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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında xüsusi mərhələ olan 

XVIII əsrin ədəbi-nəzəri fikiri tədqiq olunur. Bu baxımdan Məhəmmədin 

“Şəhriyar” dastanı təhlil edilir və göstərilir ki, bu dastan öz ruhu, məzmunu, 

ehtiva etdiyi forma ilə xalq ədəbiyyatı ənənələrinə köklənmişdir.  Bunun 

səbəbi kimi epik mühitin tarixi-mədəni mənzərəsinin folklordan, mifdən, 

eposdan, dastandan, əfsanə, nağıl, rəvayət və s. örnəklərdən gələnlərin 

timsalında son dərəcədə fundamental bir mədəniyyət fondunun 

formalaşdırması göstərilmişdir. 

 

Açar sözlər: XVIII əsr Azərbaycan epik mühiti, Məhəmməd, “Şəhriyar” 

dastanı, “Fərhad və Şirin”, “Qisseyi-Şirzad”, “Seyfəlmülk”, “Yusif və 

Züleyxa”. 
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Abstract. The article considers the literary-

theoretical thought of the XVIII century, which is 

a special stage in the development of Azerbaijani 

literature. From this point of view, Muhammad's 

"Shahriyar" epos is analyzed and it is shown that 

this epos is rooted in the traditions of folk literature 

with its spirit, content and form. The reason for 

this is the historical and cultural landscape of the 

epic environment from folklore, myth, epic, saga, 

legend, tale, legend and so on. The formation of an 

extremely fundamental cultural fund is shown in 

the example of those who came from the 

examples. 
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Резюме. В статье исследуется литературно-тео-

ретическая мысль XVIII века, являющаяся осо-

бым этапом в развитии азербайджанской лите-

ратуры. С этой точки зрения проанализирован 

эпос Мухаммеда «Шахрияр» и показано, что 

этот эпос уходит корнями в традиции народной 

литературы с ее духом, содержанием и формой. 

Причина этого - исторический и культурный 

ландшафт эпической среды из фольклора, мифа, 

эпоса, саги, легенды, сказки, притчи и т.д. 

Формирование фундаментального культурного 

фонда показано на примере образцов. 
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1. Giriş 

 XVIII əsrin ortaya qoyduğu mənzərə lirik və epik müstəvidə özünü mərhələ 

səviyyəsində göstərə biləcək bir orijinallığa köklənir. Tarixi mənzumələr, xalq şeirindən gələn 

forma və üsullar klassik üslubun yüz illər boyu müəyyənləşdirdiyi ucalıqla ayaqlaşa biləcək bir 

ədəbiyyat axarını da faktlaşdırdı. “Dastani-Əhməd Harami”, Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif”, Suli 

Fəqihin və Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa”, Arif Ərdəbilinin “Fərhadnamə”, Marağalı 

Əvhədinin “Cami-cəm”, Əssar Təbrizinin “Mehr və Müştəri” [1] əsərlərinin sərgilədiyi 

təsəvvür bütün müstəvilərdə tarixi ənənənin dinamik inkişaf tendensiyasını müəyyənləşdirir. 

XVI əsrdə epik ənənə M.Füzulinin timsalında bir  əlçatmazlılıq təsəvvürü ilə diqqət önünə gəlir. 

Tarixi proses həmişə axtarış və tapıntılarla, zənginləşmələrlə səciyyələnir. XVII-XVIII əsrin 

ümumi axarında meydana gələn Kövsəri Həmədaninin “Fərhad və Şirin”, Məhcur Şirvaninin 

“Qisseyi-Şirzad”, Hamidinin “Seyfəlmülk”, Lütfəli bəy Azərin “Yusif və Züleyxa” və s. öz 

ifadə və təqdim üsulları ilə epik mühitdə gedən proseslərim mahiyyətini aydınlaşdırır. 

 

2. Eposdan yazılı epik təhkiyəyə 

“Bilqamıs”, “Manas”, “Alpamış”, “Boz Qurd”, “Ərqənəkon”, “Koblandıbatır”, 

“Canqar”, “Edige”, “Corabatır”, “Oğuz Kağan”, “Alp-ər Tonqa”, “Köç”, “Törəyiş”, “Kitabi-

Dədə Qorqud”, Koroğlu”, “Qırx qız”, “Arzu və Qənbər” və s. kimi onlarla sənət abidələri epik 

mühitin ümumi axarını təbii şəkildə özləri timsalında bir əlçatmazlıqla müəyyənləşdirmişdir. 

