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QƏTRAN TƏBRİZİ 
       (1012-1088) 

Qətran Təbrizi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində farsca şeirlər yazan ilk istedadlı sənətkar 
kimi tanınmışdır. Özünün dediyi kimi, "dəri şeirinin qapısını şairlərin üzünə açmışdır". Qətranın 
yaradıcılığı maraqlı, ziddiyyətli, lakin aydınlaşdırılması mümkün olan bir hadisədir. Ərəb 
istilasmdan sonra ilk dəfə özünü nisbətən sərbəst hiss edən Azərbaycan hakim sülalələrinin 
saraylarında dolaşan sənətkar çox halda onların məddahına çevrilmişdir. Çox hallarda bu 
məddahlıq dövrün əhvali-ruhiyyəsi ilə uyğun gəlirdi. Onun əsərlə- rində xalq içərisindən çıxan, 
bəzən tutduğu əsas yoldan peşman olan bir insanın səsini eşidirik. Əsil intibah şairi kimi o, 
təbiəti, insanın məhəbbət duyğularını məharətlə qələmə alır. Vətən sevgisi, dinc həyat, əmin-
amanlıq arzusu, həyat və insan haqqında düşüncələr poeziyasının müxtəlif yerlərinə səpələnərək 
onun düşüncə, fıkir, duyğu dünyasından xəbər verir. 

Qətranın irsində qeyd olunmağa layiq ən mühüm cəhətlərdən biri, bəlkə də birincisi onun 
şeirlərindəki ecazkar, əlvan, naxış-naxış, rəng-rəng gözə dəyən şeir texnikasıdır, orijinal 
obrazlar, cinaslar, təkrirlər, qafıyələrlə parlamaq məharətidir. Onun poeziyasında bu cəhət elə bil 
ki, məzmun, ideya, qayə məsələlərində nisbətən daha qabarıq görünür. 

Qətran Təbrizi 1012-ci ildə Təbriz yaxınlığındakı Şadiabad kəndində anadan olmuşdur. 
Məmduhu bilinməyən bir qəsidəsində kəndli ailəsində anadan olduğuna işarə cdərək yazmışdır: 
"Allah mənim canımı Şadiabadda dünyaya gətirsə də, bu qəmli canımla şəhərdə sənə xidmət 
edərəm". "Ey şah, mən bir kəndli idim, na- danlığımdan şair oldum, məni şairlikdən kəndliliyə 
sən qaytardın". Uşaqlığını Təbriz yaxınlığındakı Şadiabad kəndinin əlvan təbiəti içərisində 
keçirən şair, təbiətə, onun gülünə, çiçəyinə, bağlarna burda vurğun olmuşdur. 

Qətranın harada, necə təhsil aldığını bilmirik. Görünür ki, şair ilk təhsilini Şadiabadda almış, 
Təbrizdə isə elmin və sənətin daha incə sirləri ilə tanış olmuşdur. Qətran bədii yaradıcılığa erkən 
başlamış, o dövrün hakim dairələrində, saraylarında böyük uğurlar qazanmışdır. Çox güman ki, 
şairlik istedadı artıq Təbrizdə olarkən özünü büruzə verən Qətran qüdrətli bir şair kimi əvvəlcə 
Gəncədə parlamışdır. Onun Gəncəyə gəlişi Aran hökmdarı Əbülhəsən Əli Ləşkərinin hakimiyyət 
illərinə düşür. Bir çox qəsidələrində və xüsusən Aran dövlətinin sərkərdəsi olan Əbülyəsrə 
yazdığı məktubundan anlaşılır ki, şair artıq Ləşkərinin sağlığında (1033-1050-ci illərdə Gəncədə 
hakimlik etmişdir) Gəncəni tərk edir. Şairin Ləşkərinin sərkərdəsi olan Əbülyəsrə yazdığı 
mənzum məktubda göstərilir ki, şair Gəncədə olarkən Əbülyəsr onu Ləşkəriyə təqdim etmiş, 
Ləşkərinin sarayında Qətran böyük hörmət və şöhrət qazanmışdır. 

Bir gün mey içmədi görməmiş məni,  
Görmədi bir kimsə mənsiz süfrəni.  
Sən məni oturtdun şahın yanında,  
Göylərin yeddinci asimanında.  
Hədiyyə verdilər sənin xətrinə,  
Əmir bəxşiş verdi nə qədər mənə.  
Sevdi sənə görə məni hökmdar,  
Artdı gündən-günə hörmət, etibar. 

Qətran Təbrizi elə oradaca könlünə Təbrizin havası düşdüyünü, Gəncəni tərk etdiyini 
xatırlayır: 

Təbriz xatirimə düşübdür indi,  
Sanki ürəyimdə od şölələndi.  



Ta ki Təbriz fikri məndə oyandı,  
Canımda elə bil odlar qalandı. 

Qətran öz məktubunda Əbülyəsrlə arasında olan söhbətlərdən, Aran sərkərdəsinin onu 
buraxmaq istəmədiyindən söz açaraq maraqlı qeydlər edir, uzaq çağların hadisələrindən xəbər 
verir. 

Dedi: - Yanımda qal, getmə buradan,  
Yaxşılıq görərsən məndən hər zaman.  
Sən razı qalarsan məndən, əmirdən,  
Mal-dövlət verərik nə qədər desən.  
Sənin ki, burada arzu, kamın var,  
Böyüklər yanında ehtiramın var. 
Arvad-uşağın ki yoxdur orada,  
Nə desən yerinə yetər burada.  
İstəyin, gəzdiyiıı nədir cahanda?  
Boş-boş nə gəzirsən o yan-bu yanda? 

Təbrizə getmək arzularını boğa bilməyən şair Gəncəni tərk edir. Təbrizdə xeyli yaşayıb Əmir 
Əcəll Əbu Mənsur Vəhsudan, oğlu Əmir Fərrux və başqalarından gördüyü yaxşılıqları sadalayır, 
lakin məktubdan öyrənirik ki, Ləşkəri də hələ sağdır. Bir yandan Təbriz əmirləri, hakimləri 
bəxşişlər verir, başqa tərəfdən onu Gəncəyə dəvət edirlər. Bu çağlarda Əbu Mənsur Vəhsudan 
ona xüsusi mülk bağışlayır. Qətran eyni vaxtda Ləşkəriyə qəsidələr göndərir, ondan bəxşişlər 
gözlədiyini nəzərə çatdırır. Qətran Əbülyəsrdən xahiş edir ki, göndərdiyi qəsidəni Ləşkəriyə 
oxusun. Bu yolla şair onun mərhəmətini qazanmağa can atır. 

Qətran həmin məktubda Ləşkərinin vəziri Əbülmüəmmərin, Hacibin, Əbülfərəc və Əbu Əli 
adlı bir sıra əyan və ziyalıların da adını çəkir. Bu məsnəvi məktub aydın şəkildə göstərir ki, 
Qətranın Gəncəyə birinci gəlişi Ləşkərinin dövründə, 1046-1047-ci illərdən əvvəl olmuşdur. 
1047-ci ildə Nasir Xosrov onu Təbrizdə gördüyünü, söhbətlər etdiyini yazmışdır. Bundan bir az 
əvvəl Qətran Təbrizdə baş verən zəlzələni görmüş, ona bir neçə qiymətli şeir həsr etmişdir. Əbu 
Mənsurun şairə bağışladığı mülk də, orada tikdirdiyi qəsr də hökmdarın ölümündən sonra 
əlindən alınır. Şair mülkünü geri almaq üçün nə qədər əlləşirsə, bir nəticə hasil olmur. Görünür, 
elə bu vaxtlarda Qətran yenidən Gəncəyə üz tutur. Şairin Gəncəyə bu ikinci gəlişi Şəddadi 
hökmdarı Əbülxəlil Cəfərin hakimiyyəti illərinə düşür. Bu haqda şair qitələrinin birində yazır: 

Dinarlar və ağır qiymətli dürlərlə  
Təbriz şəhərində bir ev tikdirdim.  
Onun sağ-soluııda bağlar saldırdım,  
Solunu və sağuıı gülüstana döndərdim.  
Nərgis və yasəmən açılan fəsildə Əmir Əcəll  
Orda çoxlu qırmızı şərab içmişdi.  
O məni öz canı ilə bərabər tutardı,  
Elə ki, ölüm onun canına qəsd etdi,  
Zalımlar oranı mənim əlimdən aldılar. 
Ona görə zalımlara daim nifrət oxuyuram.  
Lakin Əbülxəlilin başının dövlətindən  
Qapısında yenidən ondan yaxşısını tikdirdim.  
İki şahın zamanında iki ev tikdirdim,  
Çünki həm o, həm də bu qədrimi bilirdi.  
Birisi ölüb getdi, o biri qoy əbədi yaşasın,  
Dünyanın əmiri, böyüklərin əmini olsun. 

