
Rufət  

 

www.kitabxana.net  
 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
 

2012 

“Gənc yazarın e-kitabı” 

 
Elmar Vüqarlı 

“Xəzərlən qəlbimdə” 

Poeziya 

Qəlbin sufi sədası 

Fəlsəfi-filologi tərcümələr 

Gənc şair-mütərcim Elmar Vüqarlı imzası oxuculara, xüsusən də dünya 

fəlsəfəsi ilə maraqlananlara yaxşı tanışdır. Onun bu ilk e-kitabına özünün 

şeirlərindən seçmələr və müxtəlif tanınmış dünya alimlərinin fəlsəfi-elmi 

mətnlərindən tərcümələri daxildir...  

 

 
 

Y E N I  Y A Z A R L A R  V Ə  S Ə N Ə T Ç I L Ə R  Q U R U M U .  E - N Ə Ş R  N  3 2 ( 1 4 2  -  2 0 1 2 )   

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 2 

 

www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə 

  http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet 

resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" ("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. 

İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" altbölümü) kulturoloji-innovativ 

layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 

Elektron Kitab N 32 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi yanında  

Azərbaycan Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

Elmar Vüqarlı 

“Xəzərlən qəlbimdə” 

Poeziya 

Qəlbin sufi sədası 

Fəlsəfi-filologi tərcümələr 

Gənc şair-mütərcim Elmar Vüqarlı imzası oxuculara, xüsusən də dünya fəlsəfəsi ilə 

maraqlananlara yaxşı tanışdır. Onun bu ilk e-kitabına özünün şeirlərindən seçmələr və 

müxtəlif tanınmış dünya alimlərinin fəlsəfi-elmi mətnlərindən tərcümələri daxildir...  

 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012. E-nəşr N 32 (1423- 2012) 

 
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun: 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167  

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 4 

 

 

 

Elmar Vüqarlı 

 

 

 

 

Poeziya 

 

Xəzərlən qəlbimdə... 
 

 

  

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 5 

 

Paslı açarlar 

 

Bakıdakı Təzə bazarda gördüyüm mənzərədən sonra yazılıb. 

 

Təzə bazarın köhnə,  

daha doğrusuzir- 

zibil hesab etdiyimiz, 

əşyalar  satılan 

unudulmuş hissəsi... 

Burada hər şey köhnədi, 

hətta satıcılar da. 

Çünki onlar da 

sahibləri tərəfindən 

bir daha heç xatırlanmayacaq dərəcədə 

çoxdan unudulmuş  

                                əşyalar kimi  

çoxdan yaddan çıxarılıblar. 

Hamısının üzündə  

bir ifadə var: 

Yoxsulluq! 

Dünya öz yolu ilə, 

onlar da öz yolları ilə gedirlər, 

ancaq dünya ilə kəsişən yolları  

hər günümüzün xüsusi isminə çevrilmiş 
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Yoxsulluqdan, Amansız Aclıqdan keçir... 

Bazarın bu hissəsində  

"piştaxta" hesab olunan –  

torpaq üzərinə dağıtdıqları 

köhnə-köşkülü 

satıcılar    yenə də bir təhər 

işə keçirirlər,  

amma bir şeydən başqa: 

Nimdaş, yırtıq kostyum-şalvar geyinmiş  

bir qocanın qarşısına qoyub satdığı 

bir topa kilidsiz paslı açarlardan başqa.  

Hər kəs bu qocanın  satdığı 

kilidsiz paslı açarlara 

maddım-maddım baxıb 

əvvəlcə təəccüblənir, 

sonra özünü toxtayıb, 

- əşi, başı çatmır,- deyib 

saymazyana yanından ötür. 

Qoca isə gülümsəyir içində, 

lakin kədər görmək olar 

ikrah dolu əzəmətli üzündə... 
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Ey qoca, içində gülürsən, 

çünki o paslı  açarların sirrini 

təkcə sən bilirsən, 

sən onların tarixini  

özün qədər sevirsən. 

Bilirsən ki, o kilidsiz açarlar 

sevgiyə möhtac,  

                           qayğıya susamış  

                                             evlərin açarıdır. 

Bilirsən ki, o açarlar 

haqsızlıqla canlar çürüdülən 

                                    ədalətsiz zindanların açarıdır. 

Bilirsən ki, o açarlar 

kabinetlər qarşısında tökülməkdən 

                                         özü-özündən həyalanan 

                                                      abrımızın açarıdır. 

Bilirsən ki, o açarlar 

günü-gündən  özgələşən, 

                                   düşkünləşən 

                                            ruhumuzun  açarıdır. 

Bilirsən ki, o açarlar  

daşdan çıxan  

                      ruzumuzun  açarıdır... 

Yox qoca, bunlar nədir ki, 
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o paslı açarların arasında 

Qarabağda qoyub gəldiyimiz  

mənzillərin də açarları var, 

əlaltından satılmış 

muzeylərin də açarları var, 

hələ bir az eşələsək 

Qarabağın da açarları var... 

Ancaq, ey qoca, indi sən satdığın 

itirilmiş açarların içərisində  

bir açar yoxdur, 

çünki o heç vaxt da olmayıb, 

o da, ağlımızın  uzaqgörənlik  açarı... 
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Tənhalıqdan ağlayan qadın 

 

Yenə tənhalıqdan ağlayan qadın, 

Baxarsan yollara yaşlı gözlərlə. 

Dərindir həsrətin zamanın kimi, 

Aldatma özünü yalan sözlərlə. 

 

Qara saçların da ağardı vaxtsız, 

Axı həyat dolu ürəyin vardı. 

Qəlbinə dəyəndə kədər yarası, 

Onu ovutmağa köməyin vardı. 

 

Gözləmə, o günlər qayıdan deyil; 

Sanardın hər bir şey gülür səninlə. 

Məhv et dünyasını zülmün, sitəmin, 

Barış bu həyatın, bu taleyinlə. 

 

Uca tut başını, burax diz çöksün 

Qarşında zalımın acı kədəri. 

Sevgiylə süslənmiş müqəddəsliyin, 

Fəth etsin inamla ülvi göyləri. 
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Bəlkə anlayarsan 

 

Duruşum, baxışım, danışmağım da 

Söz olur yanında, əl çək, get daha! 

Köhnə nağılların məkruh səsindən 

Zülmətəm, inamım yoxdur sabaha. 

 

Gülmə üzümdəki kədər dünyama, 

Onsuz da gizlənir o, nəzərlərdən. 

Sonu müəmmalı həyat içində 

Bilmirsən bu ürək keçir nələrdən. 

 

Mənim sükutumu bilmək istəsən, 

Səssiz  arzuların səsini dinlə. 

Dolmuş gözlərimdə donan ümidim, 

Ağlayar, sızlayar onda səninlə. 

  

Qayıdıb özünə, dərin nəzərlə 

Seyr et həqiqəti, seyr et yalanı. 

Süzülüb ziddiyyət qaranlığından, 

Bəlkə anlayarsan   hər bir insanı. 
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Mələklər qapına təzimə gələr 

Bu dərdli sinəmdə qapında hər gün 

Ahu-zar eylərəm, ya Rəsul Allah! 

Dalıb nurundakı rəhmət selinə 

Sevgidən ağlaram, ya Rəsul Allah! 

 

Xəstə könüllərə məlhəm  bəxş edən, 

Səninlə aləmi gözəllik sardı. 

Ey xəlq olmuşların ən xeyirlisi, 

Rəhmətin qəməri ikiyə yardı. 

 

Heyranın olmayan varmı birisi?! 

Gecə də, gündüz də adını söylər. 

Içməkçün qəlbindən kövsər suyunu 

Mələklər qapına təzimə gələr.  