Zəngin mədəni baza bütün aspektlərdə yazılı ədəbiyyat üçün də örnək olmuş və ədəbiyyatın bu 

qolunun da boy artımında müstəsna funksiya yerinə yetirmişdir. “Şəhriyar” dastanı da XVIII 

əsrin ictimai-siyasi, tarixi-mədəni axarı timsalında yaranıb formalaşmış ədəbiyyat örnəyidir. 

Məlum olduğu  kimi, “XVII-XVIII yüzilliklərdə nəsr əsərlərinə yeni bir maraq və bədii-estetik 

münasibət özünü göstərir. Bir sıra şifahi ədəbiyyat nümunələrinin məhz bu dövrdə yazıya 

alınması və geniş yayılması da mənəvi ehtiyacdan doğurdu. Hətta Şah Abbas da atalar sözlərinə 

xüsusi maraq göstərərək müdrik sözlərin toplanıb yazıya alınmasına sərəncam verir. Onun 

sərəncamı ilə toplanmış atalar sözlərinin bir əlyazma nüsxəsi dövrümüzə gəlib çatmışdır” [8, 

s.6]. Ümumiyyətlə, XVII əsrin mədəni axarı bütün aspektlərdə XVIII əsr üçün bir baza 

funksiyasını yerinə yetirir. Dövrün siyasi gərginlikləri, qarşıdurmalar, müharibələr, 

hakimiyyətin Təbrizdən İsfahana köçürülməsi və s. bir sıra ciddi problemlər əsrin bətnində milli 

oyanışın aparıcı xəttə çıxması üçün əsas oldu. Etnik şüur baş verənlərə öz mövqeyini sərgiləmək 

baxımından bu yolu tutmaqla xalqı ayaq üstə saxladı.  

Tarixi mənzumələrin sərgilədiyi mədəniyyət təsəvvürü XVIII əsrin dinamik fakturasında 

maraqlı üslub və düşüncə axtarışları ilə diqqət önünə gəlir. M.V.Vidadinin “Müsibətnamə”si, 

Ş.Şirvaninin “Əhvali-Şirvan”ı, Ağa Məsih Şirvaninin “Eşidin etdiyin Şahsevən Əhməd xanın”, 

“Şahnamə”si, Vəli Ərəşinin “Düzd və qarı”, Möhsün Nəsirinin “Tutinamə” və s. örnəklər 

ədəbiyyatın ümumi axarında baş verənlərin nə qədər rəngarəngliklərlə səciyyələndiyini diqqət 

önünə gətirir. Xalq dilinin zənginlikləri, elat həyat tərzinin əksi, sadə, aydın, anlaşıqlı bir 
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üslubun əsas götürülməsi əsrin ümumi ruhuna bağlanır. Məhəmmədin “Şəhriyar” dastanı isə bu 

dinamikanın zirvəsi kimi möhtəşəm təsəvvür formalaşdırır. XVIII əsr M.V.Vidadi və 

M.P.Vaqif şəxsində elə bir zənginliyə köklənir ki, sonrakı dövr ədəbiyyatın ana axarı onunla 

faktlaşır. Xalq düşüncəsindən gələnlərin bir meyar olaraq əsas götürülməsi prosesi başlayır. 

“Şəhriyar” dastanı da bütün mövzusu, ideyası, ruhu ilə bu axarın mükəmməl örnəyi kimi ortaya 

çıxmışdır. “Mükəmməl bədii nəsr nümunəsi olan “Şəhriyar”ın mövzu və süjeti “Şəhriyar və 

Sənubər” adlı xalq dastanından alınmışdır. Başqa sözlə, süjet əvvəlcə xalq arasında şifahi 

şəkildə dastan kimi formalaşmışdır. XVIII əsr müəllifi mövcud süjeti (dastanı) yazılı 