Tarixdən məlumdur ki, Əmir Əcəll Əbu Mənsur Vəhsudanı Toğrulun əmri ilə 1058-1059-cu 
ildə oğlu Əbu Nəsr Məhəmməd (Məmlan) əvəz edir. Görünür, Qətranın Gəncəyə ikinci gəlişi 
həmin tarixdən bir qədər sonraya düşür. O, 1066-cı ilə qədər Əbül-xəlil Cəfərin sarayında 
Gəncədə yaşayır. Dediyi kimi, burada da bir ev tikdirən şair Gəncə şahına çoxlu şeirlər həsr cdir. 
Bu şeirlərdən 30 mədhiyyə - qəsidə, bir sıra qitə və rübai məlumdur. Gəncə və Təbriz 
hökmdarları arasında yaxın qohumluq əlaqələri olduğundan, tez-tez bir-birlərini 
yoluxduqlarından Qətran da şəhərdən şəhərə səfər etmiş, Gəncənin, Təbrizin, Naxçıvanın 
şahlarına təntənəli, lakin çox vaxt səmimi olan qəsidələr həsr etmişdir. Qətranın əldə olan 
“Divan"ında 1066-1089-cu illərdə hakimiyyət başında olan Əbülmüzəffər Fəzlun haqqında 



şeirlər nisbətən azdır. Buna əsasən Qətranın Fəzlunun dövründə yenidən Təbrizə qayıtdığını 
düşünmək o qədər də asan deyildir. Qətranın "Divan"ında 40-dan çox hökmdarın və müxtəlif 
saray əyanlarının adı çəkilir, onlara mədhiyyələr həsr edilir. Qətranın harada - Gəncədə, yoxsa 
Təbrizdə vəfat etməsi də dəqiq məlum deyildir. Şairin "Divan"ında dörd misralıq maraqlı bir qitə 
vardır. Bu qitə şairin vəfat yerini dəqiqləşdirməyə müəyyən qədər imkan verir. 

Atlı, gənc, dövlətli və uzaq bir yoldan gələn,  
Ümidlər bəsləyib xoş arzularla hüzuruna gələn,  
Xacənin heç xoşuna gələrmi ki, on ildən sonra  
Qoca, piyada, yoxsul geri qayıtsın. 

Bu qıtə, bizə elə gəlir ki, Qətranın ikinci dəfə Gəncədən doğma Təbrizə qayıtmasına işarədir. 
Belə çıxır ki, şair Vəhsudanın ölümündən sonra mülkü əlindən alındığı, özünün nə üçünsə 
sarayda gözdən düşdüyü vaxtlarda, təxminən 1061 -1062-cı illərdə Gəncəyə gəlır, on il yenə 
bıırada yaşayır. Fəzlunun hakimiyyətinin son çağlarında isə təzədən Təbrizə üz tutmalı olur. 
Burada müəyyən siyasi və ictimai səbəblər də az rol oynamamışdır. Məlumdur ki, 1071-ci ildə 
faktik olaraq Şəddadilərin hakimiyyətinə son qoyulur. Ölkədə təzə gəlmiş Səlcuq türkləri ağalıq 
edirdilər. Bu vaxt artıq qocalmış şairlə məşğul olmağa nə Fəzlunun vaxtı var idi, nə də yeni 
yaranmış vəziyyətdə hakim mövqe tutan adamlar onunla maraqlanırdılar. Laqeyd, soyuq 
münasibət Qətrana da hər cəhətdən təsir göstərirdi. Bununla bağlı şairin aşağıdakı qeydləri çox 
maraqlıdır: 

Allah bilir ki, qəmdən necə əzabdayam,  
Dünyanın qəmləri xəzinə, mənsə onun xəzinədarıyam. Xorasan və İraq şəhərlərində günəş 
kimi əzizəm, 
                                                           məşhuram, 
Öz şəhərimdə qəribəm, öz əhvalımla zəliləm.  
Ona görə beləyəm ki, öz şahımdan uzağam,  
Əmirin kölgəsi üstümdən əskik olandan bəri.  
Dostlarımın gözündə əmək haqqını yemiş bir əməkçi 
                                                                     kimiyəm. 
Əmirin vaxtında hökmüm bütün şəhərdə yeriyirdi,  
İndi yeddi yaşlı bir adamın qarşısında xidmətçiyəm, Evim də türklərdən arı yuvasına 
çevrilmişdir,  
Onlar məni daim sancmaqdadırlar. 
Bu qitə qoca şairin ömrünün sonlarında nələr çəkdiyini, Gəncəni niyə tərk etdiyini 

aydınlaşdırmaq üçün xeyli material verir, düşündürür, yeni-yeni araşdırmalara sövq edir. 
Qocalmış, müdrikləşmiş şair sarayın zövqünü, görünür, o qədər də oxşamırmış. O, bir neçə 
qəsidə ilə bərabər Fəzluna bir neçə rübai həsr edir, onu əfsanəvi bir hökmdar kimi tərifləyir: 

Gecə həmlə etmək göy asimana,  
Yüz nəfər Əlini bulamaq qana,  
Danmaq Əflatunun böyüklüyünü,  
Xoşdur zidd getməkdən Əmir Fəzluna. 
 
Dünyaya gətirdi hərə bir qanun,  
Gözəl mehriqanı böyük Firidun,  
Novruz bayramını gətirdi Cəmşid,  
Vəfanı, səxanı, mərdliyi Fəzlun. 

Görünür, artıq gec idi, şairə əvvəlki qiymət verilmirdi. İndi o, yeni evlər tikdirməkdən 
danışmır, qoca, piyada, yoxsul geri qayıtmağın ağırlığndan, evində türklərin ağalıq etməsindən 
söz açırdı. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq Qətranın qoca yaşlarında Təbrizə qayıtdığını 
düşünmək mümkündür. Qətran Təbrizinin 1088-ci ildə Təbrizdə vəfat etdiyini düşünmək daha 
ağlabatan görünür. 

Qətıan Təbrizinin yaradıcüığı "Divan" adlı lirik şeirlər toplusundan və "Ət-təfasir" adlı 
fars dilinin izahlı lüğətinə həsr olunmuş elmi əsərdən ibarətdir. Bu o qədər də böyük 
olmayan irsi bir istiqamətdə, bir mənada qiymətləndirmək çətindir. Şairin yaşadığı dövrlə, 
düşdüyü mühitlə bağlı olaraq onda bəzən bir-birini rədd edən meyillər görünür. Eyni obyekt, 
predmet onda gah təsdiq olunur, gah rədd edilir. Bir qisim şeirlərində o, həyat və ölüm, insan və 
zaman, dünya və onun etibarı barədə söhbət açır. Bu şeirlərdə elə bil ki, haradasa dərinliklərdə 
gizlənmiş düşüncələr üzə çıxır, şairin tutduğu mövqe unudulur. Əsasən, saraylarda xoş güzəran 



keçirən, bəxşişlər görən sənətkar bəzən qəlbinin dərinliklərində qövr edən küt ağrıları gizləyə 
bilmir, gizlətmək istəmir.  Aşağıdakı rübailərində Qətran yazır: 

Bədən yarı oxdur, yarı kamandır,  
Urək yarı qoca, yarı cavandır.  
Çoxlu əzab çəkdim süd bulağıyçün,  
Ordan süd yerinə ancaq çıxdı qır. 
 
Məni alçaqlara qul etdi cahan,  
Onlardan əziyyət gördüm hər zaman.  
Səni görsəm zəhər bal olur mənə,  
Yoxsa bu şəhərdə qalmazdım, inan. 
 
Bircə boya imiş bağrımızda qan,  
Cəhənnəm zərrəymiş ahlarımızdan.  
Urək dediyimiz o qanlı damla  
Bir damla yaş imiş gözlərdən axan. 
 