 

Titrədər yerləri, göyləri səssiz, 

Qəlbimdə çağlayan kədər ağrısı. 

Ruhuma qanad ver, ruhuma ruh ver, 

Odlanar içimdə həsrət yanğısı.  

Sadiq qul-kölənəm, unutma məni, 

Səslərəm, ya Rəsul, səni yaralı. 

Diz çöküb, yalvarıb, şəfaət dilər 

Qarşında vüqarsız yazıq Vüqarlı. 
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Unutmaram 

 

illər keçə  

və sən  

başqa dodaqlarda alışa bilərsən, 

yad nəfəsin qoxusuna bulaşa bilərsən...  

amma mən  

səni unutmaram, 

səni unutmaram! 

 

istəsən lap ölərəm, 

əriyərəm için-için, 

amma səni unutmaram, 

səni unutmaram! 

 

əgər ağlımı itirib 

çıldırsam da, 

yollara yıxılıb 

hər şeyi unutsam da 

səni unutmaram.. 

 

ey röyasından ayıla bilmədiyim 

şirin yuxum, 

təbəssümünü, 
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uzaqlarda 

nəyisə itirib-axtaran baxışlarını, 

söylə, 

unuda bilərəmi? 

 

necə unuda bilərəm, 

qalman üçün göz yaşımla yalvarıram?! 

 

necə unuda bilərəm, 

səni həyatdan, 

sözlə dediyimdən çox sevirəm?... 

 

ömründən məni çıxarıb atsan belə, 

sevdiyini dansan belə 

səni unutmaram.. 

unutmaram… 

 

illər keçə 

və sən  

başqa dodaqlarda alışa bilərsən, 

yad nəfəsin qoxusuna bulaşa bilərsən...  

amma mən  

səni unutmaram, 

səni unutmaram... 
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Od gəlini 

 

Toz-torpaqlı, qara donun da,  

çiyinlərinə düşmüş  

qara baş örpəyin də 

sanki yas saxlayır bu həyata. 

Bu gənc yaşında solğunlaşmış,  

kirli saçların qəm qoxuyur. 

Kimsə baxmır yazıqlıqla köklənən, 

üzündəki dil açan təbəssümə. 

 

Bağrına basdığı körpənin 

öksürək səsindən titrəyən  

Ana Qəlbi! 

Ürəyində ümidlərin, 

yadlara açılmış əllərində arzuların əriyir 

aram-aram, 

için-için.... 

 

Üşüyən əllərini ovuşdurub 

üzünə çəkirsən qayğı kimi, 

bu səni isitməz, 

Odlar ölkəsinin bəxtsiz Od gəlini! 

Çünki səni hər şey sıxır -  
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səni bu halınla qısqanan  

başqa dilənçilər də sıxır, 

səni əli dəyənəkli polislər də sıxır, 

səni içindəki bu həyata üsyan da sıxır, 

səni yer də sıxır, 

göy də sıxır, 

Odlar ölkəsinin bəxtsiz Od gəlini!  

 

Yollar uzun... 

Sən isə tükənmiş taqətinlə 

yol gedirsən, 

ama yenilmirsən. 

Bu güc sənin deyil! 

Bu güc soyuqdan qorumaq üçün, 

ağrını ovutmaq üçün  

göz yaşlarınla bağrına basdığın 

körpənindir! 

 

Bu güc sənin deyil! 

Allahındır, 

Vətənindir! 

Bilirəm, Od gəlini, 

xəyallarınla da yola getmir 

düşüncəndə acı həqiqət, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 16 

 

tabe etmiş varlığını  

taleyinə olan nifrət, 

uzaqlardan... 

qulağına səs də gələr: 

Ədalət! Ədalət!! Ədalət!!! 

 

Bunları çox eşitmisən, 

artıq özünü dərk etmisən, 

Od gəlini. 

İndi sənin bir dünyan var, 

Adı da ki, səfalət! 

Bunu sən istəməsən də deyəcəklər 

yenə qismət, yenə qismət, yenə qismət! 

Eşdirsənmi nə söyləyir 

səni sarmış vəziyyət: 

“Belə imiş alnına yazılmış yazı, 

Ulu Neft Ölkəsinin karaliçası!” 
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AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ 

 

Sən xalqımın pənahı, 

Döyünən ürəyisən, 

Azərbacan əsgəri! 

Azad, nurlu Vətənin  

Keşiyi, gərəyisən, 

Azərbaycan əsgəri! 

 

Ruhumuzun qüvvəti, 

Millətimin təpəri. 

Zülmətləri dağıdan 

Azadlığın səhəri, 

Ulu Türkün varlığı, 

Ulu Türkün zəfəri -  

Azərbaycan əsgəri! 

 

Əyilməsin vicdanın, 

Qırılmasın inamın. 

Yıxılmasın vüqarın, 

Qoy sapmasın gümanın. 

Səninlədir ədalət, 

Tələbisən zamanın, 

Azərbaycan əsgəri! 
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Qarabağa yolumuz 

Tanrımız olsun kömək! 

Qüdrətini, gücünü 

Son döyüş göstərəcək. 

Öz qanıyla sadiqdir, 

Andından dönməyəcək! 

Şəhidliyin mübarək, 

Hərbi andın mübarək! 

Azərbaycan əsgəri! 
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MƏNDƏSƏN BU SƏHƏR 

 

Məndəsən bu səhər 

tənimdə can kimi, 

məndəsən bu səhər 

yaşanmış zaman kimi… 

 

Yerdə, göydə - hər yanda 

Səni görürəm gözsüz, 

mənimlə danışırsan 

həm kəlməsiz, həm sözsüz. 

İçimdə yollar gedər 

yoluna qovuşmağa, 

ürək atar qəmini 

sonuna qovuşmağa, 

ey mənim varlığım, 

yoxluğum Qidası, 

sevincimin, 

kədərimin, əzabımın, 

fərəhimin Mayası! 

 

Dünyanı əldən salan 

qanlı müharibələrdən, 

“izm”lərə dolaşmış 
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yarıtmaz nitsşelərdən, 

qafamı alt-üst edən 

bayağı nəğmələrdən, 

özünə tərif deyən 

kişicik gədələrdən, 

zəhlətökən, içiboş, 

çürük düşüncələrdən, 

açılması zor olan, 

düyünsüz düyünlərdən 

rahatlıq tapmaq üçün 

üz tutmağa yerim var: 

ora nə çayxana, 

nə bar, 

nə sauna-masajdır; 

nə məsciddir, 

nə kilsə, 

nə də başqa kitabdır! 

 

Ovunduğum o məkan – 

Sənlə dolu ürəyim! 

Həm varlığın özüdür, 

həm Özüdür ürəyim! 

Quşların cəh-cəhinə, 

burax, qarışsın səsim, 
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oxusun əsim-əsim: 

Məndəsən bu səhər 

tənimdə can kimi, 

məndəsən bu səhər 

yaşanmış zaman kimi… 
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Xəzərlən qəlbimdə 

 

Bəyaz gecələrin qoynunda 

sevimli körpələrtək 

əzizlən, oxşan! 

Mürgü yuxulardan süzülüb gələn 

zülmətli işıqsan, 

aydınlan, nurlan! 

 

Gəl susma,  

gül, danış, unut hər şeyi,  

xəzərlən qəlbimdə, ey əziz Neva! 

Xəzan gəncliyimi boğub suyunda 

ağlat gözümdəki donan yaşları! 

Axı sən bilirsən –  

Ruhumda boşluğu doldurmaq üçün 

qəlbimdən nəyisə boşaltmalısan, 

ağlat,  

göz yaşlarım qoy yusun onu, 

bu hissin nə adı,  

nə ünvanı var... 
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Bu tutqun səmanın altında səssiz 

öpüşək, dərdləşək qərib dost kimi. 

