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XAQANİ ŞİRVANİ: LİRİKASI VƏ “TÖHFƏTÜL-İRAQEYN” POEMASI 

(1126-1199) 

 
Azərbaycanda intibah dövrü ədəbiyyatının ilk qüdrətli nümayəndəsi Xaqani Şirvanidir. O, 

Nizamiyə qədər ədəbiyyata güclü siyasi, ictimai, humanist məzmun və yüksək sənətkarlıq 
gətirmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatmda ilk poemanın müəllifı olmuş, çoxəsrlik tarixə malik 
qəsidə janrmı əlçatmaz bir yüksəkliyə qaldırmışdır. Onun əsərləri çoxcəhətli humanist məz- 
munu ilə sevilir. Ilk dəfə Xaqani irsində şərin ehtiraslı inkarına, xeyrin, gözəlliyin odlu-alovlu 
təsdiqinə rast gəlirik. Xaqanınin əsərləri dünya ədəbiyyatının, xüsu- sən intibah dövrü 
sənətkarlarının ən yüksək yaradıcılıq nümunələri ilə yanaşı durmağa layiq və qadirdir. Şərqin 
Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Füzuli kimi dahiləri Xaqani dühasına pərəstiş etmiş, 
ondan öyrənmiş, təsirlənmiş, bəzi əsərlərinə cavablar yazmışlar. 

Əbu Bədil Əfzələddin İbrahim ibn Əli Nəccar ibn Osman ibn İbrahim Həqaiqi 
Həssanül-əcəm Xaqani Şirvani 1126-cı ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. Son vaxtlara 
qədər belə hesab edirdilər ki, Xaqani 1120-ci ildə Şamaxı yaxınlığındakı Məlhəm kəndində 
doğulmuşdur. İndi məlum olmuşdur ki, XVI əsrə qədər Şamaxı yaxınlığında Məlhəm adlı kənd 
olmamışdır. Şair əsərlərində dönə-dönə Şamaxıda doğulduğunu yazmışdır. Şairin 1120-ci ildə 
deyil, məhz 1126-cı ildə doğulduğu öz əsərlərindən gətirilən çoxlu faktlar əsasında Q.Kəndli 
kimi görkəmli xaqanişünas tərəfindən müəy- yənləşdirilmiş və sübut edilmişdir. Şamaxı 
şəhərində hörmətli, lakin yoxsul bir ailədə doğulan şairin babası toxucu, atası dülgər, əmisi və 
əmisi oğlu isə həkim və fılosof idi. Şairin anası Rabiə müsəlmanlığı qəbul etmiş xristian qızı idi. 
Anasının atası sərkərdə, babası isə möbid imiş və hər ikisi kiçik asiyalı idi. Atası, oğlu İbrahimi 
də dülgər etmək istəyir, onun təlim-tərbiyəsinə diqqət yetirmirdi. Əmisi Kafiəddin 
Ömər ibn Osman onu körpəlikdən öz himayəsinə alır, Quranı, dilçiliyi, ədəbiyyatı, 
fəlsəfə, riyaziyyat və başqa elmləri öyrədir. O, məşhur ərəb dilçisi İbn Sükkeytin "Kitab 
islah-əl-məntiq" əsərini oxuyur. 15-16 yaşlarında şeir yazmaqla mahir olduğunu görən 
əmisi ona Həssanül-Əcəm təxəllüsü verir. 18 yaşlarında saraya daxil olan sənətkar 
əvvəlcə sevinir, şadlanır, mədhiyyələr yazır. 22 yaşında onun mənəvi aləmində oyanma 
baş verir. O, Şirvanşahlar sarayından can qurtarmaq üçün yollar axtarır, Xorasana, 
İraqa getmək istəyir. Ömrü boyu Xorasana can atan sənətkar bu arzusuna nail ola 
bilmir. İlk dəfə İraqa səyahətə gedir və qayıtdıqdan sonra hər iki İraqdan keçərək 
Məkkəyə gedir. İki dəfə həbsxanaya düşür. Həbsxanada olduğu vaxtlarda məşhur 
"Həbsiyyə şeirləri" silsiləsini yara- dır. 1151-ci ildə Xaqaninin əmisi Kafıəddin Ömər ölür. 
Xaqani əmisinin ili çıxandan sonra 1152-ei ildə bir kəndli qızı ilə evlənir. Əbdülməcid 
və Rəşid adlı oğlanları, bir neçə qızı olur. 1176-cı ildə Kəbə ziyarətindən sonra Xaqani 
vətənə qayıtmır, ömürlük Təbrizdə məskən salır. Şamaxıda 25 il ömür sürdüyü sevimli 
arvadını, 20 yaşlı oğlu Rəşidi, əmisi Kafiəddin Öməri, əmisi oğlu Vəhidəddin Osmanı 
və başqa yaxın adamlarını itirən sənətkar bir də oraya qayıtmaq istəmir. Məkkədən 
qayıdan şairi bir sıra hökmdarlar saraylara çağırsalar da, böyük sənətkar saraya 
getməmiş, müxtəlif bəhanələrlə dəvətləri rədd etmişdir. Böyük şair 1199-cu ildə 
Təbrizdə vəfat etmiş və Məqbərət üş-şüərada dəfn olunmuşdur. Qəbri indi də durur.  