Nə qədər hər sirri içə salım mən?  
Nə qədər şadlığa həsrət qalım mən?  
Yarın cəfasına nə qədər dözüm?  
Nə qədər pis görüb yaxşı bilim mən? 

Sayını istənilən qədər artıra biləcəyimiz bu rübailərdə müxtəlif şəkillərdə sənətkarın ürək 
ağrıları, acıları əks olunmuş, qəsidələrinin təntənəli sədası altında görünməyən, eşidilməyən 
etirazlar qələmə alınmışdır. Bəzi qitələrində şair daha açıq danışır. Qəsidələrində təriflədiyi 
hökmdarlara öz həqiqi münasibətini bildirməkdən çəkinmir: 

Mən əyanlar və böyüklərlə çox oturub durdum,  
Onları gizlincə və aşkar şəkildə çox sınaqdan çıxartdım,  
Mən onlardan vəzirlik gözləsəm də,  
Bəxşişlərindən peşmanlıqdan başqa bir şey            görməmişəm. 
Yüksək istedadı, qüdrətli sənətkarlığı Qətranı hər yerdə tanıtmış, məşhurlaşdırmışdı. Özünün 

dediyi kimi, Xorasanda, İraqda günəş kimi əziz və hörmətli olan sənətkar öz doğma şəhərində 
zəlil və xar olmuşdur. Bu qeyddə həqiqət gizlənmişdir. Doğma şəhərində də ona Xorasanda və 
İraqda olduğu qədər qiymət verilirdi. Lakin bu qiymətin sərhədi var idi. Ağalar Qətrana ancaq 
istedadlı bir muzdur, kölə kimi qiymət verə bilərdilər.  

Qətran Təbrizinin yaradıcılığında mədhiyyəçilik mühüm yer tutur, bir növ onun aparıcı 
istiqamətini təşkil edir. Naxçıvanda, Təbrizdə, Gəncədə hakimiyyət sürən müxtəlif hökmdarların, 
saray əyanlarının mübaliğəli tərifı müəyyən mənada zamanın, vəziyyətin özündən irəli gəlirdi. 
Rəvvadilər və Şəddadilər gücləndikcə şeir və sənətə hamilik etmək, özlərini ərəb və İran 
hökmdarları kimi aparmaq istəyirdilər. Bununla da elm və şeirin inkişafına, xüsusi humanist 
ziyalılar dəstəsinin yaranmasına maraq göstərir, bu yolda qızıl-cavahirat səpməyə darılmırdılar. 
Gəncə və Təbrizin hakim dairələrinin bu meylinə cavab olaraq dövrünün bir çox şairləri (özünün 
dediyinə görə "Həmkarları") kimi Qətran da həyatını saraylarla bağlayır, şah və əyanlara 
mübaliğəli təriflərlə dolu mədhiyyələr yazır, dövrünün ən mühüm hadisələrini şeirləri ilə 
əbədiləşdirirdi. Azərbaycan hökmdarları arasındakı qohumluq, dostluq əlaqələrini alqışlayır, 
onlşrın düşmənlərə qarşı birgə müharibələrini, toylarını, bayramlarını, qələbələrini tərənnüm 
edir, kədərli, qəmli günlərdə şeirləri ilə onlara təsəlli verirdi. Onları xeyirxah, nəcib işlərə 
istiqamətləndirirdi. Hakim təbəqələrin zövqünü oxşamağa çalışmaq, mənafeyini müdafiə etmək, 
hər əməlini tərifləmək, mövcud şərait və vəziyyətə bəraət qazandırmaq, hamını hakimlər 
qarşısmda baş əyməyə çağırmaq, xəsisləri, qəddarları, qorxaqları səxavətli, ədalətli, igid 
göstərməyə çalışmaq meyli bu şeirlərdə mühüm yer tutur. 

Təbriz zəlzələsi (1042-cı ilin 5 noyabrında baş vermişdir) münasibətilə yazdığı bir qəsidədə 
Məmlan (bu, Əbu Nəsr Məmlan deyil, onun atası Əbu Mənsur Vəhsudan ibn Məmlandır) 
haqqındakı parça buna misal ola bilər. Burada Məmlan qeyri-adi bir igid, möcüzələr göstərməyə 
qadir bir sehrkar, bəxtin, iqbalın qibləsi, günəş səxavətli və başqa bu kimi xüsusiyyətlərə malik 
bir şəxs kimi tərənnüm olunur. Guya Təbrizdə ona görə zəlzələ baş vermişdir ki, dünya şaha baş 
əymək istəməmişdir. Guya onun qılıncını görüb qorxduğu üçün dünyaya gəlməzdən əvvəl Zalın 
başının saçı tökülmüşdür. 



Cahanı titrəmə sarmazdı şaha əysə boyun,  
O şah ki, təkdi nəcabətdə, oydu yaxşı xisal.  
Qılıncı, əlləri parlarsa şah Məmlanın,  
Gümüşlə eyni olar saxsı, şir ilə çaqqal.  
Nəvaziş etsə kömür birdən əqiq olmazmı? 
 Əqiq dönüb kömür olmazmı etsə kin dərhal? 
Nümunə bildi səxavətdə cümlə comərdlər,  
Nümunə saydı igidlər döyüşdə biəmsal.  
Səxada əlləri parlar həmişə sanki günəş,  
Döyüşdə şölə saçandır qılıncı bərq misal.  
Kərəmdə aləm onun qarşısında bir zərrə,  
Səbatda, hövsələdə yer yanında bir misqal.  
Gələrsə səcdənə ta cümlə aləmin şahı,  
Rəva olar səni bir qiblə saysa bəxt, iqbal.  
Töküldü saçları dünyaya cismi gəlməzdən,  
Əzəldə çünki qılıncın göründü, qorxdu Zal. 

Qətran məmduhun (mədh etdiyi adamın) bütün yaxşı xüsusiyyətlərini onun əsil-nəcabəti ilə 
bağlayır, təkcə özünü yox, bütün mənsub olduğu kökü, ocağı tərifləyir: 

Həmişə yaxşı ağacdan boy atdı yaxşı fidan,  
Həmişə yaxşı ağaclar veribdi yaxşı nihal.  
Camalda sanki atansan, deyil bu heç də əcəb.  
Yetişmiş irs ona həm bir zaman bu hüsn, camal. 

Əksər hallarda bu cür mübaliğəli təriflərdən sonra mədhiyyənin dua-səna, başqa sözlə alqış 
hissəsi gəlir. Bu dua-sənaların özündə də güclü bir mübaliğə, boğazdan yuxarı deyilən bir alqış 
və məhəbbət var.  

Qətran mədhiyyələrində ara-sıra özündən, dövründən, insan və həyat haqqındakı 
düşüncələrindən də söz açır. Təbriz zəlzələsindən kədərlənən Məmlana təsəlli verən şair bunu 
həyatın, təbiətin qanunları ilə izah edir. Həyatda qəmin də, şadlığın da keçici olduğunu, bir-birini 
əvəz etdiyini xatırladır.  

Bu şadlığa, sevincə çağırış ruhu Qətran poeziyasında aparıcı keyfıyyətdir. Burada o daha 
səmimidir. Onun bütün şeirlərində bu nikbinliyin şahidi oluruq. 