Keçib hər şeyimdən alt-üst dünyamla 

atıram ruhumu sənə daş kimi! 

Xəzərlən qəlbimdə, ey əziz Neva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 24 

 

Zibillik şairi 

 

Əvvəl atamın ölümü, 

sonra da uşaqlıq günahlarım, 

Qarabağ müharibəsi, 

anamın zəhlətökən deyinmələri 

bezdirdi məni həyatdan…. 

 

Baş götürüb qaçmağa yer tapmadım, 

götür-qoy etdim özüm özümü 

bu ömürdümü deyə-deyə… 

 

Tənhalıq pas kimi çürütdü qura bilmədiyim xəyallarımı, 

kəndirə keçirib boğazından asdım arzularımı. 

Qəlbimdəki sevgiləri bir-bir öldürüb basdırdım 

hara gəldi, necə gəldi. 

 

Həyasızcasına inandırmışdılar 

bəzi şeylərin aliliyinə, müqəddəsliyinə!!! 

Nədənsə Vətən sevgisi ölməmişdi qəlbimdə, 

demə o da can verirmiş özü-öz içində. 

 

Əsgərlikdə olanda onun da başına daş salıb 

basdırdım o birilərin yanına. 
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Vətənini gecə-gündüz söyən, 

“day-dayı”sı olmayan əksər zabitlər, yoxsullar kimi… 

 

Mən həsrət şairiyəm, 

qəm şairiyəm, 

ölü diriyəm!- deyən şair dostlarım yadıma düşdü; 

bir də sovetli, sovetsiz günlərdən danışıb 

“kaş yaranmayaydıq!” deyən qonşumz Qəzənfər kişi… 

Amma biz yaranmışdıq! 

 

Nə yazıq ki, zamansız… 

Bu suala cavab gəzir hər kəs ağız dolusu danışıb: 

“İnsanlıq nəcisdir, yoxsa gözəllik?” 

“Nədirsə bunların arasındadır” bildirir 

əqidəsiz, heyvan hissli humanistlər, liberallar… 

 

Gözlərimi açandan zibillik, nəcis gördüm hər yanı; 

qulaqlarımda cingildəyən ilk səs nənəmin – 

“bura bir də zibil atanın ölüsünə lənət!” sözləri oldu… 

 

Zədələnmiş ötən günlərin nəcis qoxulu bataqlığında batıb qaldım 

və sonda anladım ki, mən kiməm: 

“Gözləri qan, yaşlı qələmi qabarlı, 

Mən zibillik şairi Vüqarlıyam, Vüqarlı!” 
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Geriyə baxmadan 

 

Titrəyərsənmi toxunsam dodaqlarına? 

Ölərsənmi gözlərini qırpmadan 

səni sevən birisi üçün? 

Qaçarsanmı geriyə baxmadan mənimlə 

son dayanacağı bilinməyən sonsuzluğa? 

 

Gəl and içək, 

yalan danışaq, 

aldadaq bir-birimizi…. 

Onsuz da hər şey yalandı!!! 

 

Heç kəsin deyə bilməyəcəyi bir yerə aparır bizi bu gecə, 

saxlaya bilməz bizi bu yoldan göylərin hökmü! 

Gəl bu gecəni bir ömür kimi yaşayaq, 

gəl rəqs edək qəlbimizin ritmi ilə, 

al məni qollarına… 

 

Axı sən mənim yazmadığım şeirsən, 

oxumadığım ən həzin nəğməm! 

Hər şeyi alt-üst etməyə, 

məni yarı yolda qoymağa tələsmə belə… 
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Əlini əlimə ver, 

gəl qaçaq, 

gizlənək bizi izləyən səhərin qayğısından, 

günəşin şüasından, 

Allahın dünyasından… 

 

Qapanaq dünyamızın zülmətinə, 

qaradan artıq boyaq olmaz ki. 

Bəlkə mən çox dərinə getmişəm? 

Bəlkə ağlımı mən itirmişəm? 

Boş ver məni, əzizim! 

Sən mənimləsən bu gecə, 

mən də səninlə…. 
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13-lər 

 

Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, 

Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan! 

 

Gültəkin 

1.28 may meydanı… 

Didib parçalayır 

insan insanı! 

 

2.Soyuq divarlarda 

ofsayd deputatların 

cırılmış plakat nişanı.  

 

3.Bir tərəfdə 

alıb verən kişilərin 

əlində arvad tumanı. 

 

4.”Çek, dollar, rus pulu” 

çığıranların 

“Bayatı-kürd” muğamı. 

 

5.Kontur davasına çıxanların 

söyünc dolu fəğanı. 
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6.Yanan zıbillərin 

gözyaşardıcı 

tüstüsü, dumanı… 

Bu füsünkar mənzərə 

necə cəlb etməsin 

yabançı insanı. 

 

7.Mən yabançıyam! 

 

8.Öz əvvəlki yolundadı 

həm yolunun sağında, 

həm solundadı 

binası təzə bəzəkdən çıxmış 

Neft Akademiyası – 

aborigenlərin əzabı, yası, 

 

9. maqnitofondan anqıran 

gönüqalın manısın fikrincə, 

alın yazısı. 

 

10. Milli Bankın 

kasıbın gözünə mil çəkən, 

göyə millənən 
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əzəməti önündə 

intihar edir hər gün 

ürəyində neçələri. 

 

11. Buranın bir başqadır gecələri, 

bəzən sakit həyatlı, 

bəzən toylu-busatlı. 

 

12. Bakı vağzalının 

qırılmış, sökülmüş, 

öz-özünə tökülmüş 

pəncərə şüşələri 

daha qarşılamır səhərləri. 

 

13. Azad Qadın carçısı da 

dərin fikrə dalıb, 

ətrafını 

arzusunda olduğu 

Sevillər, Almazlar.. 

daha nə bilim, 

çadrasızlar alıb… 

 

Sual işarəsitək 

bükülüb içinə, 
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artıq dayanmır vüqarlı, 

uca tut başını, 

ay Cabbarlı! 

 

Nəzərlərdən gizlənib 

narahat olma, 

“Soğun çiçək” kimi solma, 

səndən cavab gözləmirəm, 

nə düşündüyünü 

üzündən bilirəm. 

Əllərin qoynunda 

düşünürsən ki, 

bizə belə azadlıq 

lazımıydımı? 
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Gec də olsa, Sabahınız xeyir! 

 

Müqəddəs üfüqlərin 

cinayət məngənəsində 

günəşin boğduğu qaranlıq 

qanla təslim olur; 

yenə bir gün doğur 

nəmli zirzəmilərə, 

toz basmış evlərə, 

unudulmuş kəndlərə, 

tıxaclı şəhərlərə…. 

 

Səhərin xor ansamblı quşların 

səmalardan aləmlərə 

şou-binessiz, 

fonoqramsız, 

alqışsız konserti, 

eyni zamanda 

şəhərləri süpürən 

süpürgələrin ahəngi, 

məscidlərin azanı, 

kilsələrin zəngi…. 
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Bu xaosun yaratdığı 

ilk vahimədən 

səksəkəli təbiət əsnəyir, 

hər nizamlı kosmos da 

mikro-kosmikləri 

xaosa səsləyir…. 

 

Bir azdan 

sonu bitməyən 

dartadart, soxhasox 

başlayacaq, 

kimlərsə 

kiminsə 

ünvanını 

daşlayacaq, 

əksəriyyət sürünəcək, 

digərləri əziləcək, 

şeytan qolları altında 

həyatı 

xaos bürüyəcək. 