Xaqani Təbrizdə yaşadığı müddətdə Şərqin bir çox ölkələri və şəhərlərində yaşayan 
dostları, qohumları ilə yazışırdı. Hələ birinci Kəbə səfərindən sonra Dərbənd və 
Gəncədə bir növ sürgündə olan şair, orada çoxlu dostlar qazanır. 1159-cu ildə Gəncədə 
qızdırma xəstəliyinə tutulan, Şəmsəddin Təbib tərəfındən müalicə edilən Xaqani ola 
bilsin ki, o vaxt 18-19 yaşlarında olan Nizami Gəncəvi ilə də görüşür və dostlaşır. 
Xaqaninin ölümündən sonra Nizami ona mərsiyə yazır. Həmin mərsiyədən hələlik 
aşağıdakı beyt məlumdur: 

Hey deyirdim ki, mənə mərsiyə Xaqani yazar, 

Heyf, Xaqaniyə mən mərsiyə yazdım axır. 
Xaqaninin zəngin ədəbi irsi 17 min beytlik lirik şeirlər divanından, "Töhfətül-

İraqeyn" poemasın-dan, bədii nəsrin maraqlı nümunələri olan 60 məktubdan 
ibarətdir. Təbiidir ki, bunlar Xaqani irsinin hamısı deyıldir. Xaqaninin özünün dönə-



dönə xatırlatdığı kimi, onun yaradıcılığı bütün Şərq ədəbiyyatı üçün yeni hadisə idi. 
Yenilikçi, orijinal sənətkar olan Xaqaninin yaradıcılığının əsasını dərin və güclü 
humanizm təşkil edir. "Uşaqlıqdan adətim bu olmuşdur ki, inciyim, ancaq incitməyim". Bu 
sözlərin sahibi olan şair heç də şərə qarşı laqeydlik, mərhəmət göstərməmişdir. O, 
həmişə xalqın, həqiqətin, gözəlliyin tərəfdarı olmuş, hər cür şəri isə ehtirasla rədd 
etmişdir. 

Xaqaninin divanında və ümumiyyətlə, yaradıcılığında qəsidə janrı üstün yer tutur. 
Yaxın və Orta Şərqin intibah dövrü ədəbiyyatında qəsidə janrının ən görkəmli 
nümayəndəsi məhz Xaqanidir. Firdovsi və Nizaminin poema janrında, Hafız və 
Füzulinin qəzəldə, Ömər Xəyyamın rübaidə göstərdiyi möcüzəni Xaqani qəsidə 
janrında göstərmişdir. Onun qəsidələri dərin və çoxcəhətli məzmun, yüksək sənətkarlıq 
baxımından diqqəti cəlb edir. Bu qəsidələrin mövzuları, yazılma səbəbləri, həcm və 
səviyyələri müxtəlifdir. Bunlarda mədhiyyə, mərsiyə, fəxriyyə də var, ictimai, əxlaqi, 
fəlsəfı məzmun da. Xaqaninin mədh yazması tamamilə təbiidir. O, 18 yaşında saraya 
daxil olmuş, özünü Xaqani-əzəm adlandıran Şirvanşah Mənuçöhrün fərmanı ilə 
Xaqani (yəni xaqana məxsus olan) təxəllüsü götürmüşdür. Şirvanşah Mənuçöhrə, onun 
oğlu Əxsitana, Qızıl Arslana və başqalarına çoxlu mədhiyyə yazmışdır. Ləyaqətli 
şəxslərə həsr ediləndə, hamını maraqlandıran mühüm hadisələrlə əlaqədar olanda bu 
mədhlər yerinə düşürdü. Baqlani səddinin tikilməsi, Əxsitanın düşmənlə müharibədə 
qazandığı qələbə münasibəti ilə yazılan şeirlər buna misal ola bilər. 

Ayrı-ayrı şahlara kor-koranə mədh yazmaq dövrü Xaqani yaradıcılığında çox az 
davam etmişdir. Artıq 23 yaşına qədəm qoyanda şairin mənəvi aləmində oyanma baş 
verir. O, məddahlığını "Töhfətül-İraqeyn" pocmasında çox ayıq şəkildə 
qiymətləndirərək yazır: 

Əvvəllər şahları mədh etdiyimçün,  
Dilim bulanmışdı çirkaba bütün. 

Məddahlığa bu ayıq münasibət şairi ömrü boyu izləmişdir. Şair vaxtilə mədh etdiyi 
adamları divlər adlandıraraq, peşman olduğunu, mədhiyyəçiliyi rədd etdiyini bildirir. 

Həyatım bir müddət divlərlə soldu,  
İyirmi iki il ömrüm puç oldu.  
Elə ki, özümü qapına saldım,  
O itən ömrümü geriyə aldım.  
Anladım səhvimi, oldum peşiman,  
Rədd etdim o keçən mənliyi, inan. 

Düzdür, Xaqani bu hadisədən sonra da mədhiyyələr yazmışdır, lakin indi mədhiyyələr başqa 
məqsəd daşıyırdı, başqa səciyyədə idi. Xaqani humanist məqsədlər üçün ara-sıra mədhiyyələr 
yazırdı. Bu vaxtdan Şirvanşahlar sarayından qaçmağa çalışması, iki dəfə həbsə düşməsi, 1176-cı 
ildə Təbrizə köçüb saraylardan uzaqda həyat keçirməsi, müxtəlif hökmdarların dəvətini rədd 
etməsi də şairin sözlərinin, fıkirlərinin doğru və ardıcıl olduğunu təsdiq cdir. Xaqani ömrü boyu 
həyat həqiqətlərini güzgü kimi əks etdirməyə çalışmışdır. O, məddahlığını yalançılıq hesab edib 
ondan üz döndərmişdir. 