ədəbiyyatda yenidən işləmiş, gərəkli bədii nəsr nümunəsi meydana gətirmişdir. Doğrudur, o, 

folklor abidəsinin əsas struktur-semantik sisteminə, genetikasına, ideya-məzmun 

xüsusiyyətlərinə xeyli dərəcədə sadiq qalmışdır. Amma özünün müəlliflik hüququndan da 

istifadə edib yazılı ədəbiyyatın metodologiyasına məxsus müəyyən elementləri, məziyyətləri 

də yenidən qələmə aldığı süjetə əlavə etməkdən çəkinməmişdir. Xeyli yeniləşmə əməliyyatı 

aparmış, ən başlıcası XVIII əsr nəsr dilimizin mənzərəsini dolğun şəkildə təsəvvür etməyə 

imkan verən əsər meydana gətirmişdir” [2, s.745]. Xalq ədəbiyyatının, ümumiyyətlə, aşıq 

yaradıcılığının ruh və düşüncə baxımından yazı mühitinə daha çox yaxınlıqda görünüşü və 

onunla birgə addımlaması faktı XVIII əsrdə özünü xüsusi aparıcılıqla göstərir. Məhəmmədin 

(tədqiqatlarda əsərin Məhəmmədə aid olması və ya olmaması haqqında müxtəlif fikir və 

mülahizələr vardır. Əsərdə Məhəmməd adının çəkilməsi buna əsas olmuşdur və onu da əlavə 

edək ki, bu adın çəkilməsi heç də təsadüfi deyildir) “Şəhriyar”ı bunun örnəyidir.  

Struktur və kompozisiya baxımından xalq dastanları ilə bir sırada duran “Şəhriyar” 

ustadnamə ilə başlayır və bunlar (iki ustadnamə) mahiyyəti və məzmunu etibarilə ustad sözü, 

ustad nəsihətidir. 

Sərxoş baxıb şirin-şirin danışan, 

Söhbət arasında gülən yar hanı?! 

Ayrılıq məqamı halı pərişan, 

Qolunu boynuma salan yar hanı?! 

 

Bağda bülbül həmrah ola gül ilən,  

Ona şeyda qıla sidqi-diliylən, 

Həsrət çəkə-çəkə uzun iliynən, 

Məhəmməd kuyində qalan yar hanı?! [6, s.6]. 

İkinci ustadnamə isə qəzəl formasındadır və burada da ustad sözü, ustad nəsihəti 

bütünlükdə əvvəldən axıra qədər misra, beyt boyu özünü göstərir. Müəllif bu baxımdan bədii 

mətnə əlavə çalar, rövnəqlik gətirmək üçün ənənədən yüksək ustalıqla yararlanmışdır. 

Kim bilür əyyami-mazidən, təqəddümdən xəbər, 

Lazıma layiq ona olur yəqin bil müxtəsər, - 
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Ki edə, izhari-elan nə ki, elmi var onun, 

Qeyri alimlər götürsün, anlasun cümlə bəşər. 

 

... İndi rüxsət ver tərəfi-eşqidən mən söyləyim, 

Bir əcaib dastanı ismi də ola “Şəhriyar”. [6, s.25-26]. 

Göründüyü kimi, mətn informasiyası və yaradıcı intelleksiyası birinci şeirdə (qoşmada) 

lirik “mən”in məhəbbət duyğuları, məşuquna olan sonsuz vurğunluğu bir aşıq şeiri 

səviyyəsində diqqət önünə gəlirsə, ikincidə (qəzəldə) həyat təsəvvürləri, fəlsəfi dünyagörüş, 

gəlimli-gedimli dünyanın mürəkkəblikləri canlandırılır və hər iki örnək tərbiyəvi mahiyyəti ilə 

bədii mətnin ümumi ruhuna bağlanır. Eyni zamanda “irüsxət diləyərək mən söyləyim bu 

dastanı” deməklə əhvalata keçid alır, əlavə edir ki, “ustadi-kamillər olan vaqiati-sərgüzəştin 

bəzisin nəzm və bəzisin nəsr qılub izhar eyləməkdən səbəb budur. Əgər dünyayi-fanidə bir kəsə 

çox dövlət və bəxt və iqbal verə, məğrur olmaya və əgər zərrə göstərə qəm çəkməyə, çünki 

çərxi-əyyami-ruzigardur. Adəmdən bəri belə dövran ilə gərdiş edüb  və genə edəcəkdür. 