 

Yenə kifirlər gözəl, 

zalımlar haqlı, 

nisbilər əzəl, 
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gerçəklər yalan 

görünəcək, 

özümüz də bilmədən 

içimizdə bir sevgi də 

can verəcək…. 

 

Amma…. 

hər şeyə rəğmən, 

gecələrin əlindən, 

canını zornan, 

güc-bəlaynan qurtarmış 

yaralı bir Səhər açılır, 

gec də olsa, Sabahınız xeyir! 
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Sən elə ordasan 

 

Sən elə ordasan harda mən varam, 

İdrakım, düşüncəm köklənib sənə. 

Zamansız məhəbbət, zamansız inam... 

Bunlar bil əbəsdir, bu dəli könül  

Sonsuz ümidlərlə bağlanıb sənə.  

 

Üzümdə küskünlük, qəlbimdə kədər, 

Qanayan ürəklə yollar uzunu 

Hərdən dolaşaram, boğsa da qəhər, 

Hər yana boylanıb, hər yana baxıb  

Axtarar gözlərim sənin üzünü.  

 

Bəzən də qoynuna götürüb məni 

Sənli xatirələr alıb aparar. 

Ağrısı içimdə qalan günləri 

Könlümün sağalmaz yaralarına 

Həsrətlə yoğurub yenə qaytarar.  

 

 

Duymaqçün sevgimin hərarətini, 

Səp, sovur göylərə məni sən daha. 

Anlayıb ülviyyət hərarətini 
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Səhər mehindən də xəfif eşqimi 

Göstər hər bir şeydən təmiz Allaha. 

 

Sən elə ordasan harda mən varam, 

Idrakım, düşüncəm köklənib sənə. 

Zamansız məhəbbət, zamansız inam... 

Bunlar bil əbəsdir, bu dəli könül  

Sonsuz ümidlərlə bağlanıb sənə.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 37 

 

Bizə nəğmə oxusun 

 

Sevgimizin son anı, bizə nəğmə oxusun, 

Silkələyib dünyanı bizə nəğmə oxusun. 

Sinəmizdə daş olan qəlbimizin qəhəri  

Bu ayrılıq səhəri bizə nəğmə oxusun. 

Payızın nəfəsindən xışıldayan yarpaqlar, 

Şaqqıldayan budaqlar bizə nəğmə oxusun. 

Gözümüzə yığılmış keçənlərin yanğısı, 

Tənhalığın qayğısı bizə nəğmə oxusun. 

Yolların ayırıcında dərk edilər qəbahət, 

Ondan doğan həqiqət bizə nəğmə oxusun. 

Ölüm ayağındadır etdiyimiz hər arzu, 

Buna olmayan pozu bizə nəğmə oxusun. 

Bəlkə heç görüşmədik taleyin səhnəsində 

Həsrət özü-özündə bizə nəğmə oxusun. 
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Bəlkə anlayarsan 

 

Duruşum, baxışım, danışmağım da 

Söz olur yanında, əl çək, get daha! 

Köhnə nağılların məkruh səsindən 

Zülmətəm, inamım yoxdur sabaha. 

 

Gülmə üzümdəki kədər dünyama, 

Onsuz da gizlənir o, nəzərlərdən. 

Sonu müəmmalı həyat içində 

Bilmirsən bu ürək keçir nələrdən. 

 

Mənim sükutumu bilmək istəsən, 

Səssiz arzuların səsini dinlə. 

Dolmuş gözlərimdə donan ümidim, 

Ağlayar, sızlayar onda səninlə. 

 

Qayıdıb özünə, dərin nəzərlə 

Seyr et həqiqəti, seyr et yalanı. 

Süzülüb ziddiyyət qaranlığından,  

Bəlkə anlayarsan hər bir insanı. 
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İttiham edə bilmərəm 

 

Mən səni ittiham edə bilmərəm, 

Sənin günahın yox, mənim savabım. 

Qoy sükut hökmünü versin bizlərə 

Sənin sualın yox, mənim cavabım.  

 

Artıq sevənin sevdiyin kimi 

Yolları özüylə aparmaq olmaz. 

Unudub hər şeyi, danıb hər şeyi  

Yaddaşı yaddaşdan qopartmaq olmaz. 

 

Pozub ahəngini, düz ölçüsünü  

Son nöqtə gözləyir zamansız həyat. 

Demək lazım gəlir deyilmişləri, 

“Mən bədbəxt olsam da, sən arzuna çat!”  
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İşğal 

 

Biz təkcə işğal olunmuruq, həm də işğal edirik… 

 

Durduğum məkan, 

ürəyimin döyüntüsündə 

əritdiyim zaman – 

işğal. 

Alıb-verdiyim nəfəslər, 

eşitdiyim səslər, 

dediyim sözlər – 

işğal. 

Yediyim çörək, 

içdiyim su, 

mənə sərf olunan illər, 

umulan əvəzlər, 

həyatıma girib-çıxan kəslər – 

işğal. 

Olumla ölüm arasında 

çabalayan düşüncəm, 

anbaan çatlayan 

qəlbimin aynasındakı kölgəm – 

işğal. 

İç dünyamdan 
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dış dünyama, 

dış dünyamdan 

iç dünyama ötürülən 

savabım da, 

günahım da – 

işğal. 

Vücudumun qeybində zühur edən 

nifrət qarışıq sevgi, 

barışdığım həyat adlı itgi, 

boyasına bürünəcəyim 

Həqiqətin torpaq rəngi – 

işğal. 

Bu dönülməz yolçuluğun 

gözüdoymaz, 

əliboş bələdçisi – 

işğal, 

işğal, 

yenə də işğal! 
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Elmar Vüqarlı 

 

 

 

Fəlsəfi-filologi tərcümələr 

 

Qəlbin sufi sədası 
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Livelin Voqan-Li 

 

Ürəyin sufi meditasiyası 

 

Tanınmış mühazirəçi, sufizmə, mistikaya, yuxuyozma və ruhaniyyata dair bir neçə kitabın 

müəllifi Livelin Voqan Li, Nəqşbəndiyyə-Mücəddidiyyə sufi təriqətinin Qərbdə hazırkı varisidir. 

Livelin Voqan Li 1953-cü ildə Londonda doğulub. On doqquz yaşındaykən “Od Qızı” kitabının 

müəllifi İrina Tviday ilə görüşündən sonra Nəqşbəndiyyə-Mücəddidiyyə sufi yolunun yolçusu 

olur. O, İrina Tvidayın varisi olmuş və Nəqşbəndiyyə sufi ordeninin şeyxi adını almışdır.  

Livelin Voqan Li 1991-ci ildə Şimali Kaliforniyaya köçüb orada sufi öyrətimini həyata keçirmək 

üçün Qızıl Sufi Mərkəzinin əsasını qoymuşdur. Bu Mərkəz bu gün də fəaliyyətini davam etdirir. 

Bir neçə mistizmə dair samballı kitabın müəllifi olmaqla yanaşı, Livelin Voqan Li həm də 

Birləşmiş Ştatlarda, Kanada və Avropanın bir çox ölkələrində geniş dinləyici kütləsi tərəfindən 

maraqla qarşılanan sufizm, mistizm, Yunq psixologiyası və yuxu yozmaya aid mühazirələri ilə 

məşhurdur.  