Ilhamım yalanla xarab olmuşdu,  
O, civə rəngində sərab olmuşdu.  
Indi hər sözümdə bir həqiqət var,  
O, güzgü, məhək tək olmuşdur meyar. 

Xaqani sarayları və məddahlığı rədd etdikdən sonra başqa bir aləmə can atmışdır. İndi onu 
səyahətlər, dövrün ziyalıları ilə görüşmək, elmi söhbətlər aparmaq, insan və zaman haqqında 
düşüncələrini bölüşmək maraqlandırırdı. O gah İraqa gedir, gah Xorasana can atır, şahlara 
rəğbəti olmadığını, alimlərlə görüşmək istədiyini dönə-dönə xatırladırdı. 

Xaqaninin qəsidələri içərisində ictimai, fəlsəfı şeirlər daha çoxdur. Əsrin narahat, əsəbi 
həyəcanlarını, yeri-göyü titrədən ürək ağrılarını, fəryadlarını əks etdirən bu qəsidələr müasirliyi 
ilə seçilir. Xaqaninin bu tipli qəsidələri əsrin başı üzərində ildırım kimi çaxır, göy kimi gurlayır, 
ümmanda başlayan güclü tufan kimi səslənir. Belə şeirlərdən biri "Mədain xərabələri" adı ilə 
məşhur olan qəsidədir. İran dövlətinin keçmiş paytaxtı olan Mədainin xərabələri şairi dərin, 
sarsıdıcı ibrətli düşüncələr aləminə aparır. Şairin nəzərində Mədainin xərabələri dünyanın ibrət 
aynasıdır. Bu ayna qarşısında həyəcanlanmamaq, sarsılmamaq, göz yaşı tökməmək mümkün 
deyildir. Təkcə keçmiş üçün, xərabəyə çevrilmiş Mədain üçün yox, bəlkə, daha çox bu gün üçün, 



bu günün şahlarından tutmuş adi insanlarına qədər hamı üçün. Bu mənzərə təbiəti sarsıdır, 
Dəcləni ağrıdan ilan kimi qıvrılmağa məcbur edirsə, insan bu mənzərəyə sakit-sakit necə baxa 
bilər?! Çox vaxt gözə görünməyən, dəbdəbə və hay-küy içində itən insan münasibətləri, həyatın 
və cəmiyyətin amansız qanunları burada dilsiz bir sükutla haray qoparır, uçuq tağlardakı daşların 
hər naxışı bir tarix danışır. İndi xarabazara çevrilən bu dilsiz xəra- bələr bir vaxt dünyaya 
meydan oxumuş, bir çox şahlar bu astanaya baş əymişlər. 

Bir vaxt bu eyvanın astanasını üzlər  
Saldıqları nəqş ilə etmişdi nigaristan.  
Burda nökər olmuşdur Babil şahı illərlə,  
Bu qəsrə qulam olmuş bir vaxt şəhi-Türküstan.  
Etmiş buradan bir gün şiri-fələkə həmlə  
Cürətlə o aslan ki, yonmuşlar onu daşdan.  
Zənn eylə o əyyamdır, fıkr ilə nəzər sal gör,  
Dərgah haman dərgah, meydan haman meydan. 

Sasanilərin sarsılmasını, heçliyə varmasını Xaqani ancaq ona məxsus olan yüksək şeiriyyətlə 
ifadə edir. Fil aciz edən şahların şahmatda mat qalması, Nuşirəvanın qanını Hörmüzün qafa 
tasında torpağın şərab kimi içməsi, Kəsranın narıncının, Pərvizin tərxununun tor- pağa çevrilib 
unudulmasını Xaqani hərarətlə xatırlayır. Pərvizin torpağından küp düzəldilir, Şirinin ürək qanı 
meyə çevrilir. Təbiətin bu amansız qanunu şairi həm kədərləndirir, həm də sevindirir. Ona görə 
sevindirir ki, Mədaini bu günə qoyan amansız qanunlar zalım şahların, onların zülm ərşə 
dayanan saraylarını da amansızlıqla məhv edəcək, heçə çevirəcəkdir. Xaqani Mədainin məhv 
olmasının səbəbini araşdırır, öz-özünə sual verir: 

Sarsıtdı kim əflakə qalxan belə eyvanı,  
Göylərdəki qüvvətmi, etdi ya fələk viran? 

Qəsidə bütünlüklə bu sualın dərin poetik cavabından ibarətdir. Şairin böyüklüyü ondadır ki, 
o, Mədainin məhvində bir qanunauyğunluq görür. 

Hər bülbülü bir bayquş, hər nəğməni bir növhə  
Izlər bu cahan içrə, olma buna gəl heyran.  
Sordun hara getmişdir indi o, böyük şahlar. 
 Bir hamilədir torpaq, çox udmuş o, şah, xaqan.  
Udmuş nə qədər bilsən zalımları bu torpaq,  
Lakin yenə doymaz bu acgöz adam udmaqdan. 

Beləliklə, Xaqani mütəfəkkir şair kimi Mədainin məhvini, Kufə və Bağdadın yüksəlişini 
inandırıcı boyalarla göstərir. Zərdüştü Məhəmməd, atəşpərəstliyi islam, bülbülü bayquş, nəğməni 
növhə əvəz etdiyini heyranlıq və təəccüblə yox, ibrətlə qarşılayır, zəmanəsi üçün ibrət güzgüsü 
yaradır. Bu güzgüdə Şərq intibahının ideallarını, intibah ziyalılarının müdrikliyini, ürək 
ağrılarını, insan haqqında düşüncələrini görməyə çağırır. 

