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Midiyanm süqutundan sonra Azərbaycan xalqının Aran-Alban, Midiya-Atropatena qolu 

əsrlərlə istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmış, İran, Roma, Bizans, Hun və Xəzər dövlətləri ilə 
mübarizə və sülh şəraitində yaşamışdır. IV-V əsrlərdən başlayaraq, qeyri- bərabər şəkildə olsa 
da, Azərbaycanda feodal münasibətləri inkişaf etməyə başlayır. VI əsrin sonu, VII əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanın şimalında - Albaniya ərazisində Girdman dövləti yaranır. Hələ V 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 52 hərfdən ibarət alban əlifbası meydana çıxır. Məktəblər 
açılır. Moisey Kalankaytuklu "Ağvan tarixi" əsərini yazır. Azərbaycamn IV-VII əsrlərinə aid 
qiymətli məlumat verən bu əsər həm də bədii əhəmiyyətə malikdir. "Ağvan tarixi"nın verdiyi 
məlumata görə, Azərbaycanda bir çox yunan və Roma müəlliflərinin əsərləri məlum imiş. Buna 
əsasən Albaniyada orijinal bədii əsərlərin yarandığını söyləmək mümkündür. "İliada" və 
"Eneida" kimi əsərlərin yayıldığı bir ölkədə bədii yaradıcılığın olmadığını düşünmək düzgün 
deyil. Albaniyada incəsənətin memarlıq, rəssamlıq kimi sahələri də yüksək inkişaf etmişdi. 
Məsələn, Girdman qalasındakı məbəd rəsmlərlə bəzənibmiş, divarlar ipək parçalarla 
örtülübmüş, qapılarında gümüş naxışlar var imiş. Alban ədəbiyyatnın olduğuna heç bir şübhə 
yoxdur. Təəssüf ki, bu ədəbiyyatdan cəmi 2 nümunə gəlib bizə çatmışdır. Gəlib çatan nümunələr 
isə  öz orijinalında - Aran dilində deyil, əski erməni dilinə tərcümə olunmuş variantlardır. 
Davdağın Çavanşirin ölümünə yazdığı ağı, "Ağvan tarixi", Mxitar Qoşun “Alban 
salnaməsi”  əsəri bu qəbildəndir. 

Davdağın şeiri Alban ədəbiyyatının bizə çatan yeganə nümunəsidir. Lakin “bu şeir 

göstərir ki, həmin dövrdə və ondan çox-çox əvvəllər Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və şeir sənəti 

güclü şəkildə inkişaf edibmiş. Şeir Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, onun istiqlaliyyətini 

qoruyan sərkərdə Cavanşirin xəyanət nəticəsində öldürülməsi ilə əlaqədar yazılmışdır. Davdağ 

Cavanşirin ölümünü vətənpərvər şair kimi qarşılayır, bunu ölkə üçün böyük kədər, itki sayır, 

xalqa üz vermiş fəlakəti yüksək poetik boyalarla əks etdirir: 

Mənim şərq ölkəmi bürüdü kədər, 

Yayılmış cahana bu qara xəbər. 

Qoy ellər eşitsin səsimi mənim, 

Səsimə səs verib ağı desinlər. 

Şair, Cavanşirin igidliyindən, qəhrəmanlığmdan ürək dolusu danışır, ona göz yaşı tökməklə 

kifayətlənmir, bu igid sərkərdənin hünərindən söhbət açır: 

Cəsurdur, sanki bir heybətli aslan,  

Susardı önündə düşmən hər zaman.  

Başçılar, işxanlar tabeydi ona,  



Sonsuz məhəbbətdən, həm də qorxudan. 

Davdağ bu igid qəhrəmanın, hökmdarın həyatına qıyan, ona qəsd edən xainlərə xalq nifrətini 

aşağıdakı sözlərlə bildirir: 

Ona qıymış olan məlun bədniyyət, 

Ona vermiş olan əzab, əziyyət. 

Görüm min lənətə gəlsin o xain, 

Gəzsin Qabil kimi, olmasın rahət. 

Daraşsın canına əfi ilanlar. 

Tökülsün üstünə zəhərlə ağı, 

Şişsin və partlasın görüm o murdar. 

Ağıda nəzərə çarpan əsas cəhət onun xalq ruhunda yazılmasıdır. Ərəb istilası dövrünün ilk 
illərinin maraqlı yadigarı olan bu şeir alban ədəbiyyatının bizə məlum olan yeganə ədəbi 
nümunəsidir. 

* * * 

VII əsrdən başlayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatı yeni istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycanın 
ərəblər tərəfındən işğalı, islam dininin zorla yayılması, məktəblərin, mədrəsələrin ərəbcə olması 
tezliklə Azərbaycanda ərəbdilli elmi və bədii əsərlərin yaradılması ilə nəti- cələnir. Artıq VII 
əsrin axırı, VIII əsrin əvvəllərində əl-Azərbaycani nisbəsi ilə yazıb-yaradan şairlər meydana 
çıxır. Bu dövrdə Musa Şəhəvat, İsmayıl ibn Yəsar, Əbül-Abbas əl-Əma kimi Azərbaycan 
şairlərinin Mədinədə geniş şöhrət qazandığını görürük. İbn Qütey- bənin "Kitab əş-şeir və 
şüəra", Əbülfərəc İsfahaninin "Kitab əl-əğani" məcmuələrinin və bir sıra başqa mənbələrin 
əsərlərindən nümunələr verdiyi bu sənətkarlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqı ən qədim 
zamanlardan şair təbiətli xalq olmuşdur. Bu sənətkarlar haqqında geniş məlumatın olmaması 
ancaq onunla əlaqədardır ki, müxtəlif dövrlərdə yaradılmış əsərlər qorunub saxlanmamış, 
işğallar, qarətlər, müharibələr nəticəsində məhv edilmiş, itib-batmışdır. Eramızdan əvvəl VI 
əsrdə Zərdüşt kimi bir şairin meydana çıxması da təsadüfı deyil, müəyyən hazırlığın, inkişafın 
nəticəsi idi. Halbuki bundan sonra XIV-XV əsr müddətində ciddi ədəbi əsərlərə rast gəlmirik. 
Bu müddətdə xalqın yazıb-yaratmadığını, bədii yaradıcılıqla məşğul olmadığnı demək çətindir. 
VII-VIII əsrlərdə Mədinədə yaşayan Azərbaycan şairlərinin bizə çatan əsərləri bu həqiqəti bir 
daha təsdiq edir. İbn Qüteybə "Şeir və şairlər kitabı"nda Əbülyəqzana əsaslanaraq yazır: 
"Mədinədə məvalilərdən elə bir şair yoxdur ki, əslən azərbaycanlı olmasın". Bu şairlərdən biri 
də Əbu Məhəmməd ibn Bəşşar Musa Şəhəvatdır. Şəhəvatın əldə olan ilk şeiri İraq valisi 
Həmzə ibn Abdullah haqqında yazdığı mədhdir. Həmzə ibn Abdullah 686-687-ci illərdə cəmi 
bir il İraqda vali olmuşdur. Deməli, artıq həmin vaxt Şəhəvat qüdrətli bir şair kimi tanınırmış. 
Mədinə qazısı Əbubəkr ibn Əbdürrəhman barədə yazdığı həcv isə onun son məlum əsəridir. 
Əbubəkr ibn Əbdürrəhman Hişam ibn Əbdülməlikin zamanında qazılıq etmişdir. Bu və bir sıra 
başqa dəlillər göstərir ki, şair VIII əsrin 30-cu illərində də yaradıcılıqla məşğul imiş. 

Şəhəvatın şeirləri əsasən mədhlər və həcvlərdən ibarətdir. Onun mədhlərindən ən məşhuru 
Səid ibn Xalid ibn Abdullah ibn Xalid ibn Useyd haqqındakı mədhiyyədir. Sevdiyi cariyəni on 
min dirhəmə almaq istəyən şairə dostu Səid ibn Xalid əl-Osmani kömək etmir. Onun əmısi oğlu 
Səid ibn Xalid ibn Abdullah isə şairə 8 min dirhəm bağışlayır. Bu səxavətin qarşısında Şəhəvat 
gözəl bir mədhiyyə yazır. Şeirdə əl-Osmani incə şəkildə həcv edilir, onun əmisi oğlu isə 
təriflənir. Şairin Həmzə ibn Abdullah haqqında yazdığı mədh isə müğənni Məbəd tərəfındən 
oxunur. Həmzə müğənniyə 400 dinar bağışlayır. O, bu pulu şairlə bölür. "Əğani"də göstərilir ki, 
bu şeir Əməvilər dövrünün "yüz seçilmiş mahnısı"ndan biri sayılırmış. Mədhin başlanğıcında 
səmimı bir aşiqanə parça verilir: 

Sevgilim körılümə od saldı yaman,  

Ürəyim zülfıinə bənd oldu, aman,  

Ruhumu qəm, kədərə qərq elədi,  

Getdi Hind, ağlımı lap aldı, inan.  

Gen elə, tanrı, gözəllər şərini,  

Məni bu qəmlərə atdı yaradan. 