Mədhiyyə qəsidənin imkanlarından bacarıqla istifadə edən sənətkar onların giriş hissələrində 
gözəl təbiət təsvirləri, şairin müxtəlif məsələlər ətrafındakı müşahidə və duyğularını əks etdirən, 
az qala əksər halda müstəqil şeir təsiri bağışlayan əlvan sənət inciləri yaradır. Təbriz zəlzələsi 
münasibətilə yazdığı mədhiyyələrdə də şair maraqlı girişlər yaratınışdır. Bunlardan biri xüsusilə 
diqqəti cəlb edir. Şeir həyat, insan, dünya keşməkeşləri, zəlzələ kimi insan arzu və fəaliyyəti ilə 
hesablaşmayan bir hadisənin törətdiyi fəlakətlər barədə düşüncələrlə başlayır. Qətran birbaşa 
zəlzələnin təsvirinə, onun törətdiyi dəhşətlərə keçmir. Oxucunu zəlzələnin mahiyyətini, insan 
səadəti və faciəsi ilə əlaqəsini anlamağa, məna çıxarmağa hazırlayır. Şairə görə, insan 
çalışmaqla, vuruşmaqla, tale quşu uçurmaqla heç nəyə nail ola bilməz. Böyük-böyük iddialara 
düşmək, ayrı-ayrı müqəddəslərin haralara getdiyini deməklə heç nəyi dəyiş- mək mümkün 
deyildir. İnsan dəyişsə də, dünyanın qayda-qanunları dəyişmir, istədiyini edir. Qəza və qədərdən 
şikayət etmək də mənasızdır. İnsan dünyanın işlərindən xəbərsiz haldadır, lakin bədəni arzularla 
doludur, əcəl yadına düşmür, şad olanda kədər olacağını, vüsal günlərində hicranı yada salmır. 
Qəmin arxasınca sevinc, sevincin arxasınca qəm gəldiyini bilmir, düşünmür. Bütün bu 
xəbərdaredici düşüncələrdən sonra zəlzələyə qədərki Təbriz təsvir olunur. Bu təsvirdə Təbriz 
varlı, dövlətli, əlvan, rəngarəng insani qayğı və işlərlə yanaşı, inkişaf etmiş bir intibah şəhəri 
kimi təqdim edilir: 

Bu varda, ya ki gözəllikdə, söylə, kim görmüş  
Cahanda Təbrizə tay qeyri yerdə ayrı mahal.  
Zəmanə nemətə qərq etmiş əhli-şəhri bütün,  
Şəhər tamam dolu insandı, vardı hər cür mal. 
Əmir də, bəndə də, sərkərdə, fazil, alim də,  
Bir işlə hər biri məşğuldu orda bir minval.  
O, həqqə taətə dalmış, bu, xəlqə xidmət edir,  
Bu yankı ad gəzir, amma o yankı gəzmədə mal.  
Qəzəllə musiqi dinlər bu yankı mal gözlər,  



O yankı ovlayır ovlaqda vəhşi itlə maral.  
Həyat sürür biri mütrüblə hər zaman gündüz,  
Bu yanda hər gecə oxşar bu qeyri bir qara xal.  
Xəyalda hər bir adam fıkr edirdi bir tədbir,  
Deyirdi hər kəs özüyçün nə yolda sərf ola mal. 

Qətranın ilhamla yaratdığı bu təsvir XI əsrin ortalarında Təbriz şəhərinin peşə, sənət və 
ticarət baxımından yüksək inkişaf səviyyəsində dayandığını təsdiq edir. Şəhərin var-dövlətə qərq 
olması, hər adamın bir işlə, bir fıkirlə məşğul olması, malını nəyə sərf etmək barədəki 
düşüncələri, rəngarəng formalarda təzahür edən həyat səhnələri-bütün bunlar hamısı bu dövrkü 
Azərbay-can şəhərinin iqtisadi və mədənı inkişafından xəbər verən əlamətlər idi. Qətran təbii 
fəlakət nəticəsində bu gözəlliyə və inkişafa dəyən ziyandan danışır. Gözlənilmədən, təsadüfən 
baş verən zəlzələ şairi düşün- dürür, o da öz növbəsində oxucularını düşündürməyə cəhd edir. O, 
belə hesab edir ki, gözəlliyə, vara-dövlətə arxayın olmaq, öz yanından xəyallar bəsləmək, 
həyatın daim hamar şəkildə gedəcəyini düşünmək mənasızdır. Dünyanm işləri, göylərin hərəkəti 
bunları bir anda bir heçə çevirə bilər. Bu inkişaf, var-dövlət birdən yaman gözə gələ bilər, olanlar 
da, olacaqlar da alt-üst olar. 

Yarımca ah çəkəcək anda qəlbi insanın,  
Ağızla söyləməmiş dil yarımca söz, ya sual  
Fənaya uğradı Təbriz qəzanın əmri ilə,  
Bir anda yetdi fələkdən bu şəhrə gör nə zaval?  
Şəhərdə hər tərəfın döndü altı üst oldu,  
Kiçildi qum kimi dağlar, qum oldu dağ rnisal.  
Bu yerdə ərşə çatan çoxlu qəsrlər var idi,  
Bu yerdə sərv ayın zülfünə çəkməkdə sığal,  
Hamanca sərvlərin qaldı indi təkcə yeri,  
Hamanca qəsrlərin oldu indi əsli xəyal... 

Qətran zəlzələ zamanı insanların düşdüyü vəziyyəti, onların keçirdiyi ruhi halları vermək 
üçün də maraqlı boyalar tapmışdır. 

Cəmi bir neçə beytlə şair bu dəhşətli hadisənin törətdiyi mənzərəni yaradır. Özünün dostları, 
gözəllər və musiqi ilə keçirdiyi günləri xatırladır. Onun sevincli günləri də indi arxada qalmışdır. 
Ölənlər olüb getmiş, qalanlar isə sonsuz bir kədərə qərq olmuşlar. Oətran bir sənətkar kimi 
hərəkət edərək bu hadisədən ümumbəşəri nəticələr çıxarır. Şairin qənaətləri, nəticələri baş vermiş 
hadisənin təsvirindən kənara çıxır, öyrədir və ibrətləndirir. Bu cəhətdən şeir müəyyən dərəcədə 
Xaqaninin "Mədaın xərabələri" qəsidəsini yada salır. Orada Mədain şəhərinin xərabələri Xaqani 
üçün bir vasitəyə çevrilirsə, Təbriz zəlzələsi də Qətran üçün insan və zaman haqqında 
düşüncələrin ifadəsi üçün əsas vasitə, səbəb və təkan olur. Əlbəttə, bu şeirlər arasında tam 
yaxınlıq, hətta ümumi səviyyə bərabərliyi axtarmaq düzgün olmazdı. Ancaq hər halda hər iki 
sənətkarın qarşılarına çıxan hadisədən məharətlə istifadə etdiyi, bu hadisədən humanist idealların 
ifadəsi üçün bəhrələndiyi göz qabağındadır. Bu işdə Qətran öz böyük xələflərindən geri qalmır. 
Xaqani nə qədər böyük məharətlə tənqid edir, ibrətləndirirsə, Qətran da bir o qədər ustalıqla 
təsvir edir, xatırladır, düşündürür. 

Qətran Təbrizinin şeirlərində məhəbbət mövzusu da geniş yer tutur. Onun aşiqanə şeirləri, bu 
şeirlərdəki məhəbbət konsepsiyası şairin əsərlərinin mahiyyətini, məğzini anlamaq üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Qətran bir sənətkar kimi həyata, insanlara necə yanaşırsa, bu onun aşiqanə 
şeirlərində də özünü büruzə verir. Onun sevgisi səmimi olduğu kimi sevgilisi də Təbrizdə, 
Gəncədə, Naxçıvanda rast gəldiyi gözəllərdir, real insanlardır, tanıdığı, bildiyi adamlardır. 
Qətranın sevgisində fəcilik, uğursuzluq yoxdur. Burada hicrandan şikayət, yarın zülm və 
cəfasından giley keçicidir, əsas qanunauyğunluq deyildir. Qəsidələrin, tərkibbənd və 
tərcibəndlərin girişlərində, bəzi qitələrdə, rübailərin çoxunda məhəbbət mövzusu real, 
yaşanılmış hisslər kimi qələmə alınmışdır. 

Ey türk, hardan düşdün Gəncəyə söylə?  
Ruhumda bir sevinc oyatdın böylə.  
Sərxoş olan dəmdə bir busə verdin,  
Ey türk, görüm daim sərxoşluq eylə. 
 
Nakəslər əlindən çox qəmlər yedim,  
Şəhəri onlara dedim tərk edim,  
Ancaq eşqin, vəfan düşdü yadıma;  



Nakəslər zülmünə qoy dözüm dedim. 
Bu rübailərdə təsvir və təqdim edilən gözəlin, ona münasibətin səmimiyyəti, reallığı göz 

qabağındadır. Şair üçün məhəbbət mühitin, zəmanənin zülmlərinə dözmək üçün bir təsəllidir. 
Lirik qəhrəmanı nikbin və dözümlü edən bu məhəbbət həyatdakı şərdən daha güclüdür.  