Ibrətlə bax, ey könlüm, bu aləmə gəl bir an,  
Eyvani-Mədaini ayineyi-ibrət san. 

Yaxud: 
Xaqani, bu dərgahdan sən daima ibrət al,  
Ta almaq üçün ibrət gəlsin qapına xaqan. 

Xaqani də dövrün bir çox ziyalıları kimi ilk növbədə hökmdarlara təsir etmək, onları qəflət 
yuxusundan ayıltmaq, Mədaindən ibrət almağa çağırmaq istəmişdir. Zalım hökmdarlara qarşı 
şairin xəbərdarlığı burada nə qədər də güclüdür: 

Biz ədl sarayıykən zülm ilə xarab olduq, 
Zalımlar olan qəsrə gör neyləyəcək dövran? 
 

*** 
Xaqaninin ictimai-fəlsəfı şeirləri içərisində "Qəsideyi-şiniyyə" mühüm yer tutur. Qafıyəli 

misraları (beytlərin sonu) "şin" hərfı ilə qurtardığı üçün belə adlandırılan bu şeir insan və onun 
mənəvi aləmi, həqiqi mahiyyəti, zahiri aldanışları haqqında çoxcəhətli, məzmun və mündəricə 
baxımından zəngin düşüncələrdən ibarətdir. Bu qəsidədə iki insan tipi qarşılaşdırılır. Bunlardan 
biri dünyanı dördəlli tutanlar, nəfsə aldananlar, hamıya ağalıq etmək istəyənlər, digəri isə nəfs 
adlı aslanı it kimi diz çökdürənlər, hər mərdə, namərdə baş əyməyənlərdir. Xaqani özünü 
ikincilərdən sayır və bununla fəxr edir. Şair bu iki insan qrupunu müxtəlif baxımlardan müqayisə 



edir. Dərviş və sultan obrazları ilə məsələni bir qədər də konkretləşdirir. Şair bu əsəri yazarkən 
sufızm və əxiliklə bağlanmışdı və onları humanizm baxımından yunan fəlsəfəsinə qarşı qoyurdu. 

Bəli, dərvişdə hümmət günəş misli gərək olsun  
Ki, o, şahlardan üstündür, nə yurdu var, nə samanı. Cahanla can iki bütdür düşüb dərviş 
ayağına,  
Tamahla ehtiyac it tək olub zəncirli dərbanı,  
Nə hind çibalı tək qurmuş sitəmlə qəsri-tağuti,  
Nə Çin xaqanı tək zülm ilə düzmüş tacə mərcanı.  
Onun təslim ocağında odundur təxti çibalın,  
Onun ixlas atına nal edərlər taci-xaqanı. 
Şairin yoxsul dərvişlərlə xaqan və çibalları qarşılaşdırmasının, üstünlüyü dərvişlərə 

verməsinin bir əsas səbəbi vardır. Çibal və xaqanlar tağut saraylarını, mərcanlı taclarını zülm və 
sitəmlə əldə etmişlər, onların calal və əzəməti, var və dövləti zülm nəticəsidir. Dərviş şairin 
gözündə məhz ona görə ucadır ki, o, öz ehtiyacı və tamahı üçün başqalarına zülm etmir. Onun 
taxtı və tacı başqa şeylərdir: 

O İskəndərsifət Xızrın hava-taxtı, ağıl-tacı,  
O aqil sərxoşa süfrə-rzadır, can-mehmanı.  
Xəziınədarı-fıkr, ilham; keşikçi-şər ilə tövfıq,  
Əsiri-nəfs ilə amal, qul etmiş çərxi, keyhanı. 

Orta əsrin xüsusiyyətçi qanunlarına qarşı şair gözütoxluq, ağıllılıq tələb edir. Xaqaniyə görə o 
adam ki, zahirini bəzəyir, əlvan paltarlarla öyünmək istəyir, o ilandan da əskikdir. Qoy belə 
adamlar heç olmasa əfı ilandan ibrət alsınlar, çanaqlı bağaya bənzəməsinlər.  

Nolardı bircə bilsəydim bu dünyada nəyin artar  
Yeyib-içsən gecə-gündüz şərabı, noğlu, reyhanı?  
Əmirə söylə bilsin ta ki, nəfs it, cifə sərvətdir,  
Itə həmkasə olmaqla gedər badə şərəf, şanı,  
Olər bağa çanağında, çıxar əfi qılafindan,  
Ilandan kəm deyilsənsə, soyun bu rəxti-əlvanı. 
Süleymanəm demə, əvvəl yanından divləri rədd et,  
Və ya zəncirlə, ya öldür, ya qov quli-biyabanı. 

