
80 yaşlı cavan aşıq - Aslan Kosalı  

 

Aşıq Aslan Kosalı yalnız Qarayazı mahalının deyil, ümumilikdə Borçalı aşıq 

məktəbinin sayılıb-seçilən nümayəndələrindəndir. Aşıq sənətinin “ağır otur, 

batman gəl” bir sənət olduğunu yaxşı dərk edən aşıq Aslan, bu sənətin xalq 

arasında hörmət qazanması yolunda can qoyan, bu şərəfli sənəti yaşadan, ona 

nəfəs verən ustad aşıqlarımızdandır.  

 

Aşıq Aslan yaradıcı sənətkardır, söz oxumaqla yanaşı, həm də söz qoşan 

sənətkarlarımızdandır. Açığını deyim ki, hər bir aşıq kimi onun da söz qoşub, 

şeir yazdığını bilsəm də, bu qədər incə, zərif şeirlərinin varlığından xəbərsizdim 

aşıq Aslanın. Çoxlarına məlum olamayan bu şeirləri toplayıb kitab halına 

salmaq təşəbbüsündə bulunan dostum Vahid Ömərliyə hədsiz təşəkkür edirəm.  

Sən demə ləhcəmiz qədər şirinmiş, duzluymuş aşıq Aslanın şeirləri: 

 

Piyalə gözlər üstündə 

Qaş dartınıb yana Nərgiz. 

Nə səbəbə öyünməsin 

Səni doğan ana, Nərgiz. 

 

Sonasısan göy göllərin, 

Gözəlisən sən ellərin, 

Dəysə şəfalı əllərin, 

Xəstə gələr cana, Nərgiz. 

 

Nə qədər sadə, yaddaqalan, cazibədar!  

 

Aşıq Aslanın el şairləri ilə duzlu-məzəli deyişmələri, məhəbbət şeirləri, eli-

obanı, vətəni vəsf edən, eyni zamanda nəsihət xarakterli şeirləri gənclərdə aşıq 



sənətinə, saza, sözə olan bağlılığı, hörmət və sevgini birə min artırır. Aşığı el 

yetişdirib, yaşatdığı kimi, eli də onun qəhrəman oğulları, el sənətkarları, o 

cümlədən aşıqlar yaşadarlar. Məhz onların, el şairlərinin, aşıqların sözlərində, 

sazlarında yaşayır elin-obanın adı, tarixi.  

 

Aslandan sən eşit böylə tədbiri. 

Yuyulmaqla çıxar paltarın kiri, 

Ya güc topla qır, oxala zənciri, 

Ya da bu dəhşətə döz vətənimdə - deyən Aslan Kosalı gənclərə vətən məhəbbəti 

ilə dolu öyüt-nəsihətlərini verir, onları nə olursa olsun heç vaxt vətəni tərk 

etməməyə çağırır. 

 

Aşıqlıq sənətində ən vacib dəyərlərdən biri, ustadına hörmət, ustadına 

ehtiramdır. “Bir şəyird ki ustadına kəm baxa, onun gözlərinə qan damar-

damar” deyib, Dədə Ələsgər. Bu baxımdan aşıq Aslan öz ustadına hədsiz 

məhəbbəti və ehtiramı olan bir el sənətkarı kimi yaddaşlarda qalacaq. Mən, 

“Ustad deyib kamilliyinə vuruldum, Aşıq Alxan qüdrətinə baş əydim” deyən 

Aşıq Aslanı, bütün məclislərdə başqa söz xiridarları ilə yanaşı, öz ustadının – 

Borçalı aşıq məktəbinin ən məşhur nümayəndələrindən olan aşıq Alxan 

Qarayazlının sözlərini oxuyan görmüşəm. Aşıq Alxan Qarayazlının şirin şeirləri 

ilə məclisdəkilərin kefinə kef qatan Aşıq Aslan indi özü bir ustaddır, bir 

məktəbdir.  

 

80 yaşında da inanılmaz gümrah görünən (allah bəd nəzərdən qorusun) aşıq 

Aslan üzünü ulu dağlara tutub deyir: 

  

Bəşər yaranandan bəri, 

Hüsnünə çoxdur müştəri, 

Sən əbədi, biz köçəri, 



Ömrümüz havayı dağlar. 

 

Yox, Aslan əmi. Havayı keçmədi ömrünüz. Ulu Dədə Qorqudun xeyir duası ilə 

dünyanı başına götürən, tarix boyu Türkün varlığının bir timsalına çevrilən ulu 

ozan sənətini təmsil etdiyiniz üçün, onu yaşatdığınız üçün, havayı keçmədi Sizin 

ömrünüz. 

Bir də ki, həyat hələ davam edir. Məncə Siz hələ çox şirin nəğmələr qoşacaq, 

çox məclislərdən gələcək Sizin o, gur, eyni zamanda məlahətli səsiniz. 

Qoy həmişə telli saz sinənizdə olsun, Aslan əmi! 

Isaxan Isaxanlı 
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