Qətranın şeirlərindəki səmimiyyət, hisslərin təbii ifadəsi, inandırıcılığı onlara xüsusi gözəllik 
verir. Şair aşiqanə duyğuların ifadəsi üçün hər dəfə yeni-yeni boyalar tapır. Onun lirik qəhrəmanı 
qəmə, kədərə yad deyildir, lakin bu kədər ümidsizliyə, bədbinliyə gətirib çıxarmır. Daha çox 
aşiqin hisslərinin səmimiliyini, məhəbbətinin həqiqiliyini təsdiq edir. Şairin sevgilidən, 
ayrılıqdan şikayətləri də insanın və insaniliyin təsdiqi kimi səslənir. Onun qəhrəmanı aşiqinə 
sadiq olmayan, sevgilisini incidən, alçaldan sevgilini rədd etdiyi kimi, həqiqi sevgili yolunda hər 
fədakarlığa hazır olduğunu da izhar edir. 

Şam tək əriyərəm, ey nigar, sənsiz.  
Yanaram sübhədək biqərar sənsiz.  
Sənsiz nə şəraba əl uzadaram,  
Nə eyşə-işrətə meylim var sənsiz. 

Rəngarəng təbiət təsvirləri Qətran Təbrizi poeziyasının canıdır. Təbiətin rəngi, ətri onun 
şeirlərinə hopmuş, onlara xüsusi bir gözəllik vennişdir. Güllər, otlar, bağlar, çəmənlər, quşlar, 
buludlar, daş-qaşlar, əsən küləklər, çaxan ildırımlar, dalğalanan sular, solan yarpaqlar, yetişən 
meyvələr onun şeirlərinin əsas zinətləridir. Qətran qədər təbiəti incə-incə müşahidə edən, duyan, 
vurğunluqla əsərlərində əks etdirən sənətkarlar çox azdır. Təbiəti heyranlıqla, məftunluqla təsvir 
etmək baxımından Qətran əvəzsizdir. Onun poeziyasında ictimai problemlərə geniş yer 
verilməsə də, saray şeirinin sevdiyi təbiət təsvirlərinə böyük meydan verilmişdir.. Ana təbiətin 
baharı, yayı dönə-dönə şair tərəfındən vəsf olunmuş, o hər dəfə yeni boyalar tapmış, əks 
etdirilmişdir. Burada təbiət vasitə, rəmz deyildir.  

Camaat büründü büsbütün xəzə,  
Ağaclar üstündən əsdikcə xəzan.  
Havalar tutuldu, sular duruldu,  
Dünya hiddətləndi, qocaldı cavan.  
Almayla, heyvayla, narla doldu bağ,  
Boş qaldı lalədən, güldən gülüstan.  
Kəklik qaqqıltısı kəsildi dağdan,  
Qırqovul sədası gəlmir tarladan. 

Payızı ən səciyyəvi cizgilərlə əks etdirən bu şeir parçasındakı, poetik  vasitələr başqa 
şeirlərdə yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Qətran eyni bir mövzunu dönə-dönə işləsə də, hər dəfə 
boyalar təzələnir, təbiətə yeni gözlə baxilır. 

Yerin rəngi soldu, hava soyudu,  
Qırmızı şərab iç, al sarı heyva.  
Yağış meynələrin yudu tozunu,  
Qara buludlara büründü səma.  
Bağda gül yerini tutdu od-ocaq,  
Bülbülün yerini bir qara qarğa,  
Yel sərdi budağa qırmızı ipək,  
Sapsarı atlasa büründü səhra. 

Bu şeirlərin hər ikisi payızın təsvirinə həsr edilsə də, şair onlarda təbiətin ayrı-ayrı cizgilərini, 
keyfıyyətlərini qələmə almışdır. Hiss olunur ki, Qətranın təbiət duyumları qanadlı, əlvan və 
hüdudsuzdur. Azərbaycan təbiətinin özü qədər rəngarəngdir, gözəldir. 

Qətran Təbrizinin poeziyası artıq şairin öz sağlığında böyük şöhrət qazanmışdır. Şair 
"Xorasan və İraq şəhərlərində günəş kimi əziz və şöhrətli" olduğunu yazır.  

Başqa bir şeirində Qətran göstərir ki, "kim onun əsərlərində nöqsan axtarırsa, o, şeiri arpadan 
seçə bilməyən bir nadandır". Bütün bunlar təsdiq edir ki, Qətranın şeirləri artıq öz sağlığında 
diqqəti cəlb ctmiş, ona şöhrət qazandırmış, paxıllığını çəkənlərin dedi- qodularına səbəb 
olmuşdur. 

Qətran Təbrizi haqqında ilk məlumata Nasir Xosrov Qubadyaninin "Səfərnamə" əsərində rast 
gəlirik. Bu görkəmli filosof şair ərəb ölkələrinə səfəri zamanı hicri qəməri 438-ci ildə (1046-
1047-ci illərə uyğun gəlir) Təbrizdə Qatranla görüşür. Onun "Səfərnamə"sində bu haqda 
oxuyuruq: "Təbrizdə Qətran adlı bir şair gördüm ki, yaxşı şeir yazırdı. Ancaq fars dilini yaxşı 



bilmirdi. Mənim yanıma gəldi, Müncik və Dəqiqinin divanlarını gətiıdi, oxudu, ona çətin olan 
sözlərin mənasını soruşdu, dedim, izahlarını yazdı. Öz şeirlərini də mənim üçün oxudu". Nasir 
Xosrovun bu qeydlərini iranpərəst burjua ziyalıları yanlış izah edərək Qətranı iranlılaşdırmağa, 
hər vasitə ilə onun türk, yəni azərbaycanlı olmadığını sübut etməyə cəhd göstərirlər. Guya 
Qətran fars dilini ona görə zəif bilirmiş ki, onun ana dili fars dilinin qollarından biri olan azərı 
ləhcəsi imiş. Ona görə də şair gah farsi, gah dəri adı ilə qeyd olunan və IX əsrin axırlarından 
Xorasanda şeir dili kimi formalaşan fars dilini bilmirmiş. Qətran əslidə fars, iranlı olmadığından 
bu dildə yaxşı danışa bilməmişsə də, zəngin mütaliə nəticəsində həmin dildə gözəl əsərlər yarada 
bilmişdir. Burda bir cəhət də qeyd edilməlidir ki, Qətran Təbrizi ilk dəfə fars dilinin izahlı 
lüğətini yaratmışdır. Onun "Ət-təfasir" adlanan bu əsəri zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. 
Bu əsərin yaradılması işində Qətran hər vasitədən, o cümlədən təsadüfən rastlaşdığı səyyahdan, 
yəni Nasir Xosrovdan da maksimum istifadə etməyə çalışmışdır. Qətranın işlətdiyi çoxlu türk-
Azərbaycan sözləri, Azərbaycan dilinin müxtəlif ifadələrini bəzən hərfən, fars dilınin qayda-
qanunlarını gözləmədən tərcümə edərək işlətməsi onun azərbaycanlı, başqa sözlə, türk olduğunu 
və nə üçün fars dilini yaxşı bilmədiyini daha düzgün aydınlaşdırmağa kömək edən dəyərli 
faktlardır. 

Görkəmli fars şairi Əli Əvhədəddin Ənvəri XII əsrin əvvəllərində Qətranın şeirlərindən bir 
qismini seçərək bir müntəxəbat düzəldir. 
X II  əsrin başqa bir şairi, Xaqaninin dostu Rəşid Vətvat isə onun hərtərəfli biliyə malik olduğunu 
nəzərə alaraq Qətranı "həkim" adlandırır və yazır: "Mən həyatımda ancaq həkim Qətranı əsas 
şair kimi tanıyıram, yerdə qalanlar ümumiyyətlə təbi-şeir sahibidirlər". Məhəmməd Övfı (7-
1227) də özünün "Lübabül-əl-bab" adlı təzkirə- sində Qətrana eyni cür yüksək qiyməti 
vermişdir.  

Sonrakı təzkirəçilərin əsərlərində elə mühüm qeydlərə rast gəlmirik. XIX əsr təzkirəçisi 
Rzaqulu xan Hidayətin (1800-1872) qeydləri müstəsnalıq təşkil cdır. Qətranın məşhur şairlərin 
heç birindən əskik olmadığını yazan müəllif ilk dəfə Rudəki ilə Qətranın şeirlərinin dəyişik 
düşdüyünə, Qətranın şeirlərinin səhvən Rudəkinin adına çıxdığına diqqəti cəlb cdir. 