Qədim sufi yanaşması ilə Yunq psixologiyasını birləşdirərək yuxuyozma sahəsinə gətirdiyi yeni 

yozumları onu yuxuyozma sahəsində ixtisaslaşdırmışdır. 2000-ci ildən bəri yazılarında müəllif, 

əsasən təlimini ruhani öhtəliklər və qlobal şüurlu birliyin oyadılması üzərində qurur. Son vaxtlar 

isə əsasən qadının mənəvi vəzifələri və ruhani ekalogiya barəsində yazıları ilə gündəmə 

gəlmişdir. Kitabları içərisində “Allahın Əlamətləri” və “İşığın əlkimyası” monoqrafiyaları 

oxucular tərəfindən rəğbətlə qaşılanır. 

Bizim tərəfimizdən müəllifin icazəsi ilə edilən “Ürəyin sufi meditasiyası” məqaləsinin dilimizə 

tərcüməsi onun azərbaycanlı oxucuları ilə birici görüşüdür.  
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ÜRƏYİN SUFİ MEDİTASİYASI 

Müəllif: Livelin Voqan Li 

İngiliscədən dilimizə çevirdi: Elmar Vüqarlı 

 

Allahı doğru tanımanın bilgisi ancaq  aşiq Məşuquyla sirrli ünsiyyətlə təmasa girəndə əldə edilir. 

- Ənənəvi Sufi deyimi 

Tarixi 

Sufizm sevgi yoludur. Sufi ürəyinin sirləri ilə  Allaha səyahət edən yolçudur, sevgi yolunun 

səyyahıdır. Sufi ilə Allah arasındakı münasibət, əlaqə aşiq və Məşuq şəklindədir. Sufilər 

həmçinin Tanrı  aşiqləri kimi tanınır. Tanrıya doğru bu  ruhani səyahət ürək çərçivəsində baş 

verir. Artıq neçə əsrlərdir ki,  sufilər aşiq və Məşuqun vəhdət ekstazını paylaşdığı qəlbin sirrli 

qatlarına doğru özləri çərçivəsində  dərin səyahətdədirlər. 

Sufizm ürəyin qədim müdrikliyidir. O nə məkan, nə zaman, nə də hər hansı bir forma ilə 

məhdudlaşmır. O həmişə olub və hər zaman da olacaqdır. Sufilərtək tanınmamışdan əvvələr də 

bütün dövrlərdə Allah aşiqləri yaşamışlar. 

Kamal Poş adlanan mistiklər dəstəsi, Allah aşiqləri haqqında  bir rəvayət vardır. Kamal Poşun 

mənası örtük, ədyal geyinənlər, bürünənlər deməkdir. Belə ki, yeganə sahibi olduqları  köhnə 

örtüyə onlar gündüzləri bürünər, gecələri isə ondan ədyal kimi istifadə edərdilər. Hekayədə 

deyilir ki, onlar qədim dünyanı başdanbaşa, peyğəmbərdən-peyğəmbərə gəzib dolaşdılar, ancaq 

heç kəs onları qane etmədi. Hər peyğəmbər nəyi edib, nədən uzaq durmağı onlara tapşırdısa, 

lakin  bu onları razı salmadı. Bir gün Məhəmməd peyğəmbər dostları ilə birlikdə oturanda dedi 

ki, Kamal Poşun adamları günlərin hansısa müəyyən sayında gəlməkdə olacaqlar. Beləliklə, 

peyğəmbərin söylədiyi kimi oldu və günlərin həmin sayında Kamal Poşun adamları Məhəmməd 

peyğəmbərlə görüşə gəldilər. Onlar peyğəmbərlə görüşdə olarkən Məhəmməd  heç nə demədi, 

ancaq Kamal Poşun  adamları bununla tamamilə  kifayətləndilər. Ona görə ki, Məhəmməd 

onların qəlbində sevgi yaratdı. Bununla da, Kamal Poş mistiklər dəstəsi əmin oldu ki, 

Məhəmməd ürəyin sirrlərini bilir. Onlar İslam peyğəmbərinin yanında qalıb İslamı qəbul etdilər. 

Bu rəvayətə müvafiq olaraq, Kəmal Poş İslamın mistik elementinə çevrildi. Bəlkə büründükləri 

ağ yun ədyala – sufa  istinadən və yaxud da ürəklərinin təmizlik əlamətini göstərən səfa – sözünə 

əsasən bu yolçular sonralar sufi kimi tanındılar. Sufizm əsrlər boyu həm İslam dünyasında, həm 

də ondan kənarlarda yayıldı. Sufilərin ciddi İslam ardıcılları olmalarına baxmayaraq,  bəziləri  

ortodoks islam tərəfindən təqib edildi. 

Sufizm barəsində erkən çağlarda çox az yazılmışdır. Sadəcə ruhani ehtiraslarını, Allaha qırılmaz  

sədaqətlərini yaşayan böyük simalar, möminlər, Allah dostları – vəlilər var idi. Səkkizinci əsrdə 

belə bir mömin köləliyə doğulmuş möminə qadın Rəbiyə idi. Ancaq Rəbiyə  sədaqətinin 

intensivliyi ilə sahibində elə təəssürat yaratdı ki, o  ona azadlıq verməyə məcbur oldu. O, aşiq ilə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 45 

 

Allah arasında mövcud olan sevginin bəyançısı kimi məşhurlaşdı. Rəbiyə Allaha bəslədiyi 

eşqindən bir an olsun belə yayınmamaqdan başqa heç nəyin qayğısını çəkmirdi. Birində ondan 

soruşdular: “Sən Allahı sevirsənmi?” “Bəli,”- deyə o cavab verdi. “Bəs Şeytana necə,  nifrət 

edirsənmi?”, sualını isə – “Xeyir, Allaha olan sevgim şeytana nifrət etməyim üçün mənə vaxt 

vermir,” -  deyə cavablandırdı.  

Əksər erkən sufilər kimi Rəbiyə də ciddi məhrumiyyətlərə və çətinliklərə qatlaşdı. Təsadüfi deyil 

ki, doqquzuncu əsrdə yaşamış böyük  sufi ustadı Bəyazid Bistami fərdi istəklərdən ciddi 

imtinanı, ölümdən əvvəl ölməyi  təcrübədən keçirəndən sonra vurğulayırdı ki, həqiqi ölüm ancaq 

alçaq nəfsi öldürməkdən ibarətdir: 

“Mən nəfsimi ilan dərisini itirən kimi itirdim, sonra özümə baxdım və seyr etdim ki, mən 

Oyam!”.(1) 

Öz nəfsinə və fərdi istəklərinə qalib gəlmiş aşiq inanır ki, bununla Məşuquna qovuşmaq 

mümkündür. Bəyazid kafir hesab edilə biləcək dərəcədə kobud, sərxoş kəlmələrlə vəhdət 

təcrübəsini ifadə etməkdən çəkinmirdi: 

“Mənə həmd olsun, Mənim necə də böyük əzəmətim var!” (2) 

Onuncu əsr mistiyi Həllac Mənsur kimi Bəyazid Bistami də aşiq ilə Məşuq arasındakı birliyi 

ehtiraslı kələmələrlə ifadə edən sərxoşluq məktəbinin məsubu kimi tanınmışdır. 

“Mən sevdiyim Birisi olmuşam və Sevdiyim də mən olmuşdur! 

                      Biz bir bədəndə yerləşən iki ruhuq”.(3) 

Əl-Həllacın məşhur “ənəl-Həqq” (Mən Haqqam) kəlməsi də daxil olmaqla küfr bəyanatları, 

görünür, Bağdadın dar ağacında onun həyatı bahasına başa gəldi. Lakin ölmünə baxmayaraq, əl-

Həllac  qanıyla sevginin bahasını ödəmiş ölməz aşiqlər şahzadəsinə çevrildi. Belə sərxoş 

sufilərdən fərqli olaraq, Cüneyd Bağdadi isə sufilərin ayıq, sağlam düşüncəli vəziyyətini müdafiə 

etdi.  Eyni zamanda Cüneyd vurğuladı ki, fəna  halına (eqonun, nəfsin məhv edilməsi) düşmüş 

aşiqi ətrafı dəli yerinə qoyub  rədd edir. Lakin Cüneyd əl-Həllacı təkrarlamadı. Belə ki, mistik 

təcrübələr haqqında açıqca danışmağın təhlükəli olduğunu o dərindən hiss edirdi. 