Şair mədhiyyə hissəsində Həmzəni xalqm qeydinə qalan, səxavətli, qayğıkeş bir igid kimi 
səciyyələndirir. Onun ən yaxşı keyfıyyəti kimi xalqa qayğısından danışır: 

Mal alır Həmzə xeyirxahlıq üçün,  
Satmayır ancaq o şərmü həyadan.  
Bəxşişi versə, nəzakətlə yerir,  
Incimir ondan özü bəxşiş alan.  
İl quraqlıq keçib, el qaldısa ac,  
Camaat gördüsə çox itki, ziyan,  
Onu da etdisə yoxsul biz tək,  
Şərəfi, şanı ona oldu həyan.  
Odur insanlığa yağmurlu bahar, 
 Eləyir himmətini daim əyan. 

Musa Şəhəvatın irsindən qalan aşağıdakı parçada insan və həyat haqqında düşüncələr 
verilmişdir: 

Əgər daim olsan, gözəl nemətsən,  
Heyf ki, daimi deyildir insan.  
Sənin də axırın heçdir, fənadır,  
Əgər görməsəm də, səndə bir nöqsan. 

Musa Şəhəvatla eyni dövrdə Mədinədə yaşayan şairlərdən biri də İsmayıl ibn Yəsardır. 
Onun şeirləri mübariz, döyüşkən ruhu ilə seçilir. O, Əməvi xəlifələrindən Hişam ibn 
Əbdülməlikin (724-743) və Vəlid ibn Yəzidin (743-744) dövründə yaşayıb yaratmışdır. Atası 
igid bir əsir imiş. 

Əslim şərəflidir, şöhrətim uca,  
Qılınc ağzı kinü zəhər dilim var.  

-deyən şair öz əsil-nəsəbi ilə fəxr etmişdir. Şair Mədinədə və Hicazda yaşamışdır. Bəzi 
şeirlərində İsmayıl ərəb zadəganlarını tənqid etməkdən çəkinmir: 

Camaat, buraxın bu öyünməyi, 

 Danışın insafla, ədalətlə siz.  

Əgər cahilsiniz, görün keçmişdə  

Necə yaşamışdır sizin nəsliniz.  

Torpağa gömdünüz siz qız olanda,  

Tərbiyə eylərik amma qızı biz. 
İsmayıl ibn Yəsar onun yanında mədəniyyətdən dəm vuran, lovğalanan ərəb zadəganlarına 

ağıllı və kəskin cavab vermişdir. Şair bəzən ərəb xəlifələrinin sarayında ondan mədh gözlənildiyi 
vaxtda mənsub olduğu xalqın igidliyindən, qəhrəmanlığından söhbət açmışdır. Buna görə onu 
bəzən suya atmış, bəzən də sürgün edərək öldürmək istəmişlər. Yüksək sənətkarlıqla yazılmış 
əsərləri isə yenə də onu xilas etmiş. şöhrətləndirmişdir. Bir şeirində o, Azərbaycan igidlərinın 
qəhrəmanlığını iftixarla belə tərənnüm etmişdir: 

Aslanlar dəstəsi döyüş zamanı  
Hünərlə irəli addımlayanda,  
Rumun, Türküstanın hökmdarları 
 Xar olub önündə qaçarlar onda. 
 Midiya zirehi əyinlərində  
Sallanır yerəcən geyən zamanda.  
Aslan yerişiylə yeriyir onlar  
Yorğa köhlənlərin üstdə olanda. 

Burada vətənpərvər bir şairin məğrur ruhu duyulur. İsmayıl ibn Yəsarın əsərləri içərisində 
aşiqanə parçalar, mərsiyələr, mədhiyyələr, həcvlər mühüm yer tutur. Məhəbbət hisslərini oynaq, 
səmimi şəkildə ifadə etməkdə şair daha mahirdir: 

Ey gözəl, vəslə yetir aşiqini, yetdi zaman, 
 Eşqinə təşnə olan şad olacaq, söylə haçan?  
Ah, bizə nola gözün bircə nəvazişlə baxa,  
Aşiqin hər diləyi təkcə bu olmuş binadan. 
Ailən zülm edərək səndən uzaq etdi məni, 
Vəslinə yetməyimi etdilər onlar qadağan.  



Gəzməyə qoymadılar dörd tərəfındə evinin,  
Söylə, görsəm səni, versəm ya salam var nə ziyan? 

İsmayıl ibn Yəsarın sənətkarlığı mərsiyələrində daha aydın nəzərə çarpır. Onun qardaşı 
Əbubəkrin ölümü ilə bağlı yazdığı şeir diqqəti cəlb edir. Mənbələrdən göründüyü kimi, şairin 
İbrahim və Məhəmməd adlı qardaşları olmuş, onlar da şeir yazmışlar. Əbubəkr onun 
qardaşlanndan birinin künyəsidir. Mərsiyədə əziz bir adamını itirmiş həssas qəlbin kədəri yüksək 
sənətkarlıqla ifadə olunur. 

VII-VIII əsrlərdə Mədinədə yaşamış Əbül-Abbas əl-Əma haqqında mənbələrin verdiyi 
məlumatdan anlaşılır ki, şair Əməvilər dövründə yaşayıb yaratmışdır. O, xəlifə I Yəzidin 
dövründə (680-683) Əməvilərin Mədinədən qovulmasının şahidi olmuş, Abbasi xəlifəsi 
Mənsurun zamanına qədər (754-775) yaşamışdır. Əbül-Abbas həmişə Əməvilərə rəğbət 
bəsləmişdir. Onun da əsərləri mədhlər, mərsiyələr və həcvlərdən ibarət olmuşdur. Əsərlərindən 
əldə olan nümunələr göstərir ki, o, ərəb ədəbiyyatında geniş yayılan yeni aşiqanə istiqaməti 
qəbul etməmişdir. Aşağıdakı parça onun ideya mövqeyini aydınlaşdırmağa xeyli kömək edir: 

Sən igidsən, igid oğlu,  
Həm igidin qardaşısan. 
 Sən ağasan bizim üçün,  
Olmasaydı dörd cəhətin,  
Döyüşlərdən gen gəzirsən,  
Söyüşlərdən həzz alırsan, 
 Çox söyürsən mövlaları,  
Əsirisən məhəbbətin. 

Şair döyüşü kişi üçün əsas məşğələ sayır. Məhəbbət əsiri olmağı, yüngül aşiqanə macəralarla 
gün keçirməyi nəcib adama yaraşan sifət saymır. Ərəblərin mövlalara, ərəblər arasında azad qul 
şəklində yaşayan başqa xalqların nümayəndələrinə, o cümlədən azərbaycanlılara yuxarıdan 
baxmasını, söyləməsini nəcib, mədəni ınsana yaraşmayan bir hərəkət kimi pisləyir.  

Mənbələrin "əl-Azərbaycani" nisbəsi ilə xatırlatdığı bu sənətkarların yaradıcılığı göstərir ki, 
artıq VII-VIII əsrlərdə azərbaycanlılar ərəbdilli mədəniyyət və ədəbiyyatın yaranmasmda 
yaxından iştirak etməyə başlamışlar. 

 IX əsrdə Azərbaycanda ərəb işğalına qarşı Babəkin başçılığı altında üsyan başlamış, 
Azərbaycan kəskin mübarizələr meydanına çevrilmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan xalqının 
yaratdığı əbədi əsərlər məhv edilmiş, itib-batmışdır. 

X əsrdə yenə bəzi azərbaycanlı sənətkarların ərəbcə yazdığı şeir parçalarına rast gəlirik. 
"Yətimətüd-dəhr fı məhasin əhlil-əsr"(“Əs-Səalibi) adlı təzkirədən aşkar edilmiş bu şeirlər və 
onların müəllifləri haqqında məlumat Azərbaycanda ərəbcə şeir yazmaq ənənəsinin qədim və 
ardıcıl olduğunu bir daha təsdiq etməkdədir. Əs-Səalibi tərəfindən tərtib edilən "Yətimətüd-
dəhr" təzkirəsi 912-1010-cu illərin ədəbi məhsullarını əhatə edir. Burada Bərakəveyh Zəncani 
və Əbu Abdulla əl-Məraği əl-Müğəlləsi kimi iki Azərbaycan şairindən danışılır və əsərlərindən 
parçalar verilir. Səalibi onların tərcümeyi- halından danışmır. Bərakəveyhin bütün şeirlərini 
topladığını, onların hamısının "duzlu və gözəl" olduğunu yazır. O, şairin gözəl vəsfləri, aşiqanə 
şeirləri olduğunu göstərir: 

Bir daha qayıtmaz, keçdi ömür-gün,  
Leyli arzusuna bəs haçan çatar?  
Ürək qaralmışdır, ağarıb saçım,  
Qalıb xatirəsi mənə yadigar.  
Ona qardaşları səfər et deyir,  
Düzü, bundan yaxşı nə məsləhət var? 

Bərakəveyh nikbin şair olmuşdur. O, təbiətin gözəlliklərindən zövq almağa, insanların 
tarixinə nəzər salmağa, öyrənməyə, şadlanmağa çağırır: 

Keçir gül, mərsin içində həyatı, hər zaman xürrəm, Fərəhlə gün keçir daim gözəllə, cam ilə 
həmdəm.  
Biri zənn et təbibindir, biri zənn et həbibindir,  
Qovuş insanlara, insan olar dost insana hər dəm.  
Nələr qurmuş, yaratmışdır bu yollarda gör insanlar, Quru bir rəsmə çevrilmə, yaşa insan 
kimi sən həm. 



 
Bərakəveyhin sevincə və faydalı həyata çağırışı onun nikbin bir sənətkar olduğunu göstərir. 

İnsanlarla oturub-durmağa, onlardan öyrənməyə, yaradıcı olmağa çağırış şairin mütərəqqi 
görüşləri ilə bağlıdır. 