İndi bu məqami-güftarə görə, bundan əqdəm şəhri Tiflisdə bir sövdəgəri-kəsirəl mal və 

bir mərdi-aqil və xoşxəyal var idi ki,  onun avazeyi-dəbdəbəsi və aqil və kamil və füqəradust 

olması külli aləmdə məşhur və əngüştnüma, cümlə mehman və müsafiri-fəqir və müsafiri-fəqir 

və füqəra andan feyziyab olurdular” [6, s.25-26]. XVIII əsrin bədii nəsrinin üslub müəyyənliyi 

və xalq danışıq dilinin işarələdiyi təsəvvür nisbətində diqqət önünə gələn “Şəhriyar” klassik 

epik ənənədə olanları mühit və zaman səviyyəsində əhatələyir.  

 

3. “Şəhriyar” XVIII əsr epik mühitinin ifadə kodu kimi 

 Aşıq dastan yaradıcılığının əvəzsiz örnəklərindən olan “Şəhriyar və Sənubər”dən gələn 

motiv, hadisə, əhvalat, poetik fiqur çalarları əsasında işlənmiş  bu nümunə əsrin özünün ortaya 

qoyduğu yaradıcılıq təsəvvürlərinə bağlanır. “XVIII əsrdə janrlarda gedən funksional – 

keyfiyyət dəyişiklikləri universal hadisədir; bu proses poeziyada olduğu kimi nəsrdə də gedir, 

- M.Füzulinin “Şikayətnamə”si ilə “Şəhriyar”ın müqayisəsi göstərir ki, XVIII əsrdə folklor – 

dastan (yaxud folklor – nağıl) təhkiyəsi ədəbi normativliyə qalxa-qalxa (başqa sözlə, folklor 

ixtiyariliyindən çıxa-çıxa) klassik nəsr standartlarını (əsasən, ifadə-obraz səviyyəsində) qəbul 

edir, -yalnız bundan sonra ədəbi-bədii normaya çevrilir” [3, s.141]. Ümumiyyətlə, XVII-XVIII 

əsrin müəyyənləşdirdiyi normativ klassik poeziyanın  mahiyyət səviyyəsində nəzərə çarpacaq 

genişlənmələrilə görünür ki, bu daha çox xalq ədəbiyyatı timsalında olanlara əsaslanmaqla (və 

ondan çıxış etməklə) yeni prinsip və normativlərin müəyyənləşməsi üçün əsas olur. Artıq epos 

təhkiyəsi və mifdən gələnlər dastanlarda (qəhrəmanlıq və məhəbbət) elə bir yeknəsəkliklə, həm 

də obrazlı təfəkkürdən süzülüb gələn elat deyimləri ilə süslənir ki, ədəbi-mədəni mühit bir növ 

onsuz keçinməyin çətinliyini çəkir. “Şəhriyar” da şifahi mühitin qaynarlığında bundan 

yararlanmaqla əsrin ümumi axarına köklənmiş və bu adda mükəmməl bədii nəsr örnəyinin 

ortaya çıxması üçün əsas olmuşdur. “Bir vaqt sövdəkar, Saleh huşa gəlib sərxoşluqdan ayılan 
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tək gördü ki, heç bir  mütənnəfis və bir bəşər məclis əhlindən qalmayıb, təki-tənha çadır içində 

qalubdur. Səday elədi. 

-Ey əhli-xanə!.. 

O saat sövdəgərin öz halali ki, Zəhra xanım ola, bəli deyüb, qulluğunda hazır olub: 

-Nədür əmrin, buyur – deyüb. 

-Ey arvat, mənə bilddür, bu məclisin təfriqə olmağı səbəbi nə oldi? 

Bu övrəti-salihə və paketiqad ərz eylədi ki, ey mənim taci-səri-sahibim və ümidvari-püşti-

zənahım! Əgər ki, kişidən izn və rüsxət olmaya, arvat üçün ərz etmək ürəfalar yanında çox eyib, 

bəlkə dəlaləti-nadanluq olur. Nəhayət, çünki özün sual edüb, buyurursan, indi mənə işarəti-

izindür, onun üçün cürət edüb, istərəm bir para ərzi layiqanəizhar edəm, məndən inciməyəsən. 

Sövdəgar buyurdu: 

-Mürəxxəssən sölə”  [6, s.28-29]. Didiaktik-tərbiyəvi məzmun, hadisələrin ümumi 

axarında təcəssümünü tapan epizodlar, təhkiyə, sintaktik fiqurların sərgilədiyi üslub Saleh 

sövdəgar və həyat yoldaşı Zeynəb arasında olan söhbətdə bütün tərəfləri ilə özünün ifadəsini 

tapır. Ailə münasibətləri səviyyəsində Saleh sövdəkarın dedikləri XVIII əsrin və ondan əvvəlki 

dönəmlərin təsəvvürünü faktlaşdırır.  