Qətranın həyat və yaradıcılığından Avropa şərqşünaslarından Ş.Ryo, E.Braun, D.Ross, İran 
alimlərindən Səid Nəfısi, Seyid Əhməd Kəsrəvi, Rzazadə Şəfəq, rus şərqşünaslarından 
Y.E.Bertels, Azərbaycan alimlərindən Məhəmmədəli Tərbiyət, Hacı Məhəmməd ağa Naxçıvani, 
H.Araslı, M.Quluzadə, Q.Beqdeli və başqaları bəhs etmişlər. Hacı Məhəmməd ağa Naxçıvani ilk 
dəfə Qətranın əsərlərini toplayaraq həkim Qətran Təbrizinin "Divan"ı adı ilə 1954-cü ildə 
Təbrizdə çap etdirmişdir. Seyid Əhməd Kərəvi ona bir sıra maraqlı tədqiqatlar həsr etmiş, 
"Naməlum hökmdarlar"  adlı tarixi əsərini də Qətranın şeirləri əsasında yazmışdır. Q.Beqdeli isə 
Hacı Məhəmməd ağa Naxçıvani tərəfındən nəşr edilən Qətran Təbrizi "Divan"ını sətri tərcümə 
şəklində Azərbaycan dilinə çevirərək 1967-ci ildə Bakıda çapına nail olmuşdur. O, sətri 
tərcüməyə yazdığı geniş ön sözdə şairin həyatı, yaradıcılığı, ədəbi irsinin öyrənilmə tarixi 
haqqında ətraflı məlumat vermiş, tutarlı dəlillər əsasın- da şairin azərbaycanlı olduğunu, çox vaxt 
azərbaycanca düşünüb farsca yazdığını sübut etmişdir. 

Qətran Təbrizinin poeziyası Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində humanist şeirin ilk 
nailiyyətlərindən biridir. Onun irsi Azərbaycan ədəbiyyatının sonrakı inkişafına da müəyyən təsir 
göstərmiş, ədəbiyyatımız üzərində nəzərə çarpacaq izlər buraxmışdır. 

 
 

XII ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 

XII əsrdə Azərbaycanın şimalında Şirvanşahlar və cənubunda Eldənizlər dövlətinin 
güclənməsi, ticarətin, şəhərlərin gur inkişafı elmin, incəsənətin, o cümlədən ədəbiyyatın da 
inkişafına güclü təkan verdi. Əcəmi ibn Əbubəkr Naxçıvaninin nadir memarlıq abidələri, 
Sührəverdinin işraqiyyə fəlsəfəsi, Məhsəti, Xaqani və Nizaminin poeziyası xalqımızın iqtisadi, 
ıctimai, mədəni inkişafının təcəssümü və ifadəsi oldu. Xüsusən bu əsrin ikinci yarısında 
incəsənət və ədəbiyyat, memarlıq və poeziya ictimai-iqtisadi inkişafı qabaqlayaraq əsrin feodal 
ideologiyasının inkarına çevrildi. Humanizm intibah dövrünə məxsus bir vüsət aldı. XII əsrdə 
ərəbcə yazıb-yaratmaq ənənəsi zəifləməyə, onun əvəzində farsca yazmaq meyli güclənməyə 
başladı. Lakin bu dövrdə ərəbcə yazıb-yaradan alimlər və sənətkarlar hələ də vardı. Onlardan 
biri də Ömər Gənci idi. Saf vicdanlı, təmiz həyat sürən, fəzilətli, ağıllı, comərd bir adam kimi 



tanınan Ömər Gənci dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində tanınmış alim və istedadlı şair idi. 
Gəncədə doğulub böyüyən, ilk təhsilini burada alan Ömər Gənci Bağdad, Nişapur, Həmədan, 
Mərv kimi şəhərlərdə olmuş, elm öyrənmişdir. "Nizamiyyə" mədrəsəsində təhsil alandan sonra 
əvvəlcə Gəncəyə gəlmişdir. Lakin burada çox qalmayıb yenə Bağdada qayıtmışdır. Nişapurda 
vəzir Fəxrülmülkün övladlarının müəllimi olmuş, 1155-ci ildə Mərv şəhərində ölmüşdür. O, 
vəfat edərkən təxminən 70 yaşında imiş. Ömər Gəncinin həyat və yaradıcılığı az tədqiq edilmiş, 
ədəbi irsindən 26 beyt şeir əldə edilmiş, tərcümeyi-halının qısa şərhi yazılmışdır. Mənbələrdən 
məlum olur ki, şairin həyatı o qədər də xoş keçməmişdir. 

Bəladır, möhnətdir dünyanın varı,  
Zəhər tək acıdır şirinliyi də. 

Şairin ədəbi irsindən əldə olan parçalar mövzuca rəngarəngdir. Aşağıdakı parçada şairin 
vətən duyğuları nə qədər sadə və səmimi şəkildə şərh olunmuşdur: 

Sürüb dəvələrini mənim yurduma çatsan,  
Dostlarıma, unutma, məndən yetir bir salam.  
Bu dərdə dözməyimdən, ayrılıq əzabından  
Danış bir-bir onlara mən necə xəstəhalam.  
Söylə ki, onları mən hər yadıma saldıqca  
Gəlir keçir gözümdən bir də o günlər tamam.  
Ətirli meh əsdikcə səhər dost diyarından  
Qəlbim yarpaq tək əsir, tapmır bir zərrə aram. 

Ömər Gənci ilə eyni vaxtda yaşayıb-yaradan ədəbiyyatşünaslardan biri də Yusif ibn 
Tahirdir. Azərbaycanın Xoy şəhərindən olan, buna görə də Xüveyyi nisbəsi ilə tanınan bu alim 
daha çox məşhur ərəb şairi Əbülülanın divanına yazdığı "Tənvir" adlı şərhi ilə məşhurdur. Böyük 
sələfı Xətib Təbrizi kimi o da ədəbi əsərin birtərəfli şərhi ilə kifayətlənməmiş, elmin müxtəlif 
sahələrini dərindən bildiyini nümayiş etdirmişdir. 

Əsrin görkəmli şəxsiyyətlərindən olan Sührəverdi-nin, Xaqaninin, Eynəlqüzzatın və 
başqalarının da ərəbcə əsərlər yazdığmı görürük. 

XII əsrdə farsca yazmaq ənənəsi daha güclü olmuşdur. Bu dövrdə Əbülüla Gəncəvi, 
Qivami Mütərrizi Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Eynəlqüzzat Miyanəçi, Fələki Şirvani, 
İzzəddin Şirvani, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi kimi sənətkarlar, əsasən, farsca yazmışlar. 
Sührəverdinin də farsca əsərləri çoxdur. 

Eynəlqüzzat Miyanəçi (1099-1131). XII əsrin birinci yarısında yetişən görkəmli 
şəxsiyyətlərdən biridir. Daha çox fılosof kimi tanınan Eynəlqüzzatı 32 yaşında fanatik ruhanilər 
kafırlikdə təqsirləndirərək faciəli şəkildə öldürmüşlər. Əsərləri "Risaleyi-ləvayeh", "Təmhidat, 
yaxud zibdətül-həqaiq", "Risaleyi-cəmali", "Şikvəül- qərib" və "Məktublar"dan ibarətdir. 
Eynəlqüzzatın əsərlərində çoxlu rübailər vardır. Bu rübailər ondan bir şair kimi söz açmağa 
imkan verir. Əlbəttə, Eynəlqüzzatın şairliyi də onun bağlı olduğu sufızm fəlsəfı görüşlərilə 
əlaqədardır. 

Eşqində gərək hasil ola, o yoxdur,  
Ümmidə gərək sahil ola, o yoxdur.  
Səbr eylə deyirsən ki, işin yaxşı olar,  
Qəlb ola ona qabil ola, o yoxdur. 
 
Tamam pozmalıdır yazdıqsa hər nə,  
Atıb getməlidir yığdıqsa hər nə.  
Ömrümüz hərzəylə keçib, dərdə bax.  
Boş bir sevda olub duyduqsa, hər nə. 