Marağalı Əbu Abdulla əl-Müğəlləsinin ədəbi irsindən əldə olan parçalar onun maraqlı, 
orijinal bənzətmələr işlətməkdə mahir sənətkar olduğunu təsdiq edir. Bayraqdar bir əsgər 
haqqında şeir buna misal ola bilər. Şeirin sətri tərcüməsi belədir: "Gözətçilərin gözləri qarşısında 
bir cəngavər yüksəlir, onun əlləri arasından başının yana əyildiyini görürsən. O, güzgüyə əyilmiş 
elə bir sərxoşa oxşayır ki, elə bil zirehli ətəklərini parçalayıb irəli çıxmışdır". Burada 
bayraqdarın hərəkəti, duruşu orijinal şəkildə təsvir olunmuşdur. 

Şairin zərgər haqqında yazdığı şeir isə psixoloji incəliyi, sənətkarın həssas müşahidəsi ilə 
diqqəti cəlb edir. Qızıl üzərində ən incə naxışlar vuran zərgər başqa böyük işlər barədə 
soruşanda, sifariş alanda bir anlığa susur, çətinlik qarşısında qalmış adam kimi dayanır. Belə incə 
işləri bacaran, başqa "daha asan" iri işlər, kobud naxışlar vurmağı elə bil bacarmır: 

Əynində zülmətdən qara bir libas,  
Incə naxış vurur zərə durmadan.  
Lal olur, hamını qoyur məəttəl,  
Başqa böyük şeylər soruşsaın ondan. 

Çox güman ki, Bərakəveyh və Əbu Abdulla XI əsrdə ərəbcə yazan yeganə Azərbaycan 
şairləri olmamışlar. Ümumiyyətlə, ərəbdilli Azərbaycan şeiri öz döyüşkən ruhu ilə ərəb 
ədəbiyyatinda dünyəvi poeziyanın inkişafına təkan vermişdir. Erkən feodalizm dövrünün ən 
mühüm abidəsi, heç şübhəsiz, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları və qədim türk abidələridir. 

* * * 
Erkən orta əsrlərdə türkdilli ədəbiyyat da özünəməxsus bir inkişaf yolu keçirir və zəngin, 

güclü folklor əsasında yazılı abidələr də meydana gəlir. 
Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı abidələrinin öyrənilməsində qədim türkdilli abidələrin də 

böyük əhəmiyyəti vardır. "V-XIV əsrlərdə meydana gələn runik və uyğur abidələri bir xalqın 
yox, bütün türkdillı xalqların ümumi ədəbi fonduna daxildir" (İ.S.Braginski). "Çünki bu əsrlərdə 
Mərkəzi və Orta Asiyada, Cənubi Sibirdə vahid ümumtürk ədəbi dili hökm sürürdü" 
(İ.V.Stebleva).  

Qədim runik kitabələri Monqolustan və Orta Asiya ərazisində aşkara çıxarılmış və yerləşdiyi 
əraziyə görə Orxon-Yenisey abidələri adlandırılmışdır. Bu abidələr V-VIII əsrləri əhatə edir. 
Onların tapılması və oxunmasında V.Tomson, N.M.Yadrinsev, V.Radlov, P.Melioranski və 
S.Malovun xüsusi xidmətləri vardır. 

Orxon-Yenisey abidələri, əsasən, üç böyük kitabədən ibarətdir. Onlarda türk və Çin 
müharibələri təsvir olunur. Kitabənin biri Göytürk hökmdarının vəziri Bilgə Tonyukuk 
tərəfındən 720-ci ildə yazdırılmışdır. Tonyukuk burada türk qəbilələrinin tarixini xatirələr 
şəklində qələmə alır. Abidələr Göytürk dövlətini yenidən qurub möhkəmləndirən Kutlıq xanın 
övladlarından Gültəkin və Bilgə Kağana ithaf edilmişdir. Gültəkin kitabəsi 732-ci ildə, Bilgə 
Kağana aid hissə isə 735-ci ildə yazılmışdır. 

Yoluq Təkin Göytürk tarixini xatirələr şəklində əbədiləşdirir. O, yeri gəldikcə atalar sözləri 
və məsəllərdən də istifadə edərək qısa və aydın cümlələr işlədir. Bilgə Kağanın dilindən deyilən 
sözlər isə çox sadə, həm də xalq ruhuna uyğundur. Kitabənin türk bəy- lərinə və xalqına müraciət 
hissəsində hadisə və lövhələr canlı və həyəcanlı bir tərzdə verilir, keçmiş qəmli, acı 
əhvalatlardan isə kədərli bir dil ilə danışılır. Türk qəbilələrinin cəsurluğu və igidliyi ilə yanaşı, 
onların geri düşməsinin səbəbləri göstərilir. 

Gültəkin kitabələrində real hadisələr əksini tapırsa, digər yazılarda bunu görmürük. 
Sonuncularda əfsanəvi-fantastik ruh qüvvətlidir. Tonyukuk kitabələrində bütün hadisələr 
personajların mükaliməsi əsasında qurulmuşdur. Burada Tonyukuk əhvalatları danışsa da, başqa 
surətlər öz sözü və səsi ilə seçilir. 

Orxon-Yenisey kitabələri türkdilli tayfaların bədii zövqünü, dini-mifoloji görüşlərini, türk 
şeirinin gözəlliklərini və ideya-mövzu qaynaqlarını öyrənmək üçün zəngin material verir. 
Sonrakı əsrlərdə türkdilli xalqların poetik ənənələrini araşdırmaqda qədim "Fal" kitabı (VIII-
IX əsrlər), Mahmud Kaşğarinin "Divani-lüğətit-türk"ü (1072-1074) və Balasaqunlu 
Yusifın "Kutadqu bilik" (1069) poeması daha səciyyəvidir. 

Mahmud Kaşğarinin "Divanı" ərəblərin türk dilini öyrənməsi məqsədi ilə yazılmışdır. 
Burada yeddi mindən artıq söz və ifadə şərh olunur və bu münasibətlə də türkdilli xalqların şifahi 



və yazılı ədəbiyyatından şeir nümunələri gətirilir. Müəllifin işlətdiyi atalar sözləri, şərqilər, 
müxtəlif şeirlərdən gətirdiyi misra və beytlər, epik məzmunlu parçalar, qədim türk hökmdarı Alp 
Ər Tunqa (Əfrasiyab) barəsində yazılmış dörd ağı nümunəsi də ayrıca maraq doğurur. Şeirlərin 
hamısı heca ilə dördlük formasında yazılmışdır. Onlardakı təbiət təsvirləri, qafıyə və cinaslar 
diqqətəlayiqdir. "Divan"da Cuci adlı bir şairin də adı çəkilir. Deməli, Cuci Bilgə Tonyukuk və 
Yoluq Təkindən sonra adı məlum olan üçüncü bir ədəbi simadır. 

Balasaqunlu Yusifin "Kutadqu bilik" poeması isə türk xalqlarının ədəbiyyatında yazılmış 
ilk poemadır. O, bu əsəri on səkkiz ay müddətində yazaraq 1069-cu ildə doğma şəhəri 
Balasaqunda (Kuz- Orduda) tamamlamışdır. Əsər Qaraxani hökmdarlarından olan Tafqaç Buğra 
Qaraxan əbu Əli Həsən ibn Süleyman Arslan Qaraxana həsr edilmiş və Xaqan da bu əsəri yüksək 
qiymətləndirərək onun müəllifınə "Xas hacib" fəxri adı vermişdir. 

"Kutadqu bilik" 85 bölmə və 6520 beytdən ibarətdir. Əsas mətləbə keçməzdən əvvəl əsərin 
başlanğıcında nəsr ilə yazılmış on bir bölmədə Allah, peyğəmbər və dörd xəlifə mədh olunur. 
Yusifin əsəri ictimai-fəlsəfı məzınunu və bədii məziyyətlərinə görə "didaktik epopeya" sayıla 
bilər. Dil və üslubi baxımdan Mahmud Kaşğarinin "Divan"ı ilə yaxından səsləşir. Məsnəvi 
formasında yazılan dastanda dördlük şeirlər də vardır və Firdovsinin "Şahnamə"si kimi əruzun 
mütəqarib bəhrində yazılmışdır. Mövzuca, ideyaca isə onlar başqa-başqa əsərlərdir. 
"Şahnamə"də İranın qədim əfsanəvi-tarixi əsatir və rəvayətləri bir silsilə şəklində verilirsə, 
"Kutadqu bilik" əxlaqi-didaktik əsərdir. Şair türk xalqlarının zəngin şifahi ədəbiyyatından, 
rəvayət və dastanlarından, lətifə və məsəllərindən istifadə etməklə öz əxlaqi-fəlsəfı 
mülahizələrini irəli sürmüş, öz dövrü üçün ədəbi-tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan bir əsər 
yaratmışdır. Milli, doğma ənənələrdən bəhrələnən Yusifın poemasında ərəb, fars sözləri çox 
azdır. Bu da təbii idi. Onun yazıb-yaratdığı ədəbi- tarixi mühitdə ərəb, fars ədəbiyyatının təsiri 
qüvvətli deyildi, türk dili öz xəlqi simasını saxlayırdı. 