Klassik məsnəvilərdə, və folklor mühitində özünə yer alan övladsızlıq, nəzir-niyazla 

dünyaya gəliş, buta verilməsi və s. məsələlər “Şəhriyar” dastanının axarını müəyyənləşdirir. 

Atanın övladsızlıq nigarançılığı onun xeyirxahlığı (Soğanlıq yolu üstündə döyülən iki uşağın 

bir zalım əlindən qurtarması) sayəsində aradan qalxır. Əsər baş qəhrəmanın (Şəhriyarın) adı ilə 

bağlanır. O, butasının arxasınca gedərək bütün müşküllərə, çətinliklərə sinə gərir, ağlı və 

bacarığı, şəxsi qabiliyyətləri ilə müşkülləri həll edir. Sədaqət nümunəsi olaraq simvollaşır, 

şəhərlər, ölkələr dolaşır, Pərizad, Zəhrabəyim, Şamamabəyim, Sənubər kimi gözəllərlə 

qarşılaşır. Şəhriyarın butası Sənubər Kirman xanı Cahangir xanın qızıdır. Bacarığı, qabiliyyəti 

ilə el-obada hamının diqqətini özünə cəlb edir. Dastanlardakı buta motivi burada da qabarıq 

şəkildə özünə yer alır. Yuxuda Şəhriyarı görür və ona buta verilir. Həkim Sadıq da qızın eşqə 

girifdar olmasını deyir. Əsərdə adı keçən Soğanlı, Ortaçala, Şəmsəddin, Gəncə, Girman, 

Qarayazı, Zəyəm, Tovuz, Sınıq körpü, Ozan məhəlləsi və s. hadisələrin tarixi-coğrafi axarını 

diqqət önünə gətirir. Forma mükəmməlliyi ilə səciyyələnən bu abidə folklordan və yazılı 

ədəbiyyatdan gələnləri əhatələmək baxımından da xüsusi maraq doğurur. “Şəhriyar” nəsr və 

nəzm hissədən ibarətdir. Ancaq burada nəsr daha aparıcıdır. Təhkiyəni nəsrlə davam etdirən 

ədib qəhrəmanların dilindən şeirlər də gətirir. Şeirlər qəzəl, qoşma, gəraylı və müxəmməs 

formasından ibarətdir.  Bu da göstərir ki, bu əsərdə şifahi və yazılı ədəbiyyat ənənələri birləşir. 

Qəzəl və müxəmməs sarayda, qoşma və gəraylı isə elat içərisində işlənir. Bu şeirlər dil, üslub 

baxımından fərqlənmir” [9, s.626]. Ümumiyyətlə, XVIII əsr xalq ədəbiyyatından, aşıq 

yaradıcılığından, dastan örnəklərindən gələnlər timsalında mükəmməl bir təsəvvürə bağlanır. 

Klassik ədəbiyyatın orta əsrlərin dərinliklərindən süzülüb gələn ləngərli axarı aparıcılıq 

səviyyəsində olmasa da, öz yoluna davam edir. Ədəbi-mədəni düşüncənin hər iki qolu bir-
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birindən yararlanmada həm də əlavələrlə, üslub, mühitin özündən gələn mövzu rəngarənglikləri 

ilə zənginləşmədə faktlaşır. “Şəhriyar” dastanında da müəllifin klassik şeir şəkillərindən 

istifadəsi buna nümunədir.  

Əsərdə ayrı-ayrı epizodların verdiyi informasiya paradiqma səviyyəsində gerçək olanı və 

min illər boyu qəliblənmiş  təsəvvürləri, elat məişətinin müəyyənləşmiş prinsiplərini diqqət 

önünə gətirir. Məsələn, sövdəkar Salehlə Cahangir xan arasında olan söhbət bunun epizod 

məqamıdır. “Mənim bir oğlum var, yaxşı oxuyub və elmdə qüsuru yoxdu. Amma indi bir bəlaya 

düçar olub və gah vaqta bixud olub və gah özinə gəlüb nalə və fəryad edüb, əşari-xoş kəlam və 

aqilanə söz söyləyib canan-canan deyüb oxur və ağlar. Biz yalvarıb deyərük: 

-Axır dərdin nədür? Özü də elə sözlər deyür  mən deməgə qorxuram və kölgən ağırdur.  