Bu rübailərdə onun zəmanədən narazılığı göz qabağındadır. 
Şihabəddin Sührəverdi (1154-1192). Daha çox Şeyx İşraq kimi tanınan Şihabəddin Yəhya 

ben Həbəş ben Əmirək Sührəverdi Yaxın və Orta Şərq mədəniyyəti tarixində işraqiyyə 
fəlsəfəsinin əsasını qoymuş, onun müddəalarını daha dolğun və orijinal bir tərzdə şərh etmişdir. 
Ərəstü davamçılarından olan İbn Sina və başqa Şərq filosofları hikməti-məşşa deyilən fəlsəfı 
istiqamətə mənsub idilər. Bu fəlsəfi istiqaməti zövqdən məhrum sayan Sührəverdi qədim Şərq 
fəlsəfı fıkrini dirçəltmiş, onu antik fəlsəfə ilə birləşdirməyə çalışmışdır. Şeyx İşraq fılosof 



olmaqla bərabər nasir və şair olmuşdur. Onun fəlsəfı fikirləri çox vaxt bədii formalarda 
verilmişdir. Ərəb və fars dillərində yazdığı əsərlər müəyyən bədii məziyyətlərə malikdir. 

Sührəverdi Zəncan yaxınlığında Sührəverd kəndində anadan olmuşdur. Marağada Məcdəddin 
Cilidən, İsfahanda Zahirəddin Qaridən dərs almışdır. İsfahanda böyük alim İmam Fəxr Razi ilə 
məktəb yoldaşı olmuşdur. Başqa böyük sufılər və filosoflar kimi çoxlu səyahətlər etmiş, mənəvi 
təkamüllə məşğul olmuşdur. Ömrünün axırlarında Hələb şəhərinə gəimişdir. Hələb hakimi Zahir 
ben Səlahəd-din Yusif Əyyubi ilə yaxınlaşır. Bilik və zəkasına görə Zahir ona çox hörmət edir. 
Lakin fanatik mürtəce ruhanilər ona paxıllıq edirlər. Hökmdarı təhrik edirlər ki, Sührəverdini 
öldürsün. Atası Sultan Səlahəddinin təhriki ilə zahir onu öldürtdürür. Bəzilərinə görə onu boğub 
öldürmüşlər, bəzilərinə görə soyuq zindanda ac saxlayıb öldürmüşlər. Bəzi mülahizələrə görə 
zindanda o özü yemək və içməkdən imtina edib ölmüşdür. Qəbir daşı üzərində bu sözlər 
yazılmışdır: 

Bu qəbrin sahibi gizli bir inci,  
Tanrı cilalayıb vermişdi şərəf.  
Onun qiymətini bilmədi zaman,  
Onu zənn eylədi adi bir sədəf. 

Şeyx İşraqın həyat və əsərlərinin öyrənilməsi sahəsində fransız alimi Henri Korbeın, İran 
alimləri Seyyid Hüseyn Nəsr, Ehsan Təbəri, Azərbaycan alimlərindən Zakir Məmmədov və 
Malik Mahmudov xeyli iş görmüşlər. 1970-ci ildə Tehranda alimin vəfatının 800 illiyi 
münasibəti ilə əsərləri məcmuəsi nəşr edilmişdir. "Hikmətül- işraq", "Ə1 həyakil ənnuriyyət", 
"Təvariqül-ənvar", "Ə1 nəğamat əl-səmaviyyə", "Etiqad əl-hükəma", "Risalət əl-eşq", "Risaleyi-
ruzi ba cəmaəti-sufıyan", "Risaleyi əqle-sorx", "Risaleyi-pərtovnamə", "Risaleyi-səfıre-simorğ", 
"Risalət ət-teyr" və başqa əsərləri Şeyx İşraqa böyük şöhrət qazandırmışdır. 

Mötəbər ərəb müəlliflərinin yazdığı kimi Sührəverdi çoxlu şeirlər də yazmışdır. Ayrıca 
şeirlərdən əlavə o, nəsr əsərlərində də xeyli şeir parçaları vermişdir. Sührəverdinin əsərlərində 
bir tərəfdən antik yunan fəlsəfəsi, digər tərəfdən qədim Şərq təfəkkürü, zərdüştilik fəlsəfəsi, 
başqa bir tərəfdən sufızm və ürfan birləşmiş, vəhdət halında təzahür etmişdir. Mənəvi təkamül, 
insanın özünü tərbiyə etməsi bu fəlsəfədə mühüm yer tutur. Şəhrzurinin yazdığına görə öz 
nəfsini tanımayan bu fəlsəfəni başa düşməz.. Burada küll aləmi nur, işıq aləmi, mövcud aləm isə 
zülmət aləmi sayılır. Sührəverdinin fəlsəfəsi buna görə nur fəlsəfəsi adlanır. İşraq da elə nur, 
işıq deməkdir. Məhz bu baxımdan bir çox alimlər Sührəverdini qədim Şərq, o cümlədən 
Azərbaycan və İran fəlsəfəsini dirçəldən filosof kimi qiymətləndirirlər. Çünki onun əsərlərində 
də zərdüştlikdə olduğu kimi işıqla qaranlığın mübarizəsi və işığın qələbəsinə inam əsas yer tutur. 
Ehsan Təbəri bu fəlsəfənin Qərb və Şərq, qədim və yeni mənbələrini araşdıraraq onun mürəkkəb 
və mütə-rəqqi bir zəmin üzərində yarandığı qənaətinə gəlmişdir. 

Şeyx İşraq fəlsəfi əsərlərində bədii vasitələrdən, suallärdan, alleqoriyadan, müxtəlif 
obrazlardan sıx-sıx istifadə edir. Bu cəhətlər onun əsərlərinin çoxuna fəlsəfı bədii nəsr 
nümunələri kimi baxmağa haqq qazandırır. "Qırmızı ağıl" ("Əqli-sürx") traktatında müəllif 
özünün fəlsəfı təkamülünə işarə edərək yazır: "Bundan bir müddət keçdi, gözümü bir qədər 
açdılar. O qədər gözümlə baxdım, elə şeylər gördüm ki, əvvəl görməmişdim. Təəccüb etdim. Hər 
gün tədriclə gözümü bir qədər artıq açdılar, mən elə şeylər gördüm ki, ona heyran qaldım. 
Nəhayət, gözümü tamam açdılar və dünyanı bu olduğu sifətdə mənə göstərdilər. Məni 
bağladıqları bağlara və müvəkkillərə baxdım. Öz-özümə dedim. Görəsən, heç bu dörd müxtəlif 
bağ məndən götürüləcəkmi, bu müvəkkillər məndən əl çəkəcəkmi? Qanadım açılacaq və bir an 
havada uça biləcəm, bağlardan azad olacammı? 

Bir neçə müddətdən sonra bir gün müvəkkilləri özümdən qafıl gördüm. Dedim, bundan yaxşı 
fürsət tapmayacağam. Bir bucağa süründüm, bağlı adamlar kimi asta-asta səhraya üz tutdum". 
Burda İşraqiyyə (nur) fəlsəfəsinin müddəaları alleqorik şəkildə verilmişdir. Müvəkkillər dörd 
ünsürdür. İnsanı dünyaya və onun nemətlərinə bağlayan zəncirdir. İnsanı quş kimi uçmağa 
qoymayan, onu həyatda əl-qolu bağlı əsirə, qula çevirən vasitələrdir. Gözü tamam açılmış insan 
dünyanı və insanı nur fəlsəfəsi baxımından dərk etmiş adamdır. Bu adamın məğrur surəti 
Sührəverdinin bütün əsərlərində aydın cizgilərlə əks olunmuşdur. Bu gözü açılmış adam insanı 
göylərdə uçan quşlar qədər azad görmək istəyir. Onu əsir, qul, dustaq görmək istəmir. Əsərin 
qəhrəmanı səhrada qırmızı görkəmli bir şəxsə rast gəlir. Sührəverdi qəhrəmanın dili ilə yazır: 
"Düşündüm ki, cavandır. Dedim: "Ey cavan, hardan gəlirsən?" Dedi: "Ey oğul, bu müraciət 



səhvdir. Mən yaradılışın əvvəlinci övladıyam. Sən məni cavan adlandırırsan". Dedim: "Nə üçün 
saqqalın ağarmamışdır?" Dedi: "Saqqalım ağdır və mən nurani bir qocayam. Amma səni tora 
salıb əsir edən və sənə bu müxtəlif bağlar vuran, bu müvəkkilləri sənə gözətçi qoyan kəs xeyli 
müddətdir ki, məni qara quyuya atmışdır. Mənim rəngimi qırmızı görməyinin səbəbi budur. 
Yoxsa mən ağam və nuraniyəm. Nurla əlaqəli olan hər ağ qara ilə qarışanda qırmızı görünər". 
Axşamın əvvəlinin və sübhün axırınm şəfəqi ağ olduğu kimi. Günəşin nuru qarışır, bir tərəfdən 
nurla bağlıdır, ağdır, bir tərəfdən, soldan da qaradır, ona görə qırmızı görünür". 