"Kutadqu bilik" münazirə şəklində qurulmuşdur. Əsərin ilk üç bölməsində şairin dini-fəlsəfı 
baxışları öz əksini tapmışdır. Əsərin ən lirik parçası olan dördüncü hissəsində isə baharın 
tərənnümü verilir. Bahar fəsli bütün əlamət və gözəlliyi ilə vəsf olunur. Bundan sonra Həsən 
Buğra xanın tərifi gəlir, ona ağıllı, faydalı məsləhətlər verilir. Əsərin yazılması səbəbi, adı və 
ideya-mövzu mənbələri aydınlaşdırılır. Dörd surətin münazirəsinə qədər olan hissədə kainat, 
ulduzlar, bürclər, mövsümlər, habelə elm, dil, insan mənəviyyatı və əxlaqı haqqında da 
mülahizələr irəli sürülür.  

Məzmundan da göründüyü kimi, "Kutadqu bilik" əsərində təsvir olunan ayrı-ayrı hekayə və 
rəvayətlərdə, personajların mübahisə və məktublaşmalarında şairin zəmanəsini düşündürən bir 
sıra ictimai- siyasi və əxlaqi məsələlərə toxunulur. Dövlət və hökmdar, hökmdar və xalq, dövləti 
idarə etmək üsulları, dünya nemətləri və onlardan istifadə etmək yolları və s. məsələlər haqqında 
mütərəqqi fıkirlər irəli sürülür. Şərab içmək, qumar oynamaq, tiryək çəkmək, yalan danışmaq, 
ikiüzlülük, inadkarlıq və lovğalıq kimi mənfı sifətlər pislənilir. Bunların əksinə olaraq düzlük, 
xeyirxahlıq, təmizlik, sədaqət, fədakarlıq, mərdlik, nəciblik və s. kimi gözəl xüsusiyyətlər yüksək 
tutulur. Hər bir insanda bu keyfiyyətlərin olması zəruri sayılır. 

Balasaqunlu Yusif dövlət işlərində çalışan bəy, vəzir, hacib, sərkərdə, xidmətçi və 
başqalarının vəzifələrini aydınlaşdırır, onlara yol göstərir, ibrətamiz hekayə və misallarla öz 
fıkirlərini möhkəmləndirir. Şairə görə, hökmdar hər şeydən əvvəl xalqın rəğbətini qazanmalı, 
xalqın ürəyinə yol tapmalı, qaçaq-quldurlarla mübarizə aparmalı, məmurları öz ləyaqətinə görə 
mükafatlandırmalı, bilikli və mərifətli adamlara arxalanmalı, cahil və namərdlərdən isə 
uzaqlaşmalıdır. 
Bütün bunlar təsdiq edir ki, "Kutadqu bilik" bir epik şeir nümunəsi kimi də səciyyəvi 
keyfıyyətlərə malikdir. Poemada dolğun, parlaq surətlərin yaradılması, aydın, bitkin süjet xətti və 
kompozisiya, epik şeirə məxsus təhkiyə və vüsətin olması da bunu aydın göstərir. Xüsusən, 
Yusifın yaratdığı dörd surətin hər biri öz mənəvi aləmi, arzu və düşüncələri, davranışı və fərdi 
keyfıyyətləri etibarı ilə bir-birindən seçilir. O, türk xalqlarının ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq 
dolğun, parlaq hökmdar və vəzir surətləri yaratmışdır. "Kutadqu bilik" poeması bütün bu ideya-
bədii keyfıyyətlərinə görə epik şeirin gələcək inkişaf yollarını işıqlandırmış, ona aydın istiqamət 
vermiş, bir örnək şəklini alaraq türk şeirinin inkişafında dərin izlər buraxmışdır. Çox 
mümkündür ki, Nizami epik-romantik dastanları üzərində işlərkən "Kutadqu bilik"dən də ilk 
mənbə kimi istifadə etmişdir. Yusifın mütərəqqi ideyalarından, surət və xarakter yaratmaq 
təcrübəsindən, bədii ifadə və təsvir vasitələrindən faydalanmışdır. Nizaminin Bəhram, İskəndər, 
Nüşabə kimi ədalətli hökmdar surətləri sanki Yusifın yaratdığı dörd hökmdar və vəzir 
surətlərinin davamı və inkişafıdır. Bu surətlər müəyyən təfsilatlı cəhətləri, arzu və əməlləri, 



səciyyəvi xüsusiyyətləri etibarilə səsləşirlər. Yusifın ədalətli hökmdar surəti olan Xaqanı kimi 
Nizaminin İskəndərini də təxminən eyni məsələlər düşündürür. Hər iki hökmdar bütün həyatları 
boyu səadət, xoşbəxtlik haqqında düşünüb-daşınır, həqi- qət axtarırlar. Şər qüvvələrinə qarşı 
çıxaraq işıqlı simalara pərəstiş edir, həyatın əsil mənasını bilik əldə etməkdə görürlər. Xaqan 
kimi Bəhram da ölkəni yaxşı idarə etmək üçün yollar axtarır və bu işdə ağıllı, tədbirli adamlara 
ehtiyac duyur, onlarla hesablaşır. 

"Kutadqu bilik" əsərində əksini tapan bəzi məsələlərə Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"ndə də rast 
gəlirik. Hər iki əsər xüsusən didaktik- nəsihətamiz ruhuna görə bir-birini xatırladır. Yusifın 
Odqurmuşu kimi Nizaminin zahidi və qocası da padşahın eyiblərini üzünə deyir, zülmün acı 
nəticəsini xatırladaraq onu ədalətə çağırır. 

Balasaqunlu Yusifın poeması şairin özünə qədər Şərq ədəbiyyatında dəbdə olan ədəbi 
ənənələrlə yaxından bağlıdır. Görünür, o, türk xalqlarının ədəbiyyatından başqa fars, ərəb şeiri, 
Yaxın Şərq ədəbi abidələri ilə yaxından tanış ola bilmişdir. Lakin ədib öz ilhamını doğma 
ədəbiyyatından almışdır, doğma mədəniyyətə xidmət etmək, ərəb və fars şeiri örnəkləri ilə 
yanaşı dura biləcək bir əsər yaratmaq arzusu ilə də poemasını yazmağa başlamışdır. Yusif bu 
əsəri ilə türk ədəbiyyatında didaktik-epik şeirin əsasmı qoymuşdur. Burada Qaraxanilər dövrü 
türk həyatından əlvan, rəngarəng mənzərələr bütün cazibədaılığı ilə canlandırılır. Qaraxanilər 
dövlətinin ictimaı vəziyyəti, adət-ənənələri, şəhər və kəndlərinin ümumi mənzərəsi, əkinçi və 
maldarların, tacir və ziyalıların həyat tərzi real lövhələrlə təsvir olunur. Buna görə də poemada 
xalq ruhu qüvvətlidir, təsvir olunan hadisə və bədii mənzərələrdə xalq ədəbiyyatından gələn 
cəhətlər parlaq şəkildə özünü göstərir. Yusifm irəli sürdüyü ədalətli, insanpərvər şah ideyası da 
xalq müdrikliyinin bədii ifadəsi idi. Şifahi ədəbiyyatın təsiri şairin bədii təsvir və ifadə 
vasitələrində, hətta surətlərin adlanmasında da hiss olunur. Yusif təsvir hədəfıni daha dəqiq, 
aydm, canlı və xalq ruhuna uyğun şəkildə vermək üçün, çoxlu atalar sözləri və məsəllərdən 
istifadə etmişdir. 

Bütün bu dediklərimizdən belə nəticəyə gəlirik ki, V-XI əsrlərdə yaranan türkdilli abidələr 
Azərbaycan ədəbiyyatının da əsas qaynaqlarından sayıla bilər. Orta əsrlər abidələrimiz mövzu və 
ideyası, bədii- poetik xüsusiyyətlərinə görə onlarla yaxından səsləşir. 
 

Feodal münasibətlərinin, şəhərlərin və ticarətin inkişafı XI əsrdə elım və mədəniyyətin 
çiçəklənməsi üçün əlverişli şərait yaratdı. Ölkənin cənubunda Rəvvadilər, şimalında Şəddadilərin 
hakimiyyəti, iqtisadi və siyasi inkişafa qayğı göstərmələri elm və ədəbiyyatın daha artıq inkişafı 
ilə nəticələndi. Əsrin axırlarında Azərbaycanın Səlcuqilərə tabe olması vəziyyəti o qədər də 
dəyişdirmədi. Rəvvadilər və Şəddadilər dövründə təşəkkül tapan Azərbaycan İntibah 
mədəniyyəti XII əsrin əvvəllərindən başlayaraq daha güclü nailiyyətlər qazandı. XI əsrdə 
Azərbaycanda ədəbiyyat, əsasən, iki dildə yaradılırdı. Əbu Nəsr Mənsur ibn Mümkan 
Təbrizi, Xəttat Nizami Təbrizi, Əbülməhasin Hüseyn ibn Təbrizi, Xətibi Urməvi, Əli ibn 
Hibbətullah Təbrizi, İskafı Zəncani, Xətib Təbrizi və başqaları ərəbcə yazırlarsa, Qətran 
Təbrizi və Kafı Zəfər Həmədani farsca yaradırdılar. Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının 
tədqiqi ilə ciddi və ardıcıl şəkildə məşğul olan M.Mahmudov Əbülhəsən Əli əl-Baxərzinin 
"Dumyat əl-qasr və usrat əhl əl-asr" (1069-1072-ci illərdə tərtib edilmişdir) adlı 
məcmuəsinə əsasən XI əsrdə ərəbcə yazan Azərbaycan şairlərindən ətraflı bəhs etmişdir. 
Baxərzinin məcmuəsində verilən şeir parçaları Azərbaycan şairlərinin əsərlərinin çox olduğunu, 
geniş yayıldığını təsdiq edir. Baxərzi Əbu Nəsr Mənsur  Təbrizidən daha geniş danışmış, onu 
"mənaları saf qızıl kimi cilalayan” Təbriz əhli içərisində böyük istedadı ilə tanınan bir sənətkar 
kimi qeyd edir. Şairin irsindən nümunə gətirilən parçalar göstərir ki, Mənsur Təbrizi  şeirin 
qarşısında ciddi ictimai vəzifələr qoyur, poeziyanı mübarizə silahı sayır. Maraqlıdır ki, artıq XI 
əsrdə Mənsur Təbrizi mədhiyyə ədəbiyyatını, satılan sözü rədd edir, bəyənmir: 

Dost ilə düşmanlə daim bir gedir,  
Dostu xilas edir, qırır düşməni.  
O , daim gücsüzə cəsarət verir,  
Iti qılınc edir zəif bədəni. 
Deyirlər, şeirini düzəlt, zəifdir,  
Satılan söz pisdir, dinc burax məni.  
Qələm çox düşmənin qanını töküb,  
Töküb öz qanını, məhv olııb dəni.  