Erkən sufi ustadları özlərinin mistik ehtiraslarını yaşayırdılar. Onların təlimləri onların  həyatları 

idi. Belə sufi mürşidlərin mülahizələri  ardıcılları tərəfindən toplanılırdı. Bütün bunlara 

baxmayaraq, hər hansısa bir mistik doktrina yox idi. Sufi təlimləri ancaq on ikinci əsdən etibarən 

mistik sistemlər çərçivəsində təşkil olunmağa başlandı. 1165-ci ildə metafizik doktrinanın ən 

böyük nümayəndəsi  İbn Ərəbi İspaniyada doğuldu. İbn Ərəbinin mistik təliminin nüvəsi əsasən 

vəhdət əl vucud (varlığın birliyi) termini ilə ifadə edilir. İbn Ərəbi fərdi Allah ideyası ilə 

Vəhdətin  fəlsəfi konsepsiyasının yerini dəyişdi. Bildirdi ki, yanlız  Tək Allah mövuddur və O 

çoxun əsasında duran Birdir, həmçinin də çoxdur; O hər şeyin səbəbidir, eyni zamanda da hər 

şeyin və maddənin  mahiyyətindədir: 
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“O indidir, necə ki, O keçmişiydi. O təksiz Tək olduğu kimi, birsiz də Birdir… O həm hər 

şeydən Əvvəldir, həm də hər şeydən Axırdır. O bütün mövcudluğun ən xaricində olduğu kimi, 

həm də ən daxilindədir. Beləliklə, Onsuz nə əvvəl var, nə axır; nə zahir var, nə batin və bunlarsız 

O mövcuddur, Onsuz isə bunlar təşəkkülsüzdür…. Özüylə O Özünü görür və Özüylə O Özünü 

bilir.   Ondan başqa birisi Onu görmür,  Ondan başqa birisi  Onu hiss etmir. Fenomenal 

mövcudluq olan sirrləri Onun müstəsnalığının bir hissəsidir…. Ondan başqa başqası yoxdur, 

Ondan başqa mövcudluq yoxdur”.(4) 

 Biz özümüzü bilməklə Allahı bilirik, bir halda ki Ondan başqa heç nə yoxdur. Məhəmməd 

peyğəmbər təsadüfi demirdi: “Kim özünü bilirsə, demək Allahını da bilir”. Əlbəttə, bu fəlsəfi 

konsepsiya deyil. O sadəcə mistik təcrübədir: “Aşiq İlahi ilə birdir -  sirri sizə aşkar olandan 

sonra başa düşəcəksiniz ki, səyahətinə davam etdiyiniz və davam edəcəyiniz Allahdan başqa 

kimsə deyilsiniz…. Özünüzü bilərək, “mən”inizi islah edərək Allahı bilirsiniz, Onunla 

eyniləşirsiniz. Fəna halı Allahla mahiyyətcə birliyi anlamaqdır. Heç nə Allah olmur və hətta 

Allah ilə birləşmir, çünki hər şey Odur. “(5)  

 İbn Ərəbinin böyüklüyü ideyalarının yeniliyində deyildi. Varlığın birliyi (vəhdət əl-vucud) 

nəzəriyyəsi Sufi metafizikasının çoxdan ayrılmaz tərkib hissəsiydi. Lakin İbn Ərəbi o vaxta 

qədər yalnız şifahi şəkildə yayılmış, ifadə edilmiş ideyaları formal olaraq nəzəriyyələşdirdi. 

Sonrakı sufilər “böyük şeyx”in sistemləşdirmə işini yüksək dəyərləndirib, onu sufizmin real 

mahiyyəti kimi qəbul etdilər. 

İbn Ərəbi “elmin qütbü” adıyla tanındığı qədər, Cəlaləddin  Rumi də mistik sevgini sözlə ifadə 

etmiş düyanın ən böyük aşiq şairi kimi məşhurlaşdı. İbn Ərəbinin vəfatından dörd il sonra, 1240-

cı ildə (bu rəqəm mübahisəlidir – tərc.) məktəbdən evinə dönən ilahiyyat professoru, Rumi yolda 

dərviş, Şəms Təbrizi ilə rastlaşdı. Rəvayyətə əsasən deyilir ki, dərviş, Sənainin Divanından bu 

misraları əzbərdən oxuyandan sonra Rumi dini təlimindən əl çəkib Şəmsin ayaqlarına düşdü: 

“Əgər bilik özüdən özünü azad etmirsə, 

 onda cəhalət belə elmdən  daha yaxşıdır”.(6) 

İkicə misra ilə Ruminin həyatını xülasə etmiş Şəms Təbrizi, Ruminin qəlbində ilahi sevginin 

odunu alovlandıran qığılcım oldu. Nəticə isə bu üç sözdən çox deyildi: Mən yandım! Yandım!! 

Yandım!!! 

Şəms onda elə bir yanğın oyatmışdı ki, bu yanğın yalnız vəhdətlə, Məşuqun varlığında eqonun 

ekstatik itkisiylə səngidi.  Şəms Ruminin həyatını nurlandırmış ilahi günəş idi. Lakin bir gün 

Şəms müəmmalı şəkildə qeyb oldu. Belə qeyd edirlər ki, sərgədan dərvişə bəslədiyi dərin 

sevgisinə görə Rumini qısqanan Ruminin oğullarından biri tərəfindən Şəms qətlə yetirildi. 

Şəmssiz kədərə qərq olan Rumi sevgi okeanında tək-tənha qalıb, itib batdı. 

 Lakin zahiri ayrılığın, itkinin dəhşətli ağrılarından ruhi ittifaq doğuldu və Rumi öz qəlbində 

sevgilisinə qovuşdu. Şəmslə ruhən birləşəndən sonra ilahiyyat professoru sevgi şairinə çevrildi. 

Rumi ürəyin içindəki sevginin və onu alovlandıran odun  ən dərin məqsədinin ağrılarından agah 

oldu. O, insanlığın qəlbini  necə də incəliklə boşaldıb, onu sevgi şərabı ilə doldurur! 
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“Sevgi burdadır  damarlarımda və bədənimdə qan kimi, 

            O məni məhv etmişdir və   məni yalnız Onunla doldurmuşdur. 

           Onun yanğısı bədənimin bütün hüceyrələrinə nüfuz etmişdir, 

                                   “məndən” yalnız  ad qalmışdır; qalan nə varsa, Odur”.(7) 

Allah üçün könlünün çılğın ehtiraslarını ifadə edərək Rumi aşiqlər şairi oldu. Əsrlər əvvəl 

deyilmiş, lakin əhəmiyyətini heç itirməyən  Ruminin sözləri hər aşiqin qəlbini riqqətə gətirir, hər 

bir müridi varlığımızın nüvəsindəki ən dərin ehtirasa – Məşuqa yönəldir. Məhz bu 

keyfiyyətlərinə görə şah əsəri hesab  olunan “Məsnəvi”si “fars dilində Qur’an” adlandırılmışdır. 

Bu gün Rumi dünyanın ən populyar şairidir. Onun poeziyası ehtiyac duyduğumuz İlahi sevginin  

hekayətindən danışır. Biz bu hekayələrə qulaq asaraq anlayırıq ki, sevgini Sevgi sahibindən 

xəbər almış ürək necə nəğmələr oxuya, ağlaya, Allah üçün ehtirasla od tutub yana  bilərmiş. 

