yazıl
masında məsləhətçi kimi böyük 
köməyi olmuşdur. Seyid Şuşinski 
1956cı ildə Azərbaycan SSR xalq 
artisti fəxri adına layiq görülmüş
dür. O, 1965ci ildə Bakıda vəfat 
etmişdir. Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdur.

Azərbaycan ictimaiyyətinə ağır 
itki üz verib. Fevralın 13-də ədə-
biyyatımızın nüfuzlu ağsaqqal-
larından biri, geniş auditoriyada 
sevilən yazıçı, tanınmış söz usta-
sı Əfqan Əsgərov ömrünün 92-ci 
ilində vəfat edib.
Tanınmış söz ustası 70 ilə yaxın  
müddətdə milli ədəbiyyatımı
za və jurnalistikamıza xidmətdə 
zəngin və mənalı ömür yolu keç
mişdir. Uzun illər ölkənin aparıcı 
mətbuat vasitələrində məsul və
zifələrdə çalışmaqla yanaşı, bə
dii yaradıcılığı da uğurla davam 
etdirmiş, nəsr və dramaturgiya
mıza sanballı əsərlər bəxş etmiş, 
ədəbibədii proseslərdə fəal işti
rak etmişdir. 
Əfqan Hacıağa oğlu Əsgərov 23 
sentyabr 1929cu ildə Şirvanın Qa
rabağlılar (indiki Salyan rayonu
nun Qarabağlı kəndi) kəndində 
anadan olub. Ağır müharibə illə
rində orta təhsil almaq imkanın
dan məhrum olmuş, cəmi üç sinif 
oxusa da, ona 8ci sinfi bitirmək 
haqqında şəhadətnamə verilmiş 
və bir qohumunun məsləhəti ilə 
tibb texnikumuna daxil olaraq 
feldşer ixtisasına yiyələnmişdir. 
Uşaqlıqdan şeir yazmağa böyük 
həvəsi olan Əfqan Əsgərov Bakı 
Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsinə daxil olub, lakin rek
tor Abdulla Qarayevin köməyi ilə 
jurnalistika şöbəsində oxuyub.
1953cü ildə Bakı Dövlət Uni
versitetinin jurnalistika şöbəsini 
bitirəndən sonra populyar “Azər
baycan gəncləri” qəzetində fəa
liyyətə başlayan Əfqan Əsgərov 
tezliklə özünü istedadlı  qələm 
sahibi kimi tanıdıb. Gənc yazarın 
ilk  hekayələr toplusu da o illərdə 
nəşr edilib. Moskvada ali ssenari 
kursunu bitirəndən sonra Əfqan 
Əsgərov “Azərbaycanfilm” ki

nostudiyasında redaktor işlə
yib. Yaradıcı fəaliyyətini ölkənin 
avanqard “Kommunist” (indiki 
“Xalq qəzeti”) qəzetində davam 
etdirən yazıçıjurnalist üç onillik 
müddətdə bu redaksiyada ədə
biyyat şöbəsinə rəhbərlik edib. 
Təcrübəli yazar və nüfuzlu ziyalı 
kimi Əfqan müəllim 1989cu ildə 
“Sovet kəndi”, 1991ci ildə isə 
“Həyat” qəzetinin baş redaktoru 
olub.
Əfqan müəllim 1999cu ildən 
2006cı ilə qədər “İqtisadiyyat” 
qəzetində baş redaktorun müavi
ni vəzifəsində çalışıb. 
Qocaman yazıçıpublisist, Əmək
dar incəsənət xadimi Əfqan Əs
gərov 1969cu ildə Azərbaycan 
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub, 
Azərbaycan Milli Yaradıcılıq 
Akademiyasının 23yanvar 1991
ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan 
Milli Yaradıcılıq Akademiyasının 
"jurnalistika doktoru" seçilib. 
1 sentyabr 1989cu ildə "Azərbay
can SSR əməkdar incəsənət xadi
mi" fəxri adına layiq görülüb.
Əfqan Əsgərov illər keçdikcə is