Tanrı qələm verib ucaldır göyə  
Qələmlə düşməni qırıb tökəni. 

Bu parçada şairin mövqeyi, tendensiyalı sənətkar olduğu aydınlaşır. Mənsur Təbrizinin 
aşiqanə şeirlərində də yüksək sənətkarlıq hiss olunur. Məhəbbətin bəşər tarixində yeri, insan 
həyatmda mövqeyi səmimi qələmə alınır. Əbədi, əzəli, qarşısıalınmaz, insandan asılı olmayaraq 
onu özünə tabe edən bir hiss kimi tərənnüm olunur: 

Baş əydim hər yerdə eşqin hökmünə,  
Vəslinə yetsəm də, görsəm də hicran.  
Mənə tabe olsa ürəyim, gözüm,  
Haqqa sevgidən də keçərdim o an.  
Fəqət könlüm, gözüm ruhumla birdir, 
Qurtarmır sayıqlıq məni bəladan.  
Gözüm gördüyünü qəlbə çatdırır,  
O da qəbul edir heç nə sormadan.  
Bu sevgi məndən də qabaq var idi,  
Oydu illər boyu zalım hökmran.  
Eşq üçün hirsləndi tanrı Davuda,  
Günah, tövbə onu məhv etdi yaman. 

Şairin məhəbbətə münasibəti, onun orijinal, aydın şəkildə şərhi göstərir ki, Mənsur Təbrizi 
üçün bu mövzu tanışdır. Bu mövzuda çox şeirlər yazmışdır. 

XI əsrdə ərəbcə yazan Azərbaycan şairlərindən İskafi Zəncani şeirlərinin dərin ictimai 
məzmunu ilə seçilir. Kəskin, cəsarətli humanist fikirləri ilə böyük ərəb şairi Əbül-Əla Məərri və 
Nizami Gəncəvi ilə birləşən İskafi dövründəki haqsızlıqlara qarşı amansızdır. 

Əgər mən od olsam, sirr isə buzdan,  
Yenə də qoruyun, xətər toxuyar.- 

deyən şair dövrünün ədalətsiz və ləyaqətsiz hakimlərinə meydan oxuyur. Humanist şair və ziyalı 
kimi nadanların, qeyri-insanların hörmət və dövlət sahibi olması şairi daha çox ağrıdır. 

Qadın ləçəyinə layiq bir başda  
Xəcalət çəkirəm əmmamə görsəm. 

İskafınin ictimai bərabərlik arzuları onu Nizamiyə daha çox yaxınlaşdırır. Düzdür, o, Nizami 
kimi bütün insanların bərabər və xoşbəxt olduğu cəmiyyətin geniş epik təsvirini vermir, lakin 
epik tərzdə böyük bir ehtirasla bütiın insanların bərabərliyini arzuladığını bildirir. 

Göziımü yumacam, qoy ağrımasın,  
Cahillər məni də cahil bilsinlər.  
O vaxta qədərki haqqın gücüylə  
Varlılar yoxsullar olar bərabər. 

Bu parçalar İskafıni Nizaminin layiqli sələfı olan humanist bir şair kimi qiymətləndirməyə 
haqq qazandırır. 

Xəttat Nizami Təbrizi isə tanınmış müəllim, xəttat və şair kimi diqqəti cəlb edir. O, 
Məlikşahın vəziri Nizamülmülkün Nişapurda açdığı mədrəsəyə müəllim təyin edilmiş, ona görə 
də uzun müddət qürbətdə, doğma Azərbaycandan uzaqda yaşamalı olmuşdur. Şeirlərində vətən 
həsrəti əks olunmuşdur. Əli Baxərzinin nümunə gətirdiyi bir rübai bu baxımdan səciyyəvidir: 

Yurduma can atır könlüm hər zaman,  
Qəriblər vətənə daim atar can.  
Səhərin şəfəqi niyə tutqundur?  
Pay alıb qəribin yoxsa ahından. 

Xəttat Nizami müəllim və şair kimi insanda xeyirxahlığı, xoş əməlləri bəyənmişdir. O, doğru 
qeyd edir ki, insanın ölümündən sonra ancaq haqqındakı xoş xatirələr yaşayır: 

Kim yəqin etsə ki, qoca dünyada  
Yaxşı xatirələr yaşayır fəqət, 
O vüksək, şərəfli bövük ağa tək  
Üzü gülər olar, saçar səxavət. 



Xətibi Urməvi adlı ərəbcə yazan Azərbaycan şairindən Baxərzi ancaq kiçik bir mədhiyyə 
parçası göstərmişdir. 1070-ci ildə Nizamülmülkü Uşnə yaxınlığında qarşılayarkan yazılmış 
həmin qəsidədə bu məşhur vəzir ədalətli, səxavətli dövlət xadimi kimi mədh olunur: 

Atları susasa qəm yeməz əsla,  
Düşmən sularında gedib suvarar.  
Ayağı dəyən yer zərə çevrilər,  
Ölkələr onunla eylər iftixar.  
Səxa dənizidir, sakit vaxtı gör,  
Çaylar tək daşanda qaç ondaıı kənar,  
Nizamülmülksüz məhv olar şərəf,  
Şəriət günəşi zülmətdə batar. 

Bu mədhiyyə dövrün mütərəqqi görüşlü, ziyalı dövlət xadimlərindən birinə həsr olunduğu 
üçün maraqlıdır. Şairi məddah kimi qiymətləndirməyə əsas vermir. 

Əbülmahasin Hüseyn Təbrizinin ədəbi irsindən də Nizamül- mülkə həsr etdiyi mədhiyyə 
məlumdur. Lakin onun şeirində maraqlı təbiət təsvirləri də diqqəti cəlb edir. 

Titrədir budağı səhər yelləri,  
Yuxudan oyanıb istəyir imdad.  
Quşlar şirin-şirin nəğmə oxuyur,  
Yol sular üstündə açmışdır qanad. 

Bu parçada gözəl təbiət təsviri yaradılmışsa, aşağıdakı parçada aylı, ulduzlu gecə mənzərəsi 
təsvir edilmişdir: 

Ulduzlar qürurla göylərdə gəzir,  
Gözaltı baxırlar ətrafa, heyhat. 
Çəkir ətəyini bədirlənmiş av,  
Sübh çəkir qılıncı qoparır fəıyad. 

Əli ibn Hibbətullah Təbrizinin irsindən Baxərzinin yadigar saxladığı parçada isə şairin 
həyat və insan haqqında düşüncələri əks olunmuşdur. Əli Təbrizi xoşbəxtliklə keçən günləri 
təəssüflə xatırlayır. 

O ötən günlərə əfsuslar olsun,  
Hər nəyim vardısa aldı, apardı.  
Tale kölgəsini saldı üstümə,  
O günlər səadət mənimlə yardı.  
O günlər yaşıldı ömrün ağacı,  
Şərab qədəhləri hey dolanardı. 

XI əsrdə ərəbcə və farsca yazan bu şairlərin ədəbi iısindən xoşbəxt bir təsadüf nəticəsində 
qorunub saxlanan bu nümunələr göstərir ki, həmin dövrdə Qətran və Xətiblə birlikdə başqa alim 
və şairlər də çox olmuş, yazıb yaratmışlar. 

Lakin bu dövrün ən əhəmiyyətli ədəbi simaları Xətib Təbrizi və Qətran Təbrizi olmuşdur. XI 
əsr Azərbaycan intibahının ensiklopedikliyi və dərin humanizmi bu iki sənətkarm yaradıcıhğında 
daha parlaq ifadə olunmuşdur. 