Rumi təkcə şair kimi tanınmır, o həmçinin Mövləvilik təriqətinin banisi idi. İbn Ərəbi, Rumi və 

başqa ustadların özünəməxsus sufizm ədəbiyyatları özüylə müxtəlif sufi orderləri, təriqətləri 

meydana gətirdi. Bu ədəbiyyatlar sufi təlimlərinin praktik tətbiqində mühüm inkişafa təkan 

verdi. 

On birinci əsrə qədər xüsusi müəllimlərin ətrafına toplanmış kiçik qruplar artıq hər birisi öz 

təşəbbüskarının adını daşıyan təriqətlər şəklində formalaşmağa başladı. Hər bir təriqətin 

mahiyyəti ruhani transmissiya zəncirinin qırılmaması üçün müəllimin şagirdinə ötürmə 

ənənəsinə əsaslanırdı. Banilərindən varisi olduqları əsas praktika və prinsiplərə əsasən müxtəlif 

təriqətlər bir-birindən fərqləndirilə bilərlər. Bütün bu kimi fərqli amillərə baxmayaraq, Allahın 

mistik sevgisi  “formasız Həqiqət” şəklində sufizmin mahiyyətini müəyyənləşdirir. Bu mistik 

sevgi həmçinin zamanın, məkanın və insanların ehtiyaclarına uyğun olaraq inkişaf etmişdir. Bir 

şeyi də yaddan çıxarmamalıyıq ki, müxtəlif təriqətlərin mövcudluğu mistik sevginin fərqli 

aspektlərini göstərir. 

Meydana çıxmış ilk təriqət hesab olan Qədriyyənin əsasını Bağdadda Əbdul Qadir Gilani (ö. 

1166) qoymuşdur. Asket, vaiz və xətib olmuş Əbdul Qadir Gilani İslam dünyasında ən məşhur 

möminlərdən biri kimi tanınmışdır. Onun Bağdaddakı məzarı bu gün də ziyarətgahdır.  Qədriyyə 

təriqətinin ardıcıllları həm zikr xəfi-yə (Allahın adlarının səssiz təkrarı), həm də zikr cəli-yə 

(Allahın adlarının avazla təkrarı) əsaslanaraq mənəvi keyfiyyətlərin gerçəkləşməsini Allahın 

mərhəməti kimi qarşılayırdılar. Təxminən eyni vaxtda Əhməd ər-Rifai (ö. 1182) tərəfindən Rifai 

təriqətinin əsası qoyuldu. On beşinci əsrə qədər ən populyar təriqət olan Rufai İraqdan Misirə və 

Suriyaya yayıldı. Rifai dərvişləri fəryad qoparan dərvişlər kimi tarixə düşmüşlər. Ona görə ki, 

onlar zikr ayinlərini birlikdə uca səslə icra edirdilər. Qamış neylərin və təbillərin sədası altında 

mistik rəqslərinə görə Ruminin Mövləvilik təriqəti isə fırlanan dərvişlər kimi tanınmışdır. 

Əbdul Xaliq Gücdəvaninin  (ö.1220) təsbitlədiyi, ancaq Bahəddin Nəqşbəndin (ö. 1390) adını 

daşıyan  Nəqşbəndiyyə təriqəti Mövləvilikdən fərqli olaraq özündə sükut və hərəkətsizliyi ehtiva 

edir. Zikrlərini səssiz yerinə  yetirdiklərinə görə Nəqşbəndi dərvişləri sakit sufilər adını 

qazanmışlar. Onlar musiqi və rəqslə icra olunan səma ayinlərində tamamilə iştirak etmirlər. 
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Nəqşbəndi dərvişləri ruhani təcrübələri boyu psixoloji işə və yuxu yozmaya, həmçinin ustad ilə 

şagird arasında  yaxın münasibətə – söhbətə üstünlük verirlər. Mücəddid kimi tanınan Əhməd 

Sirhindinin sayəsidə bu təriqət Orta Asiyada çox müvəfəqqiyyətlə yayılmışdır. Nəqşbəndi 

təriqətinin Hindistan qolu məhz buna görə Nəqşbəndiyə-Mücəddidiyyə kimi tanınır. Sufi  

ustadıyla ruhani təliminin gedişatını özündə əks etdirən gündəlik qeydləri əsasında qələmə aldığı 

“Od Qızı” kitabının müəllifi, İrina Tviday  bu sufi təriqətini 1967-ci ildə Qərbə gətirmişdir. 

Ərinin ölümündən sonra, əlli yaşlarında olarkən İrina Tviday sufi ustadı Bhai Sahiblə 

Hindistanda tanış olur. Bhai Sahib böyük qardaş deməkdir. Ənənəyə müvafiq olaraq sufi 

şeyxinin “şəxsiyyəti naməlum, adsız” olur. Sufilər şəxsiyyətə pərəstiş etmir və müəllimi 

ideallaşdırmırlar. Burada müəllim sadəcə bələdçi rolunu oynayır. Sufilərə görə, müəllim şagirdi 

illüziya dünyasından həqiqət dünyasına aparan mehvər daşıdır. 

Bhai Sahib öz tədris sisteminə əsasən onu (İrina Tviday – tərc.) öyrətdi. Bununla da, İrina 

Tviday Nəqşbədilərin bu qədim ruhani təlimini mənimsəyən ilk Qərbli qadın oldu. Ruhani 

təlimin daha çox dərinliyinə vaqif olmaq məqsədi ilə o, şeyxin yanında bir neçə il qaldı. Ustadla 

görüşəndə şeyx ona yuxularını və təcrübələrini unutmaması üçün gündəlik tutmağı tapşırdı. 

Sonra o əlavə etdi ki, “mən sizə hər şeyi öyrətmək niyyətində deyiləm. Ona görə ki, siz onları 

unudacaqsınız. Əvəzində mən sizə təcrübələri verəcəyəm”.  

Sufizm fərdi ruhən tamamilə dəyişən təcrübələr yoludur. Sonralar İrina Tvidayın bu təcrübələr 

gündəliyi kitaba çevrildi. “Od Qızı” kitabı (“Odun İtməsi” ixtisar olunmuş versiyada belə 

adlanırdı) bu cür ruhani təlimin hesabatını qeydə almış ilk əsərdir. Bu kitab sevginin ürək 

çərçivəsində necə yaradılmasından və bu ilahi sevgini hicranda yandıraraq necə təcrübədən 

keçirilməsindən söhbət açır. 

Ürəyin Meditasiyası 

  

Nəqşbəndi yolunun iki əsas təcrübəsi vardır: sakit zikr və ürəyin sakit meditasiyası. Onun adını 

təkrar edərək biz şüurumuza ürəyin xatirəsini gətirir və ürəyin əbədi anı ilə gündəlik həyatımızı 

birləşdiririk. Xarici vəziyyətimizdən aslı olmayaraq, ürək Məşuqunun adını eşidə bilər. 

Unutmamalıyıq ki, bizim bütün varlığımız sevgiylə həmahəngləşir. Lakin gündəlik həyatımızda 

biz hələ də prədəli illüziyalar ilə Onun əfsunlayıcı, gözəl dünyası tərəfindən qarşı-qarşıya 

qoyuluruq. Yalnız xarici gözlərimizi bağlayandan sonra bütün diqqətimizi Məşuqa cəmləmək 

mümkündür. Bu xüsusda Rəbiyə haqqında belə bir hekayə vardır. Hekayədə nəql olunur ki, 

gözəl bahar günlərinin birində qaranlıq otaqda oturub ibadətlə məşğul olan Rəbiyəni qulluqçusu 

səsləyib ona belə deyir: “Bir çölə çıx, gör ki Yaradan nələr etmişdir”. Rəbiyə otağından ona belə 

cavab verir: “Niyə içəri daxil olub Yaradanı görmürsən? Yaradanı dərindən düşünməyim məni 

özünə o qədər bağlamışdır ki, artıq Onun yaratdıqlarına baxmamaq məni qayğılandırmır”. 