Hərçənd Cahangir xan kəlamından məlum elədi, genə dedi: 

-Gərək deyəsən. 

Dedi: 

-Vallah, mən öz ölümümü öz boynuma götürmüşəm. Əbyat və əşar oxuyub, axırında 

Sənubər xanım deyüb tapşurur və bizə yalvarur gərək məni mürəxxəs eləsiz ki, öz butama 

gedəm” [6, s.68]. XVIII əsrin ümumi mədəniyyət fondu bütün müstəvilərdə milli olanı, etnosun 

əxlaq, mənəviyyat təsəvvürlərini əks etdirməyə bağlanır.  Bu mətndə sövdəkar Salehlə 

Cahangir xanın arasında olan söhbət xalq və ali təbəqə (hakim zümrə) arasında mənzərəni 

səciyyələndirir. Sövdəkar Salehin çox ehtiyatla məsələni açması və dedikləri, eyni zamanda 

Cahangir xanın qəzəbli davranışı bunun örnəyidir. Ağlı, zəkası, qabiliyyəti ilə ağır sınaqlardan 

çıxan Şəhriyar axırda öz butasına qovuşur. Əsərin conluq epizodu nikbin bir axara köklənməklə 

dastanlardan gələn ənənəni sərgiləyərək diqqətçəkici təsir bağışlayır. “Tamam büzürgzadəgani 

– Kaxet, Gürcüstan ayağa durub Şəhriyar xana baş endürüb ərz eləyüb dedilər: 

-Gərək bizdən inciməyəsən. Əgər Pərizad xanım səhranişin olub həmişə həmsöhbəti-əhli-

səhra olub isə də Allaha and içün  nə surətdə və nə fəhm-kamalda  külli-məmaliki Gürcüstanda 

bərabəri yoxdur. Maşallah! Maşallah! Həq pənahında saxlasun! 

Qərəz hər tərəfdən “afərin”, “afərin” sədası əflakə çıxıb.  

Sonra Şəhriyar xan buyurdu: 

-İndi gərək tədariki-köçi-şəhri-Tiflis edək. Bəs oldu səhralarda gəzüb riyazət çəküb 

istirahət görməyü” [6, s.197]. “Şəhriyar” dastanı yazılı ədəbiyyatın nümunəsidir və şifahi 

təfəkkürdə olan “Şəhriyar və Sənubər” dastanının bir variantı olaraq işlənib təqdim 

olunmuşdur. Bütün parametrlərdə başlanğıc formulları, zaman və məkan formulları və keçid 

formulları ilə dastan təfəkkürünə bağlanmaqla onun ümumi sistemi üzərində nizamlanmışdır.  

Dil baxımından isə bir qədər fərqlidir, yazı mühitinin XVIII əsr səviyyəsindəki mənzərəsini 

əhatələyir.  

Nəticə. XVIII əsr Azərbaycan bədii nəsri klassik ənənənin forma, məzmun və ifadə 

üsulları üzərində öz işini qurmaqla, həm də əsrin ümumi ahəngindən gələnləri  əhatələmək 

gücündə nəzər-diqqəti cəlb edir. “Şəhriyar” dastanı bunun klassik örnəyi kimi önəm daşıyır. 

Burada əsərin strukturu, janr özəlliklərində özünü göstərən elementlər sırf aşıq dastan 
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yaradıcılığına bağlanmaqla bu möhtəşəmliyin epik təhkiyədə nələrlə səciyyələnməsini 

aşkarlayır. “Şəhriyar”dakı özünəməxsusluq elementləri klassik ənənədən gələnlər timsalında 

xalq şeir örnəkləri ilə klassik şeir şəkillərinin ortaqlıq nöqtəsini müəyyənliyidir. XVIII əsrin 

istedadlı simalarından olan Məhəmməd bunlardan yüksək sənətkarlıq keyfiyyəti səviyyəsində 

bəhrələnmiş və xalq ədəbiyyatının (aşıq dastanlarının) yazılı ədəbiyyat üçün bir qaynaq 

olmasını da “Şəhriyar” timsalında sübut etmişdir. Bütün bunlar XVIII əsr Azərbaycan epik 

mühitinin zənginlik mənzərəsinin və nələrlə səciyyələnməsinin göstəricisidir.  
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