 
 
 

XƏTIB TƏBRIZI 

    (1030-1109) 
XI əsrdə Azərbaycan elm və mədəniyyətinin əldə etdiyi vüsəti göstərən dahi şəxsiyyətlərdən 

biri də Xətib Təbrizidir. Bütün müsəlman aləmində ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik üzrə ən 
görkəmli mütəxəssislərdən biri, bəlkə də, birincisi sayılan bu ensiklopedik alimin yaradıcılığında 
XI əsr Yaxın və Orta Şərq intibahının ən yaxşı cizgiləri toplanmışdır. Humanizm, tarixilik, 
demokratizm, həqiqətçilik, ağlı, təcrübəni hər sahədə əsas meyar götürmək bu qüdrətli alimin 
aparıcı keyfıyyətləri idi. Özünəqədərki Şərq müsəlman mədəniyyətinin ən yaxşı örnəkləri 
əsasında tərbiyələnən Xətib Təbrizi sələf- lərinin ayrı-ayrılıqda gördükləri işi sistemə salmış, 
çoxsaylı əsərlərində zəmanəsinə və əbədiyyətə təqdim etmişdir. Onun klassik ərəb poeziyası 
haqqındakı ədəbi-tənqidi qeydləri, dilçiliyə aid mülahizələri indi də əhəmiyyətini, elmi dəyərini, 
doğruluğunu qorumaqdadır. 



Xətib Təbrizi şərhlərində gah həssas bir şair, gah geniş və dərin mütaliəli bir tarixçi, gah ərəb 
dilinin mürəkkəb mexanizminə bütün incəlikləri ilə birlikdə bələd və aşiq bir dilçi, gah da 400 
illik ərəb fəlsəfı poeziyasının bütün şərhçilərdən daha dərin duymağı bacaran bir mütəfəkkirdir. 
O, Cahilliyə dövründən başlayaraq öz zəmanəsinə qədərki ərəb ədəbiyyatının böyük bir 
dövrünün ən yaxşı tədqiqatçısı, şərhçisi və tarixçisi olmuşdur. 40 ildən çox Şərq İntibahının ən 
böyük elm ocaqlarından biri olan Bağdad "Nizamiyyə" universitetində dərs demişdir. 

Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Əli Xətib Təbrizi 1030-cu ildə Təbriz şəhərində anadan 
olmuşdur. Uşaqlığı, gəncliyi, ilk təhsil illəri Təbrizdə keçmişdir. Gəncliyində dilçiliyə dair 
əsərlərə böyük maraq göstərmiş, əlinə keçən kitabları acgözlüklə oxumuşdur. Müəyyən bir 
vaxtdan sonra Təbriz mühiti onun bu sahədəki qeyri-adi maraq və tələblərini ödəyə bilmir. Xətib 
artıq 20 yaşlarında ikən elm və alimlərin sorağı ilə şəhər-şəhər, ölkə-ölkə gəzir, Bəsrə, Məərrə, 
Qahirə, Bağdad və s. şəhərlərdə olur, Qəsəbani, Raqqi, Tahir ibn Babaşaz, Əbül-Əla Məərri, 
Xətib Bağdadi, Əbülfəth Razi, Əbu Təyyib Təbəri, Əbül- qasim Tənnuxi və başqalarının yanında 
elmin müxtəlif sahələrini diqqətlə öyrənir, özünü daha böyük elmi axtarışlar üçün hazırlayır. 

Xətibin Təbrizi tərk edərək Əbül-Əla Məərrinin yanına getməsi haqqında Yaqut Həməvinin 
"Mocəmül-üdəba" əsərində qiymətli qeydlər vardır. Həmin qeydlərdən bir parçanın tərcüməsini 
M.Mahmudovun "Xətib Təbrizi" monoqrafıyasından eynilə nümunə gətiririk: "Nəql edirlər ki, 
onun Əbül-Əla Məərrinin yanına səfər etməsinin- səbəbi odur ki, o, Əbu Mənsur əl-Əzhəri əl-
Məərrinin "Kitab ət-təhzib fı-l-lüğə" adlı əsərini əldə edir. Kitabı torbaya qoyub çiyninə ataraq 
Təbrizdən Məərrəyə aparır. Onun minik tutmağa pulu yox idi. Kürəklərindən axan tər kitabları 
isladır. Bu nüsxə Bağdad kitabxanalarının birində mövcuddur... Əbu Səd əs-Səmani "Ən-nəsəb" 
kitabında əl-Məərrini xatırladıqdan və təsvir etdikdən sonra onun şagirdi Əbu Zəkəriyya ət-
Təbrizidən danışaraq qeyd edir ki, o, Məərrə ən-Nüman şəhərində məsciddə Əbül-Əlanın qar- 
şısında oturub onun əsərlərindən bəzi şeirləri oxuyurdu. O deyir: "Mən iki il idi ki, onun yanında 
idim və ölkəmin adamlarından heç kimi görmürdüm; qəflətən qonşularımdan bir nəfər namaz 
qılmaq üçün məscidə girdi. Mən onu görüb tanıdım və sevincimdən halım dəyişdi. Əbül-Əla 
mənə dedi: "Sənə nə olmuşdur?" Mən ona cavab verdim ki, ölkəmin adamlarından iki il idi ki, 
heç kəsi görmürdüm, bir qonşumu gördüm. Dedi: "Dur, onunla danış". Dedim: "Dərsi 
qurtardıqdan sonra". Dedi: "Dur, mən səni gözləyirəm". Mən durdum və onunla Azərbaycan 
dilində çoxlu danışdım və istədiklərimin hamısı haqqında ondan soruşdum. Mən qayıdıb onun 
yanında oturduqda məndən soruşdu: "Bu, hansı dildir?" Dedim: "Bu, Azərbaycan əhalisinin 
dilidir". Dedi: "Mən bu dili bilmirəm, ancaq sizin danışdıqlarınızın hamısını əzbərlədim". Sonra 
o, qonşumla mənim danışdıqlarımın hamısını artıq-əskiksiz olduğu kimi təkrar etdi. Mən onun 
başa düşmədiyi bir şeyi necə əzbərlədiyinə son dərəcə təəccüb etdim". 

Bu qiymətli qeydlər təsdiq edir ki, Xətib Təbrizi bir azərbaycanlı kiıni, ərəb şəhərlərində 
dolaşdığı vaxtlarda da doğma ana dilini, Azərbaycan əhalisinin dilini unutmamışdır. Bu dil, 
əlbəttə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi, fars dilinin qollarından olan azəri dili deyildr. Əbül-Əla fars 
dilini, onun azəri variantlarını yaxşı tanıyardı, Xətibə "bu hansı dildir" sualını vemıəzdi. Bu 
məlumat Xətib Təbrizini ərəbləşdirmək cəhdlərinə də çox tutarlı rədd cavabıdır. 

1067-ci ildən onun həyatının yeni dövrü - əsil elmi tədqiqatlar dövrü başlanır. Uzun illər 
davam edən inadlı, ehtiraslı, ilhamlı öyrənmə illəri başa çatır. Xətib öz müəllimlərinin çoxunun 
qibtə edəcəyi çoxcəhətli bilik əldə etmişdir. Borcu qaytarmaq lazım idi. 1067-ci ildə təzəcə 
açılan Bağdad "Nizamiyyə" mədrəsəsinə ədəbiyyat müəllimi və kitabxana müdiri təyin olunan 
alim tədris etmək üçün ən sanballı əsərlərini bu dövrdə yaratmışdır. "Həmasənin şərhi", "Əbu 
Təmmam divanının şərhi", "Səqt əz-zəndin şərhi", "Əlmufəd-dəliyyatın şərhi", "Nitqin 
islahının düzəlişi" və başqa əsərlərini bu zaman yazmışdır. 

Xətib Təbrizi 1109-cu il yanvarm 3-də Bağdadda vəfat etmişdir. Onu "Nizamiyyə" 
mədrəsəsinin ilk müdiri Əbu İshaq Şirazinin türbəsinin yaxınlğında dəfn etmişlər. 

Xətib Təbrizinin zəngin elmi irsi Yaxın və Orta Şərqdə İntibah dünyagörüşünün ən parlaq 
təzahürlərindən biridir. Keçmiş irsə dərin maraq göstərmək, onu ağlın, mühakimənin yolu ilə 
aydınlaş- dırmağa çalışmaq, yeni dövrün ədəbi uğurlarını dərin elmi təhlilə cəlb etmək, zəmanəsi 
və bütün zamanlar üçün ən dolğun, qabaqcıl düşüncələrlə çıxış etmək onun irsində intibah 
dövrünə məxsus bir dünyagörüşün ifadəsi kimi qiymətləndirilə bilər. "On qəsidənin şərhi", 
"Banət Suad qəsidəsinin şərhi", "İbn Düreydin Məqsurəsinin şərhi" kimi ilk əsərlərində 
Xətib hələ ənənəvi ərəb şərhçiliyinə sadiqdir. O da dilçilik məsələlərinə üstünlük verir, ədəbi 
əsərləri sonrakı araş-dırmalarında olduğu kimi hərtərəfli təhlildən keçirmir. 

Yaradıcdığının Bağdad dövründə o, "Həmasə"nin şərhi", "Əbu Təmmam divanının 
şərhi", "Səqt əz-zənd"in şərhi" kimi ən mühüm əsərlərini meydana gətirir. Ömrünün son 



illərində alim məşhur və orijinal ərəb şairi Əxtəlin divanına şərh yazırmış. İ.Y.Kraçkovskinin 
yazdığına görə, ölüm bu əsəri bitirmək üçün Xətibə imkan vermir. Onun bir sıra əsərləri ilə 
bərabər Mütənəbbi divanına yazdığı şərh də hələlik əldə edilməmişdir, görünür ki, itib-batmışdır. 