tedadlı yazıçı və dramaturq kimi 
məşhurlaşıb, ədəbiyyatda həqiqi 
realizmin qərarlaşmasında fəal rol 
oynayıb.  Onun qələmindən çıxan 
“Gülyanaq”, “Katib”, “Həsrət 
də bir vüsaldır”, “Qartal əfsanə
si” romanları, “Dədə Bəhmən” 
trilogiyası, “Qozbel”, “Məhəb
bət ətirli qərənfilim”, “Dünya 
gözəlliyindir”, “O, daş deyildir” 
və başqa povestləri, çoxsaylı he
kayələri gerçəkliyi təsvir edən 
yeni nəsrimizin inkişafına xidmət 
edən əsərlərdən sayılır.  “Sarı əl
cək”, “O mənim oğlumdur”, “Qız 
atası”, “Gülməyən adam”, “Dağ 
seli”, “Tamah dişi” pyesləri teatr
larımızın repertuarında aparıcı 
yer tutub. Əfqan müəllimin “Şah
lar şahı” romanı isə yazıçının ta
rixi mövzuda qələmə aldığı ən 
yaxşı əsəridir.
Hörmətli ağsaqqal, qocaman yazı
çı, tanınmış söz ustası, zəhmətkeş 
və səmimi insan Əfqan Əsgəro
vun əziz xatirəsi onu tanıyanların 
qəlbində daim yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

“İQTİSADİYYAT”  

Lider mobil operator Okko tət
biqinə abunəlik xidmətini güzəşt
li şərtlərlə təqdim edir.
Ölkənin lider mobil operatoru 
rəqəmsal məhsullar portfelini 
genişləndirməyə davam edir. Bu 
dəfə “Azercell Telekom” MMC 
MDBnin ən böyük onlayn kinote
atrlarından biri olan Okkonu yer
li bazarda xüsusi şərtlərlə təqdim 
edir. Mobil operator öz abunəçilə
rinə dünyada 20 milyona yaxın 
müştərinin rəğbətini qazanan bu 
tətbiqdən 45%dək endirimlə ya
rarlanmaq imkanı verir. 
Qeyd edək ki, Okko vasitəsilə 
90.000dən çox bədii və cizgi 
filmlərini, eləcə də serialları heç 

bir reklam fasiləsi olmadan Full 
HD 4K və 8K keyfiyyətində iz
ləmək mümkündür. Həmçinin, 
xidmət smart funksiyası olan te
levizorların əksəriyyətində də 
mövcuddur.
Azercell Okko onlayn kinoteatrı
na güzəştli qiymətlərlə Optimum 
paketinə abunəliyi təqdim edir. 
Bu paketə Paramount+, Vip Play, 
Okko Lite, uşaqlar üçün xüsusi 
kontent, elmtəhsil sahəsinə dair 
veriliş və filmlər daxildir. Bun
dan əlavə, paketə abunə olanlar 
karaoke xidmətindən istifadə 
edib, dünya üzrə məşhur hitləri 
ifa etmək imkanı da əldə edirlər.  
Okkoya üç növ  gündəlik, 

həftəlik və aylıq abunə təklif edi
lir. Gündəlik abunənin xidmət 
haqqı 0.35 AZN, həftəlik abunə 
1.5 AZN, aylıq abunə isə cəmi 
4.99 AZN təşkil edir. Hazırda bu 
xidmətin aylıq abunəliyinə qoşu
lanlar 30 gün Okko onlayn kino
teatrından pulsuz istifadə etmək 
imkanı qazanacaq.
Okko xidmətinə həm USSD kod, 
həm SMS vasitəsilə abunə olmaq 
mümkündür. 
Gündəlik paket üçün *800#, 
həftəlik abunə üçün *890#, aylıq 
paket üçünsə *899# kodunu yığ
maq lazımdır. Bu zaman xidmətə 
qoşulmaq üçün məlumat və yük
ləmə linki SMSlə telefona gön
dərilir.
SMS vasitəsilə xidmətə qoşul
maq üçün Start gun, Start hefte 
və Start ay sözlərini paket nö
vünə uyğun olaraq 6660 qısa 
nömrəsinə göndərmək lazımdır. 
Bu xidmətə abunəliyi Azercellin 
“Kabinetim” mobil tətbiqi üzə
rindən də aktivləşdirmək olar.
Bağlantını asanlaşdırmaqla abu
nəçilərinin həyatını daha da dol
ğun etməyi hədəfləyən Azercell 
indi də onları bir abunədə min
lərlə filmə baxmaq fürsətindən 
yararlanmağa dəvət edir.
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