Əlvan geyimlərlə, ləzzətli yeməklərlə öyünmək, onların əsiri olmaq divlər, şeytanlar əlində 
qul olmaqdır, öz insanlığını, ləyaqətini itirməkdir, nə üçün insanın ruhu tamah, həvəs zindanında 
dustaq olmalıdır. Şair əxilər və sufılər kimi dünyaya, onun nemətlərinə bənd olmağı qəbul etmir, 
burada insana zidd olan güclü bir sifət, iblislik görür. "Bacarsan bu dünyanın cəlalına aldanma, 
bu murdar daşı əlinə alıb şeytanı sevindirmə", "Mərdlərin, yəni əxilərin ayaq torpağını başına 
tac elə, ancaq qızıl tac alıb gizli sirrini oğruya bil- dirmə", "Şah tacına məftun olan kəs dərviş 
deyil, gərək dərviş yoxsulla şahı bir gözlə görə". "Torpaq sənin dayən olub, südünü, əmmisən, o 
da sənin qanını əməcək. Sənin qanın dayənin verdiyi süddəndir. Əlində tutduğun badə cavanlar 
qanıdır, içmə, torpaq içdiyi qanı meynəlikdən qaytarıbdır. Zalımların nəfəsi kimi bu qaniçən 
dünyanın içi məzarıstan, eşiyi isə bağ-bağçadır". Qəsidənin hər beyti, hər sözü humanizmlə, 
feodal orta əsrinin qayda-qanunlarını inkarla doludur. Hər beytdə dərin və geniş məzmunla 
yığcamlıq və konkretlik birləşmişdir. Şairin zalımlara nifrəti, qəzəbi hər dəfə yeni bir ehtirasla 
özünü büruzə verir. O da dahi müasiri Nizami kimi zalımları düşünməyə, peşman olmağa 
səsləyir. 
Tökər sübhə qədər qan-yaş gözündən sel kimi məzlum, Boğar zalımları rahət yataqda qanlı 
tufanı,  
Əlac axtar qəza təqdirinə, sən əzdiyin aciz  
Düşübsə torpağa, ahı yıxar ərşi-müəllanı. 

Xaqani şeiri coşqun duyğular poeziyasıdır. Bu poeziyada gözəllik dönmədən təsdiq olunduğu 
kimi, eybəcərlik, şər və zülm də inkar edilir. Onda inkar daha güclüdür. "Qəsideyi-şiniyyə" bu 
baxımdan daha çox seçilir. Bu zəngin məzmunlu əsərdə də feodal orta əsrinə məxsus eybəcərlik 
və şər rəngarəng boyalarla qələmə alınır, inkar edilir.  

*** 
 
Xaqaninin həcmcə ən iri, məzmun və mündəricə baxımından ən dolğun əsəri "Töhfətül-

İraqeyn" (1156) poemasıdır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk poema olan bu əsəri yanlış 
olaraq mənzum səfərnamə hcsab edir, onu iki İraqa-Əcəm və Ərəb İraqına səyahətdən alınan 
təəssürat əsasında yazıldığını düşünürlər. Halbuki poemaya "Töhfətül-İraqeyn" adı sonra 



verilmişdir. Yəhya Qəribin nəşrindəki dibaçədən aydınlaşır ki, Xaqani əsərini "Töhfətül-xəvatir 
və zibdətül-zəmair" adlandırmışdır. Seyyid Hüseyn Amuzqar isə onu "Töhfətül-xəvatir və 
zibdətül-nəvazir" adı ilə çap etdirmişdir. Poema səfərnamə, yaxud səfər xatirələri deyildir. Şair 
əsərini yazana qədər keçirdiyi həyat, qarşılaşdığı adamlar haqqında xatirələrini, müxtəlif 
məsələlər, adamlar ətrafında düşüncələrini əks etdirir. Şirvan və onun adamları haqqmda 
düşüncələr, poetik xatirələr əsərdə iki İraqdan az yer tutmur. Şair İraq səfərinə də poemada 
xüsusi yer ayırır. Bu cəhət poemanın artıq orta əsrlərdə "Töhfətül-İraqeyn" adlandırılmasına 
səbəb olmuşdur. Əslində isə İraq səfərinin özü Şirvan düşüncələrinin inikası üçün bir vasitədir. 
"Töhfətül-İraqeyn" xarakteri etibarilə ictimai, fəlsəfı məzmunlu lirik poemadır. Onun əsas 
qəhrəmanı şair özüdür. Əsərdə danışan, düşünən, sevinən, fəxr edən, kədərlənən, qəzəb 
alovları püskürən odur. Əsərdə adları çəkilən, oxucuya təqdim olunan başqa şəxsləri də 
tanıtdıran odur. Poema bütünlüklə Şərq poeziyasında oxşarı olmayan bir əsərdir. Şair burada özü 
və özü ilə təmasda olan əsri haqqında sərbəst şəkildə söz açır. İftixarla özünü sənət aləminin 
günəşi sayan şairi hər şeydən əvvəl çox siyasi və ədəbi düşmənləri ağrıdır, qəzəbləndirir. 
"Düşmənləri tənqid" adlı bəhsdə bu cəhəti aydın müşahidə etmək olur. Kufə əhli kimi etibarsız, 
Bağdad əhli kimi ikidilli, peysərləri qalın, qırıq gözlü iynəyə bənzəyən, çürük beyinləri qan 
qoxuyan bu siyasət xadimlərini şair qüdrətli sənət dili ilə inkar edir. Onları oğru, yaltaq, ikiüzlü 
adamlar adlandırır. 

Kamalım çaxanda şimşəklər kimi  
Quyruq bulayarlar köpəklər kimi.  
Fənndə qəribəm, demək, təkəm, tək.  
Qərib görən kimi hürür hər köpək. 
Dilimi öyrənib tez dil açınca,  
Söyüş yağdırırlar mənim dalımca.  
Onları yüksəldən bir mələyəm mən,  
Mənə diş qıcıyır onlar qəzəbdən. 