Xətibin dilçiliyə dair əsərlərindən İbn Sükkeytin "Kitab islah əl-məntiq" və "Kitab əl-
əlfaz" əsərlərinə yazdığı düzəliş, "Quranda hallanma", X əsrin məşhur ərəb dilçisi İbn 
Cinninin "Nəhvə aid qısa xülasə" əsərinə yazdığı şərh, "Nəhvə aid qısa qeydlər" və başqa 
mühüm araşdırmalarını xatırlatmaq olar. "Əruz və qafıyə elminə dair qısa xülasə" əsəri də 
ədibin irsində mühüm yer tutur, alimin ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə də ardıcil məşğul olduğunu 
nəzərə çatdırır. 

Xətib Təbrizinin ədəbi irsi Şərq elmi, tənqidi və nəzəri fıkrini bir çox yeni fıkirlər, ideyalar 
və formalarla zənginləşdirmişdir. Çoxcəhətli biliyi və hadisələr həlqəsində başlıca məqamları 
ikinci dərəcəlilərdən ayıra bilmək bacarığı ona dövrünə görə şərhçilik formasında meydana çıxan 
tənqidi fıkir sahəsində böyük bir yenilik yaratmaq imkanı vermişdir. Məzmunla formanı 
vəhdətdə götürən, onların arasındakı əlaqələr sistemini doğru izah edən Xətib bu sahədə bu gün 
üçün də müasir görünən  qənaətlər irəli sürmüşdür. O, formanı inkar etmir, onun məzmundan 
asılı olduğunu, məzmunla müəyyənləşdiyini irəli sürür. Məzmunun daha aydın ifadəsi üçün 
kiçik, cüzi forma qüsurlarını bağışlamaq mümkün olan nöqsanlar sayır. Məzmunla formanın 
vəhdətini sənətkarlıqda əsas məziyyət sayan Xətib "Səqt əz-zəndin şərhi" əsərinin ön sözündə 
yazır: "Adamların ona münasibəti tamamilə düzgündür, çünki o, forma gözəlliyi ilə məzmun 
gözəlliyini birləşdirən Həbib ibn Avs ət-Tai və Əbu Təyyib əl-Mütənəbbinin yolu ilə 
getmişdir". 

Xətib Təbrizinin özünəqədərki şərhçilərə münasibətini və nə üçün yeni metodla getdiyini 
bilmək üçün özünün bəzi qeydlərinə nəzər salmaq kifayətdir. Ərəb poeziyasının 300 illik bir 
dövrünü əhatə edən "Həmasənin şərhi"ndə Xətib yazır: "Onu bir çoxları şərh etmişlər. Onların 
bəziləri diqqətsizlik etmiş, bəziləri sözlərin hal şəkilçilərini göstərib mənalarını verməmişlər. 
Bəziləri onunla bağlı olan rəvayət və xəbərləri yazıb mənaların açılmasına diqqətsizlik 
göstərmişlər. Bir neçəsi isə mənaları izah etmiş, sözlərin hallanmasını və rəvayətləri 
yazmamışlar. "Bu qeydlərdə Xətib Təbriziyə qədərki ərəb şərhçiliyinin başlıca çatışmazlıqlarına 
diqqət yetirilmişdir. Hər şeydən əvvəl onların birtərəfli olması, çox vaxt dilçilik məsələlərinin 
izahı ilə məhdudlaşması Azərbaycan alimini qane etməmişdir. 

Azərbaycan alimini təmin etməyən başqa bir nöqsan ayrı-ayrı sənətkarların birtərəfli 
müqayisəsi ilə bağlı idi. Əbu Təmmam, Buhturi və Mütənəbbi kimi sənətkarları bir-biri ilə 
müqayisə edən, qarşılaşdıran bir çox şərhlərdə obyektiv elmi təhlildən çox, subyektıv 
qarşılaşdıranalar, böyütmə və kiçiltmələr hökm sürürdü. Xətib Təbrizi burada da cəsarətlə 
hərəkət edərək hər bir sənətkarın özü- nəməxsus keyfıyyətlərini, fərdi üslub cizgilərini üzə 
çıxarırdı.“Əbu Təmmam divanının şərhi" kimi ən mühüm əsərində bu məsələ onu daha çox 
düşündürmüş, ona görə də məhz burda öz qənaətlərinı tam aydınlığı ilə irəli sürmüşdür. Xətib 
sələflərinin başlıca çatışmazlıqlarına işarə edərək yazırdı: "Mən Əbu Təmmam Həbib ibn Avs ət-
Tainin şeirlərinə və onun haqqındakı şərhlərə nəzər saldıqda gördüın ki, bəziləri onu təhrif etmiş, 
mənalarını pisləmiş, istiarələrini saxtalaşdırmışla. Bəziləri isə onu təəssübkeşliklə müdafıə 
etmişlər. Bir şeyi anlamayan ona eyib tutar, yaxud azıb yolda qalar". Xətib Təbrizi öz 
şərhlərində hər bir sənətkarın fərdi yaradıcıhq üslubunu nəzərə almaq prinsiplərini irəli sürür. 
Orijinal fərdi yaradıcılıq üslubuna malik olan Əbu Təmmama qarşı hücumları birinci növbədə 
bununla aydınlaşdırır. Alimin doğru qənaətinə görə, Əbu Təmmama qarşı tənqidi münasibət 
əslində bu qüdrətli sənətkarm üslubuna vaqif olmamaqdan irəli gəlir. O yazır: "Çünki onun şeir- 
lərindəki bədii vüsət və çətin mövzular çoxları üçün, xüsusən onun üslubuna bələd olmayanlar 
üçün çətinlik törədir, bunun nəticəsində də anlaşılmazlıq olur. Halbuki digərlərinin şeiri onu 
oxuyanlara yaxındır və oxucunun onun məna və məqsədlərini başa düşməsini asanlaşdırır". 

Xətib Təbrizi izahlarında obyektivliyə, tarixiliyə, hərtərəfliliyə, yığcamlığa, aydınlığa 
çalışmaqla kifayətlənməmişdir. O, özünəqədərki 400 illik ərəbdilli poeziyanın ən mühüm 
abidələrini aydmlaşdırmaq, izah etməklə qane olmamışdır. İzahları, şərhləri ilə bərabər öz 
qənaətlərini, nəzəri fıkirlərini, ictimai, tarixi, fəlsəfı görüşlərini də əks etdirmişdir. Xətibın 
şərhlərində seyrçilik, fotoqrafçılıq yox, mütərəqqi fəallıq, tendensiyalılıq vardır. Ustadı, 
müəllimi, ərəb intibahının ən böyük filosof şairi Əbül-Əlanın "Səqt əz-zənd"inə yazdığı şərhdə o, 
Əbül-Əla qədər dərinlik və cürət nümayiş etdirmiş, müəlliminin üstüörtülü dediyi üsyankar, 
inkarçı fıkirləri bir az da cəsarətlə qabartmışdır. O, dini süstlük göstərməkdən qorxma-mışdır. 
Müəllimi Əbül-Əla kimi, o da "şübhə etmişdir". 



Xətib Təbrizi bütün ömrünü ədəbi tənqidə həsr etdiyindən şeirlə tənqidin qarşılıqlı 
münasibəti ilə bağlı bir sıra maraqlı fıkirlər irəli sürmüşdür. Onun "Şeiri tənqid etmək onu 
yazmaqdan çətindir" fıkri məşhur olmuşdur. Xətib tənqid etmək deyəndə əsərin fıkir və sənət 
tutumunu açmaq, açıqlamaq mənasını nəzərdə tutur. Şairin duyduğu, əks etdirdiyi gerçəkliyi 
tənqid etmək, pisləmək mənasında deyil, təhlil etmək, mahiyyətini açıb göstərmək mənasında 
tənqidçi, Xətibə görə, daha artıq bilik və məlumata, poetik zövqə, hər bir şairin fərdi üslubunu 
bilmək, onun yaşadığı tarixi dövrü dərk etmək və s. keyfıyyətlərə malik olmalıdır. Tənqidçi 
şairdən fərqli olaraq geniş mütaliə qabiliyyətinə, həssaslığa malik olmalıdır ki, ədəbi əsəri layiq 
olduğu kimi qiymətləndirə bilsin. Bu qeyd alimin öz şərhlərinə nə dərəcədə ciddi bir iş kimi 
yanaşdığını sübut etməkdədir. 

Məlumdur ki, Xətib həm Əbu Təmmamın öz şeirlər divanına, həm də onun başqa şairlərin 
əsərlərindən seçib tərtib etdiyi "Həmasə" adlı şeirlər toplusuna şərhlər yazmışdır. Bu iki şərh 
onun ən mühüm əsərlərindəndir. Bu şərhləri yazarkan Xətib qəribə görünən maraqlı bir nəticəyə 
gəlmişdir: "Əbu Təmmam "Həmasə"də öz şeirlərində olduğundan daha böyük şairdir. Yəni 
başqalarının şeirlərindən örnəklər seçərkən Əbu Təmmamdan daha böyük poetik zövq 
göstərmişdir, nəinki özü şeir yazanda. Bu mülahizə Xətibin poeziyaya yüksək nəzəri mülahizə 
ilə yanaşdığını, incə zövq və dərin bilik sahibi olduğunu nümayiş etdirir. İ.Y.Kraçkovski bu 
fıkirlə bağlı olaraq yazır: "Burda artıq şeirlə şeir müqayisə edilmir, öz yaradıcılığında göstərilən 
poetik istedadla başqalarının əsərlərindən müntəxəbat tərtib edilərkən göstərilən şairanə zövq 
müqayisə olunur. Deməli, bu axırıncı işdə də şair olmaq lazımdır, versifıkator yox. Başqalarının 
duya bilmədiyi dərkedilməz gözəlliyi duyan bir insan olmaq lazımdır. Bu son nöqtədə 
avropalılarla ərəblərin poeziyaya baxışında tənqidçilərin süni nəzəriyyələri nəticəsində kölgədə 
qalmış kimi görünən bir uyğunluq görmək mümkündür". 