Gördüyümüz kimi, Sührəverdinin fəlsəfı əsərləri həm də bədii əsərlərdir. Bədii vasitələrlə 
zəngindir. "Risaleyi-teyr" ("Quş traktatı") əsərində də müəllif alleqoriyadan istifadə etmiş, 
insanın mənəvi əsarətinə qarşı çıxmışdır. Bu dünyanı dən səpilib, tor qurulmuş bir yerə 
bənzətmiş və insanın bu tordan ehtiyat etməsini məsləhət gör- müşdür. Burda da insanın mənəvi 
azadlığı tezisi irəli sürülmüşdür. Şeyx İşraq ərəb və farsca ayrıca şeirlər yazmaqla bərabər fəlsəfı 
əsərlərində də çoxlu şeir parçaları vermişdir. Məsələn, "Bir gün sufılər yığıncağında" adlı 
əsərində belə bir cyt işltmişdir. 

Dar ağacı olar, ya qılınc desəm, 

Acizəm bu işdə əgər deməsəm. 
Əsərin mahiyyətini, əsas tendensiyasını əks etdirən bu beyt Sührəverdi tərəfindən təsadüfi 

verilməmişdir. O doğru göstərir ki, islam dininin əsas ınüddealanna zidd olan işraqiyyə 
fəlsəfəsinin nümayəndələri fikirlərini açıq desələr, dar ağacmdan asılar, qılıncla doğranarlar. Ona 
görə də onlar rəmzlərə, eyhamlara müraciət edirlər. Sührəverdi həmin əsərdə yazır: "Əgər göz 
açılarsa, görən nə görür?" Bu suala cavab verən alim yazır: "Sonra soruşursan ki, nə görür? 
Hər nə görürsə, hər nə görmək lazımdırsa, özü görür. Onun gözünə göstərilən şeylərdən 
danışmaq mümkün deyildir. Hər kəs öz zövqünə görə görür". 

Sührəverdinin əsərlərində məhəbbət mövzusu mühüm yer tutur. Lakin bu məhəbbət nə 
ilahidir, nə də cismani. Bu məhəbbət daha çox ilahi məhəbbətidir. Dünyaya, insana, idraka, 
həyatın gözəlliyinə olan çılğın bir meyildir. 
 

Eşqin qdıncı ilə öldürül ki, əbədi həyat qazanasan. 

Çünki Əbu Yəhyanın qdıncından heç kəs dirilik nişanı verməz. 
Bu məhəbbət, burada haqqında danışılan eşq əqidə, məslək eşqidir. Həllac Mənsur və 

Eynəlqüzzat eşqidir. Bu eşq məfkurə yolündan dönməzlikdir. Sührəverdi özü də məhz belə bir 
eşq yolunda qılınc ilə öldürülmüşdür. Fanatik ruhanilər onu məhz böyük elminə və eşqinə görə 
məhv etdilər. "Qırmızı ağıl" əsərində olan başqa lirik şeir parçasında fılosof insanın məğrur məni 
əks olunmuşdur. 

Dünya ovçuları, o şahinəm ki,  
Həmişə möhtac tək əlimə baxar. 
Ovum qara gözlü ahu, ceyranlar,  
Gözündən yaş deyil, hikmətlər yağar,  
Yanar bu mənadan yanımda olsa,  
Qarşımda bu sözdən uzaqdır onlar. 

Özünü alim kimi göstərib həyatın həqiqətini dərk etməyənlər, zahir tərəfdən başqa şey 
görməyənlər, dünyanın əsirliyindən qurtara bilməyənlər şair tərəfındən “onlar” deyə 
ümumiləşdirilir. Özünü şahinə bənzədən şair hər şeydə dərin bir hikmət görür. İnsanların 
gözündən hikmətlər yağdığını söyləyir. Şairə görə ölüm yoxdur, yəni ölüm şərti bir şeydir. 
Əslində ölüm bir dünyadan, müvəqqəti olan maddi dünyadan əbədoyyət aləminə, ilahi aləmə 
keçid qapısıdır. Şair bu barədə deyir: Məni ölmiış bilib qəmli dayanan,  

Ağlayan dostlara çatdırın xəbər.  
Elə zənn etməyin ölmüşəm daha,  
And olsun Allaha, "mən " necə ölər.  
Mən bir sərçə idim, bu, qəfəsimdi,  
Uçaraq boş qoydum onu sərbəsər.  
Allahı görürəm burda gözümlə,  
Bunu xalqa gizli verirəm xəbər.  
Ruhları çıxarın bədənlərindən,  
Onda haqdan sizə görünər əsər. 



 Dəhşətə gəlməyin can verən zaman,  
Bu, yerdəyişmədir, köçə bərabər.  
Bizim ruhumuzun mayası birdir  
Bir şeydən yoğrulub bədənlər yeksər.  
Mən sizi görürəm özümdə hər vaxt,  
Mənim özümsünüz hamı sərasər. 

Allahı və bütün başqalannı özündə görən və bu yolla Allahla insanı vəhdətdə götürən, insanı 
ilahiləşdirən Sührəverdi böyük sufılərlə birləşir. Bütün bədənlər bir maddədən yoğrulduğu kimi 
bütün ruhlar da birdir. Sührəverdi ruhun ölməzliyi fıkrini qəbul edir. Bu, islam ehkamlarına zidd 
fıkirdir. Buna görə də Sührəverdini Həllac Mənsur kimi faciəli şəkildə öldürmüşlər. Sührəverdi 
insanla Allahı və bütün varlığı eyniləşdirərkən daha çox insanı düşünür. Onun şad, gözəl, 
xoşbəxt olmasını əsas götürür. 

Haınımız üçün xeyir olanlar,  
Hamıya aiddir üz verərsə şər.  
Mənə mərhəmətdir sizə mərhəmət,  
Bilin, arxamızca, ey gələn bəşər.  
Fəna buynuzunda durur bu aləm,  
Güclənər qayğıma kim qalsa əgər. 

Bu xeyirə, mərhəmətə, başqalarna qayğı göstərməyə çağırış Sühreverdi fəlsəfəsində mühüm 
yer tutur. Özünün yazdığına görə bu sözlər onun insanlara vəsiyyətidir. Sührəverdi heç də tərki-
dünyalığa, dünyadan əl-ətək üzməyə çağırmır. 

Eyş-işrətlə yaşa getməmiş ömür,  
Kam al bu dünyadan, o, daim deyil,  
Sevinc, şadlıq görsən, əldən buraxma  
Nankorluq eşqini etməsin zail. 

Bu parçadan həyata, sevincə çağıran güclü bir səs eşidilir. Həm də bu təsadüfdən-təsadüfə 
olan çağırış olmamışdır.  

Sührəverdinin fəlsəfəsində nəfs məsələsi mühüm yer tutur, nəfsi cilovlamaqdan çox danışılır. 
Lakin bunlar eybəcər şəkildə təzahür edən acgözlüyə, tamahkarlığa, var-dövlət əsirliyinə qarşı 
yönəlmişdir. 

Dahi fılosof, şair və nasir Sührəverdinin elmi və ədəbi irsi son dərəcə zəngindir. O özündən 
sonrakı elmi, fəlsəfı və bədii fıkrə güclü təsir göstərmiş bir şəxsiyyətdir. 

Əlbəttə, XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının simasını müəyyənləşdirən, onun həyatla, zamanla 
əlaqəsini aydınlaşdıran Məhsəti, Xaqani və xüsusilə Nizaminin zəngin ədəbi irsidir. Lakin bu 
sənətkarların yaradıcılığı da bu dövrün fıkri və estetik axtarışlarını öyrənmək üçün xeyli material 
verir, düşündürür, öyrədir, ibrətləndirir. 
 