Özlərini Xaqaniyə tay tutmaqla rüsvay edən bu adamlara qarşı şairin qəzəbi 
sonsuzdur. "Günəşə xitab və qızılı məzəmmət" başlığı altında verilən poetik hisslərin 
əlvanlığı, zənginliyi ilə oxucunu heyran edən fəsildə də şair düşmənlərini unuda bilmir. 
Günəşdən kömək, yardım istəyir. Saflığın, işığın, hərarətin, ucalığın rəmzi olan günəşi 
şair öz dostu sayır. Hər şeyə bir rəng verən, heç kəsdən işığını əsirgəməyən, hər alçağın 
ayağı altma enən, Şirvanı şəfəqinə qərq edən günəşdən şair inciyir. 

Ey kimsədən işıq əsirgəməyən,  
Mənə əsirgədin onu bəs nədən?  
Dostdan üz çevirmək dosta nə layiq?  
Bu sifət görünmüş düşmənə layiq. 

Günəşə xitabən mürəkkəb, əlvan poetik duyğular əks etdirən şair ötəri olsa da, 
bədbinləşir, dövrün ictimai qanunlarının uyğunsuzlu-ğunu günəşə də aid edir, onu da 
ögey-doğmalıqda təqsirləndirir. 

Dövlət nə qüdrətin, nə hünərindir,  
Mənsəb də, sərvət də nakəslərindir.  
Fələyin zatında qalmamış nişan  
İgidlik, sədaqət və adamlıqdan.  
Fələyin dövranı dəyişmir artıq,  
Günəş də anlayır ögey-doğmalıq. 

Güclü humanizm, cəsarətli inkar, işığa ehtiraslı meyil Xaqani poemasının əsas 
məziyyətidir. Şair sadə zəhmət adamları olan babasından, atası Əli Nəccardan, anası 
Rəbiədən, təbib və alim əmisindən, əmisi oğlundan məhəbbətlə söz açır, özünü onlarla 
müqayisə edir. 

Sənətcə toxucu olmuşdur babam,  
Mən də yavaş-yavaş söz toxuyuram.  
Mənəm bax, bu günün əziz insanı,  
Mənəm söz toxuyan şair Xaqani. 

Əmisi Kafiəddin Ömər İbn Osman haqqında şair dərin məhəbbətlə söz açır. Ərəstu, 
Əflatun, Hermes kimi antik alımlərlə əmisini müqayisə edən Xaqani əmisinin onun şair 
kimi yetişməsindəki xid- mətindən geniş söz açır. 

Gördü söz mülkünün hakimi mənəm,  
Adıma söylədi Həssani-Əcəm.  



Qəlbimin ayağı xəznəyə batdı,  
Ömritmsə iyirmi beş ilə çatdı. 
Bildi söz mülkünə mənəm hökmran,  
Qarşımda fərəhdən əmim verdi can. 

Şair uşaqlıq və gənclik illərinin sevincli çağları ilə həyatının sonrakı dövrlərini 
müqayisə edir. Bir yanda yüksək istedad, əks tərəfdə düşmən mühit. Bir yanda Xaqanı 
dühası, əks qütbdə Şirvan şəri. Bir yanda hünər, bir yanda paxıllıq. Bu təzad şairi 
ıncidir, kədərləndirir. O özünü Şirvanda məhbus sayır. Gözəl Şamaxı onun gözündə 
zindana oxşayır. Nə qədər acı da olsa, vətənin şairə zindana çevril- diyi etiraf edilir. 
Qəlbinin və ruhunun bütün gücü ilə sənətkar saraylara nifrətini, sadə, təmiz insanlara 
isə məhəbbətini əks etdirir. Üzük və Xızrla söhbət epizodlarında Xaqaninin üsyankar, 
əyilməz təbiəti, insanpərvər ruhu aşkar olur. Xızırla görüşən sənətkar onu insanların 
gələcək taleyi haqqında sorğu-suala tutur: 

Ey mələk sifətli, mənə söylə bir,  
...De yazıq insanlar nə zamanadək  
Ümidlə, qorxuyla ömür sürəcək? 

Şairin humanizmi, insan üçün döyünən şair qəlbi bu sualda ifadə olunmuşdur. 
Divlər dünyasına, Əhrimənlər aləminə, əli qılnclı hökm- darlara nifrət, sadə adamlara 
məhəbbət Xaqani poemasının əsasıdır. Daha çox Şirvan şərinə nifrətin yüksək poetik 
ifadəsi olan "Töhfətül-İraqeyn" səfərnamə deyildir, dərin humanist məzmunlu yüksək 
sənətkarlıqla yazılmış ictimai, siyasi, fəlsəfı, əxlaqi düşüncələrlə zəngin olan orijinal, 
oxşarsız lirik poemadır. Bu poemanın fıkir və sənət tapıntılarına "Sirlər xəzinəsi", "Leyli 
və Məcnun" kimi əsərlərdə rast gəlirik. Bu, Nizami poemalarının yaşca böyük olan 
altıncı qardaşıdır. 