Xətib Təbrizi boş zəmin üzərində yetişməmişdir. Ona qədər Yaxın və Orta Şərqdə elm və 
incəsənət böyük uğurlar qazanmışdır. Xətib də bu zəngin İntibah mədəniyyəti üzərində yetişmiş, 
öz əsərləri və fıkirləri ilə ona bir çox yeniliklər gətirmiş, yüksək nəzəri müddəalarla 
zənginləşdirmişdir. 

Xətib Təbrizinin yaradıcılığında onun zəngin elmi irsinə nisbətən şeirləri ikinci dərəcəli yer 
tutur. Ancaq onun şeirləri artıq öz dövründə diqqəti cəlb etmiş, bəzi poetik əsərləri müxtəlif 
cünglərə köçürülmüşdür. XI əsr təzkirəçilərindən Əli Baxərzi onun vəzir Nizamülmülkə həsr 
etdiyi qəsidəni bütünlüklə öz məcmuəsinə köçür- müş, İbn əl-Əsir, İbn Xəlliqan kimi müəlliflər 
alimin şeir yaradıcılığına aid maraqlı qeydlər etmişlər. Məşhur ərəb yazıçısı, jurnalisti və alimi 
Cürci Zeydan isə Xətib Təbrizinin şeir divanı olduğunu yazmışdır. Alimin yaradıcüığına, 
həyatının tədqiqinə ayrıca monoqraafiya həsr edən M.Mahmudov isə onun şeir yaradıcılığından 
daha ətraflı bəhs açmış, əldə olunan şeirlərinin elmi təhlilini aparmışdır. Xətibin əldə olan 
şeirlərindən birində Bağdad həyatından, onu əhatə edən alçaqlardan şikayət olunur. Gəncliyində 
şəhər-şəhər gəzib müxtəlif adamlarla görüşən alim o vaxtlar şərlə bu qədər açıq şəkildə üz-üzə 
gəlməmişdi. O, 1067-ci ildən Bağdad "Nizamiyyə" mədrəsəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə 
əlaqədar səyahət etmək imkanlarından, bir növ, məhrum olur. İstedadına, şöhrətinə, rütbəsinə 
paxıllıq edən, sərbəst davranışından, düşüncələrindən, yazılarından narazı qalan yarımçıqlar, 
nadanlar isə ona böhtanlar atır, haqqında dedi-qodular yayır, ayrı-ayrı yollarla qəlbini incidirlər. 
Bu alçaqlar mühitində uzun müddət qalmaq məcburiyyəti haqqında Xətib bir şair kimi bir 
şeirində yazır: 

Insan çox gəzməkdən nəhayət bezər,  
Mən bezdim bir yerdə qalmaqdan ancaq.  
Iraq rəzillərin məskəni olub,  
Mənə yoldaş olub hər yetən alçaq. 

Şəxsi iztirabların, mühitin şərindən narazılığın poetik ifadəsi olan bu şeirdə nəcabətin 
alçaqlığa, elmin nadanlığa, ağlın kütlüyə güclü etirazı vardır. "Nizamiyyə"də dərs deyənlərin, 
onu əhatə edən mühitin hamısı Xətiblərdən, Əbu İshaq Şirazilərdən ibarət deyildi, orda irticaçı, 
fanatik şər nümayəndələri də çox idi. Xətib onlardan şikayətlənirdi. Təəssüf ki, işıq düşmənləri 
həmişə olub, yenə də var. Xətib Təbrizinin bəzi şeirləri daha çox nikbin əhvali-ruhiyyənin 
ifadəsidir. Bunlarda alimin şən, xoş həyatı haqqında soraqla qarşılaşırıq: 

Ey dost, mey xoş olur səhər Dəclədə, 
 Fəratda ondan da xoşdur mey axşam.  
Bu çaylar üstündə çox şərab içdim,  
Ərimiş inciydi, mərcandı tamam.  
Durmuş yerin, göyün ayı üz-üzə,  



Aşiq, məşuq kimi umurdular kam.  
İçirdik bir sudan dodaq-dodağa  
Suların iıstündə tutaraq məqam.  
Dedim: "Ay gözəl ay, o cavan kimdir? " 
 Dedi ki, mən ona doğma qardaşam. 

Ədibin Bağdad həyatının necə keçməsi haqqında müəyyən məlumat verən bu şeir həm də 
yüksək sənətkarlığı ilə diqqəti cəlb edir. Ayın suya düşən əksi ilə əyilib dodaq-dodağa su içən 
aşiq özünü qəribə bir tərzdə aya bənzədir, özünü ayın doğma qardaşı adlandırır. Bu parça Xətibin 
bir şair kimi də yüksək istedad sahibi olduğunu təsdiqləməkdədir. Təsadüfı deyildir ki, İbn 
Xəlliqan bu şeiri ərəbcə yazılmış şeirlər arasında təbiət təsvirinə həsr cdilən ən yaxşı əsərlərdən 
biri kimi qiymətləndirmişdir. 

Xətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı artıq öz dövründən başlayaraq alimlərin diqqətini cəlb 
etmiş, müxtəlif ixtisas sahibləri ondan bəhs etməyi özlərinə borc bilmişlər. Əbu Səd Səmani, 
Əbdürrəhman Ənbari, Yaqut Həməvi, İbn Xəlliqan, İbn əl-Əsir, Hinduşah Naxçıvani, Eyni, 
Süyuti, Taşköprüzadə, Hacı Xəlifə, Əhməd ibn  Məhəmməd ət-Təlismani və başqa orta əsr 
mütəxəssisləri ondan qüdrətli bir dilçi və ədəbiyyatçı kimi bəhs etmiş, həyat və yaradıcılığından, 
ayrı-ayrı əsərlərindən danışmışlar. Müasir ərəb alimləri Xətibin bir sıra əsərlərini nəşr etməklə 
bərabər onun haqqında təq- dirəlayiq fıkirlər söyləmişlər. Məhəmməd Əbdo Əzzam, Məhəmməd 
Mühyəddin Əbdülhəmid, Əbdüssəlam Harun və başqalarının böyük alimin irsinin nəşri və 
tədqiqi sahəsindəki xidmətləri rəğbətlə qarşılanır. 

Avropada Xətib Təbüzi irsinin ilk ən görkəmli tədqiqatçısı və naşiri Corc Vilhelm Freytaq 
olmuşdur. O, "Həmasənin şərhi" əsərinin 1828-ci ildə ərəbcə orijinalını, 1847, 1851-ci illərdə isə 
iki cilddə latınca tərcüməsini çap etdirir. Freytaq Xətib Təbrizinin şər- hinə qiymət verərək yazır: 
"Müdrikliyə yol göstərən Şeyx, mənalardan fəsadı təmizləyən rəhbər Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn 
Əli Xətib Təbrizinin şərhi qaranlıq gecədəki on dörd gecəlik aya, təfsiri ilə səhradakı bələdçiyə 
bənzəyir". Freytaq artıq XIX əsrin əvəllərində Xətib irsinin böyük əhəmiyyətini düzgün dərk edir 
və onun layiqli qiymətini verirdi. Bundan sonra K.Brokkelman, M.Plessner, H.Ritter, S.M.Stern 
və başqa ərəbşünaslar müxtəlif münasibətlərlə Xətib Təbrizinin yaradıcılığı ilə əlaqədar maraqlı 
fıkirlər yürütmüşlər. 

Rusiyada alimin həyat və yaradıcılığından A.Y.Krımski və İ.Y.Kraçkovski kimi nüfuzlu 
mütəxəs-sislər bəhs etmişlər. Akademik İ.Y.Kraçkovskinin Xətib haqqındakı müşahidə və 
mülahizələri daha artıq diqqəti cəlb edir. "Şeiri tənqid etmək onu yazmaqdan çətindir", "Əbu 
Təmmam "Həmasə"də öz şeirində olduğundan daha böyük şairdir" kimi fıkirlərə ilk dəfə diqqət 
yetirən, bu mülahizələri elmi şəkildə şərh edib qiymətləndirən məhz İ.Y.Kraçkovskidir. 

Azərbaycanda Xətib Təbrizidən Məhəmmədəli Tərbiyət, M S.Ordubadi, H.Araslı və 
başqaları bəhs etmişlər. Malik Mahmudov isə Xətib haqqında daha ardıcıl araşdırmalar aparmış, 
bir sıra məqalə və monoqrafiya çap etdirmişdir. Onun Xətib haqqındakı monoqrafiyası zəngin 
faktik material əsasında yaradılan sanballı bir tədqiqatdır. Bu tədqiqat işindən sonra Xətib 
Təbrizinin həyatı və zəngin ədəbi irsı tam bir aydınlıq və müəyyənlik hasil etdi. 

Xətib Təbrizi zəngin ərəbdilli müsəlman mədəniyyəti zəminində yetişən, bu mədəniyyətin 
inkişafında, insaniləşməsində, elmi fıkir haxımından yeni-yeni üfüqlər fəth etməsində əvəzsiz 
xidmətləri olan bir şəxsiyyətdir. Onun irsi, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan elm və mədəniyyətinin 
sonrakı inkişafı üzərində də dərin izlər buraxmışdır. 

 
 