* * * 

Xaqani Mənuçöhrün və Əxsitanın vaxtında iki dəfə həbsxanaya düşmüş, 
həbsxanada olarkən "Həbsiyyə şeirləri" silsiləsini yaratmışdır. Həbsdə haqsızlıqla, şərlə 
daha yaxından üz-üzə dayanan, haqsızlığı, şəri öz üzərində müşahidə edən sənətkar 
yenə qələmə sarılmış, sənət vasitəsilə düşmənlə vuruşmuşdur. Şairin məğrur,əyilməz 
ruhu, qanadlı təxəyyülü həbsxana həyatının dəhşətlərinə boyun əyməmiş, sızıltıya, yalvarışa üz 
tutmamışdır. Günahsız şair həbs olunmağının səbəbini elmində, ağlında, istedadında görmiış, 
dühası ilə yenə də düşmənlərinə meydan oxumuşdur. 

Kütbeyin düşmən mağara axtarır gizlənməyə,  
Hər biri olmuş odur, quli-biyabanım mənim. 
 Əql məndə, feyz məndə, qəlbü can məndədir. 
Abinusəm çox, üzdə olsun keflə cövlanım mənim, 
 Ülviyəın, ruhaniyəm, qeybi doğuldu qüdsdən,  
Qoy bunu inkar qılsın xəsmi-nadanım mənim. 

Saf çeşməyə bənzər Əli Nəccarın ailəsində, elm və ürfan yurdu Şirvanda doğulması ilə fəxr 
edən şair həbsxanada olmasına baxmayaraq, yenə də düşmənlərinə meydan oxuyur. O, düşmənin 
acığına həbsxana əzablarına da mərdanəliklə dözür. 

Hər səhər qalxar göyə ah ilə əfğanım mənim,  
Qərq olar qanda şəfəq tək çeşmi-giıyanım mənim.      Boynuma Zöhhak ilanı saldı 
ahəngər bu gün,  
Çün Firidun xəzinəsidir əqlü ürfanım mənim.  
Oxşayır kündə ayağımda dəyirman daşına,  
Qanlı göz yaşımla işlər bu dəyirmamm mənim. 

Bu misralarda həbsxana həyatının dəhşətləri böyük məharətlə təsvir edilir. Bu dəhşətli 
vəziyyətdə də şair qürurludur, əyilməzdir. "Tərsanələrin xəttı kimi tərsinə işlər fələk" misrası ilə 
başlayan qəsidədə Xaqani müxtəlif dinləri dərindən bildiyini nümayiş etdirir. Burada da güclü, 
lakin açıq deyilməyən bir narazılıq vardır. Həbsiyyələrdə şair əsas səbəbkarı, şərin əsas 
nümayəndəsini açıq tənqid etmir, daha çox ədəbi düşmələrindən şikayətlənir. Şair arasıra 
böyükləri də tənqid edir: 

Dad çəkdim fərasətsiz, anlamaz böyüklərdən  
Böyük qəmlər bu kiçik könlümü etdi məskən. 

* * * 



Xaqani böyük şair olmaqla borabər, həm də qüdrətli nasirdir. Onun məktubları Xll əsr 
Azərbaycan bədii nəsrinin qiymətli nümunələridir. Əhməd Atəş, Səccadi, Məhəmməd Rövşən, 
Qafar Kəndli tərəfındən üzə çıxarılan, nəşrə hazırlanıb çap edilən bu məktublar Xaqani irsi 
haqqında təsəvvürümüzü xeyli genişləndirir. Şairin tərcümeyi-halı, dostluq əlaqələri, qohumları, 
kürəkənləri haqqında qiymətli məlumat verən bu məktublar məzmun və sənətkarlıq baxımından 
bədii əsərlər kimi şairin şeirlərindən heç də geridə qalmır. Onlarda da Xaqani səmimi, 
ehtiraslıdır, öz qəlbini, düşüncələrini və əsrini əks etdirmək üçün parlaq, rəngarəng bədii 
boyalardan istifadə edir. Xaqani həyatında baş verən bütün hadisələrə şeirləri ilə cavab verdiyi 
kimi, məktubları ilə də cavab vermişdir. 1971-ci ildə Tchranda Məhəmməd Rövşənin nəşr 
etdirdiyi "Münşaati-Xaqani" kitabında şairin 60 məktubu verilmişdir. Nəsirəddin İbrahim 
Bakuviyə, Əlaəddin Məhəmməd Mərvəziyə, Rəşidəddin Mahmud ət-Təbibə, Əsiləddin Sicziyə, 
Şəmsəddin Beyləqaniyə, Eynəddin Zəncaniyə, Xaqani-əzəm Şirvanşah Mənuçöhr və Əxsitana, 
Nəcməddin Sipehsalara, Şihabəddin Şirvaniyə, Məliküşşüəra Kafiəddinə, Mühəzzəbəddinə, 
Mübarizəd-dinə, Qızıl Arslana, Vəhidəddin ben Osmana və başqa-larına yazılmış bu məktublar 
şairin özü və zəmanəsi haqqında zəngin faktiki material verməklə bərabər, Xaqaninin bədii nəsr 
yaradıcılığından danışmaq üçün də imkan verir. Onun məktubları bir çox hallarda şeirləri ilə 
səsləşir, onları tamamlayır. Gəncə sakini Zeynəddinə yazdığı məktub hələ vaxtilə V.Dəstgerdi və 
Y.E.Bertelsin diqqətini cəlb etmişdi. O vaxt yanlış olaraq Nizamiyə göndərildiyi ehtimal edilən 
bu məktubun artıq Gəncə ziyalılarından olan Zeynəddinə yazıldığı məlum olmuşdur. 

Dərin ictimai inkarçı məzmunu ilə seçilən həmin məktub sənətkarlıq, bədiilik baxımından da 
şairin qəsidələrini, "Töhfətül-İraqeyn"i yada salır: "Bu salam bu nasəvab tərəfdən, qiymətsiz 
ərazidən, zülm məkanından, nifaq məskənindən, fəzilət sahiblərinin vəbalxanasından və 
səfehlərin şərəf evindən, yəni Şirvandan, şər və vəhşilər yurdundan, o böyük səadət mühitinə, 
bəxt ulduzunun enmə məskəninə, dövlətin bağı, səadətin uçuş mənbəyi, alimlərin yurdu, ucaların 
mənbəyinə, yəni ölkələrin ən xeyirlisi və gözəli olan Gəncəyədir. 

Salaməleyküm, ey ürəyi agahlar, Allah köməyiniz olsun, ey dindən xəbərdar olanlar, Allah 
sizi saxlasın, ey Nuh ismətli dostlar, Allah ömür versin, ey Yusif himmətli qardaşlar, necəsiniz, 
nə təhərsiniz? Orda siz olan yerdə insanlıq bazarı necədir? Vəfanın nırxı nə təhərdir? Elm 
mətaını necə alırlar? Burda mən olan yerdə böyük kasadlıqdır. Bilin ki, sizdən başqa kəsim 
yoxdur. Mənə gəmi düzəldin ki, nifaq tufanıdır, mənə ehtiyat verin ki, vəhşiliyin aclıq ilidir...". 

Bir parçasını nümunə gətirdiyimiz bu məktub şairin dövrünü və dövrünə münasibətini əks 
etdirən qiymətli sənəd olub, XII əsr bədii nəsrinin maraqlı nümunələ-rindən biridir. Şair 
məktublarında tez-tez şeir parçalarına müraciət edir, onlarla fıkrini daha da qüvvətləndirir. 
Nəsrlə dediyini nəzmlə də oxucuya çatdırır. Nəsrlə aydın ifadə olunan fıkir kiçik bir şeir parçası 
ilə yeni məna və güc kəsb edir. 

Xaqaninin məktubları XII əsrin qiymətli ədəbi nümunələri olmaqla bərabər, həm də misilsiz 
tarixi sənədlərdir. 

* * * 
Xaqani irsinin mühüm qismini qəzəllər təşkil edir. Onun qəzəl yaradıcılığı o biri əsərlərindən 

müəyyən dərəcədə seçilir. Şair bu janrın tələblərinə riayət edir, məhəbbət motivini ön plana 
çəkir. Əsasən, aşiqanə qəzəl yazan şair sözarası ictimai hadisələrə də toxunur, döv- ründən 
narazılığını bildirir. Əhməd Atəşin qənaətinə görə artıq Xaqani irsində qəzəl bir janr kimi 
sabitləşir. Bu dövrdə başqa şairlərdə olduğu kimi Xaqani qəzəlləri də mövzuca bütövdür. 
Onlarda nikbinlik duyğusu vardır. Xaqani də Şərq intibahının başqa şairləri kimi, eşqi ən ülvi bir 
hiss kimi tərənnüm edir. Onun qəzəlləri də bizə başqa şairlərin qəzəllərini yada salır. Sanki bütün 
başqa Şərq klassikləri kimi, Xaqani də kimisə təkrar edir, ya da onu təkrar edirlər. 

Aşiqlik dünyasına qədəm qoymayan insan,  
Ürəyinə gözündən axıtmamışdır al qan.  
Hər kəsə ki vurmayıb qəm oxunu məhəbbət,  
O, eşqin əhvalını biləcəkdir haradan?  
Sevginin mənasını duya bilməz o kəs ki,  
Həmnəfəsi olmayıb bir nazəndə mehriban. 
Qəlbini və canını qoşa verdi, yenə də  
Yaxasından çəkmədi əl bir gün belə hicran.  
Yazıqlar, vay o qəlbi yanmış aşiqlərə ki,  
Bir nəfəs çəkməmişdir qeyri sənin havandan.  
Onun görən olmadı şad gününü bir əsla  



Sevinc yeli əsmədi dalısınca heç zaman.  
Xaqaninin könlünü şadlandırdı həvəsi  
Dərdü qəm yazılmayıb ondan ötrü binadan. 

Bu qəzəldə qeyri-aşiqlə həqiqi aşiq qarşı-qarşıya qoyulur. Şairin fıkrincə, insan özü aşiq 
olmayınca eşqin nə olduğunu bilməz. Gözlərindən qan axıtmayan bir kəs eşqi duya bilməz, aşiqə 
qiymət verə bilməz. Aşiq qəlbini və canını bağışlasa da, qisməti hicran və qəmdir. Daim eşq 
havası ilə nəfəs alan bu adamların üzərinə sevinc nəsimi əsməmişdir. Bu qəzəldə aşiq ən yüksək 
insan, zəmanənin həqiqi qəhrəmanı kimi göstərilir.  

Xaqani poeziyası öz dövründən başlayaraq bu günə qədər Şərqin, o cümlədən Azərbaycanın 
bir çox sənətkarları üçün örnək olmuşdur. Əmir Xosrov Dəhləvi, Cami, Füzuli kimi 
sənətkarlar şairin "Şiniyyə"sinə cavab yazmış, Seyid Əzim Şirvani XIX əsrdə özünü onun 
naibi saymış, Sabir bəzi mənaları ondan iqtibas etmişdir. Xaqani yaradıcılığı Azərbaycan və 
dünya poeziyasının nadir hadisələrindən biridir. 

 
 