Meditasiyada (dua) biz düşüncə və hisslərimizə təskinlik verməyi öyrənirik. Bununla da ürəyin 

daxili reallığını bilavasitə sınaqdan keçirməyə nail oluruq. Sufi  dostlardan birisi düşüncənin 

xaricində ona ilahi feyziyabın işartısını vermiş arzuya necə nail olmasını belə ifadə edir: 
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“Mən bir qrup ilə otururam və müəllim bizimlə sakitcə danışaraq bunu deyir: “Bu meditasiyanın 

sizə nə verə biləcəyini göstərəcəyəm.” Qrup üzvləri meditasiyaya başlayır. Mən meditadiyaya 

düşürəm. Ən gözəl musiqi akkordunun səsini eşidirəm. Bu notlar get-gedə ucadan səslənməyə 

başlayır. Onun mahiyyəti məni gərgin feyziyaba və nura sorana qədər titrəmə bütün varlığıma 

hakim kəsilir. Bunu mən yalnız cənnətin işartısı kimi təsvir edə bilərəm. Musiqi notları 

meditasiyanın sonları kimi kəsilir”. 

Ağlın çərçivəsində sınaqdan keçirilməsi mümkün olmayan belə xoşbəxtlik əslində Varlığın  

mahiyyətidir. Qəlbimizin dərinliyində tapa biləcəyimiz ruhani Həqiqətdən bizi ayırdığı üçün ağıl 

“Həqiqətin qatili” kimi tanınır. Ona görə ki, ağıl duallıqdan, subyekt ilə obyektin 

diferensiasiyasından keçərək  qavrayır. Həqiqət isə müstəsnalığa əsaslanır. Burada bilən və bilik 

birdir, aşiq ilə Məşuq eynidir. Meditasiya ürək çərçivəsində bizi duallıq dünyasından birliyə 

götürmək üçün ruhi texnikadır. Doqquzuncu əsr Bağdadlı sufi Muhasibi onun əhəmiyyətini belə 

vurğulayırdı: “Səmimi qəlblə və Allahdan qorxaraq Yaradana edilən ruhani səyahət abidin ən 

başlıca mülkiyyətidir”. 

Müxtəlif sufi təriqətləri – yolları fərqli ibadət texnikalarından istifadə edirlər. Nəşbəndi təriqəti 

əsasən bir təcrübəni inkişaf etdirmişdir. Bu təcrübə fikrin hüdudlarını aşmaqdan ötrü sevginin 

enerjisindən istifadəyə əsaslanır. “İlahi mahiyyətin özəyi” olan sevgi mövcudatın ən böyük 

qüvvəsidir. Mənin öz daxili ölçüsundən doğan sevgi, düşüncədən daha sürətli vibrasiyaya 

malikdir və o, ağıla üstün gəlməyi bacarır. Biz  bunu haradasa “eşqə düşmə” təcrübəsində  

dadırıq. Belə ki, bu vəzuyyətdə rasional və aydın surətdə fikirləşə bilmədiyimizin dərindən 

şahidi oluruq. Özlərini yalnız sevgiylə Məşuquna qovuşdurmağa çalışan və bu sevgini dəfələrlə 

gücləndirərək sınaqdan keçirən sufilər məhz bu keyfiyyətlərinə görə tez-tez “Allah dəliləri” kimi 

xarakterizə edilirlər.  Əttar belə deyirdi: “Sevgi ortaya gələndə ağıl yoxa çıxır. Ağıl çılğın 

sevgiylə yaşaya bilmir. Sevginin insan ağlıyla heç bir əlaqəsi yoxdur”. 

 Hisslərini ram edib düşüncəsində cəmləşdirməyə çalışan aşiq fikirlərini və sevgi hissini daha 

çox qəlbində cəmləşdirir; düşüncəsini, ağlını arxa plana keçirir. Düşüncə formaları yavaş-yavaş 

öldükcə emosiyalarımız daha da sabitləşir. “Ürəyin meditasiyası” ağlı və emosiyaları sevgi 

okeanında batıran ruhani təcrübədir. 

Ürəyin meditasiyası zamanı bədənin rahatlığı üçün  fiziki vəziyyətin əhəmiyyəti yoxdur: kimisi 

otura da və hətta uzana da bilər.  

Bu meditasiyada birinci mərhələ ürək çakrasını (çakra – sansikrit sözü olub təkərək, fırlanan 

mənasına uyğun gəlir və əsasən Hind və bəzi Asiya mədəniyyətlərində insan bədənindəki 

metafizik və ya biofizik enerjinin mərkəzi nöqtəsi kimi izah edilir – tərc.)   fəallaşdıran sevgi 

hissini oyatmaqdan ibarətdir. Bu bir neçə yolla edilə bilər. Ən sadəsi sevdiyimiz kəs barəsində 

fikirləşməkdir. Əlbəttə, bu Tanrı, böyük Sevgili ola bilər. Lakin, adətən, başlanğıncda Allah 

qəlbdə yaşayan reallıqdan daha çox ideya kimi qavranılır. Ona görə də sevdiyimiz dostu, sevgili 

birisini düşunməklə başlamaq daha asandır. 

Sevgi çoxlu müxtəlif keyfiyyətlərə malikdir. Bəziləri üçün, sevgi hissi hərarət, şirinlik, 

yumşaqlıq və ya incəlikdirsə, bir çoxlarına görə, onda sülh, sakitlik və asudəçilik var. Sevgi 

həmçinin ağrı, iztirab, itki hissi kimi də başa düşülə bilər. Yuxarıda sadaladığımız keyfiyyətləri 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 50 

 

də nəzərə alsaq ən geniş anlamda sevgi hissi bizə elə gəlir ki, sanki biz özümüzü  bu hissiyyata  

yükləmişik və ya bütün varlığımızı qəlbimizdə yerləşdirmişik. 

Biz bu sevgi hissi ilə oyadılarkən bir gün əvvəl nə etdiyimiz və sabah nə edəcəyimiz zorla 

düşüncəmizə girəcək. Xatirələrin yenidən oyanması, xəyali təsvirlər əqli nəzərdən əvvəl 

meydana çıxır. Ona görə də, biz hər bir fikri, təsviri və hissi tutub saxlamağa, onu sevgi hissi 

içərisində  batırıb mənimsəməyə hazırlaşdığımızı təsəvvürümüzə gətirməliyik. 

Hər bir hiss, xüsusilə sevgi hissi düşünmək prosesindən daha dinamikdir. Beləcə, əgər birisi 

bacardığı qədər bu təcrübəni konsentrasiya ilə yaxşı yerinə yetirərsə, bütün fikirləri yox olacaq. 

Əvəzidə isə heç nə qalmayacaq, daha doğrusu, düşüncəsi boş olacaq. 

 Bu meditasiya həm fərdi, həm də qrup görüşlərdə təcrübədən keçirilir. Qrup şəklində 

görüşlərdə, yığıncaqlarda bütün iştirakçıların ruhi-mənəvi gücü ilə sevginin enerjisi daha çox 

artırılır. Tanrı üçün susamış qəlblər əksər yığıncaq vaxtları sevginin gücünü özləri üçün 

böyüdürlər. 

Fərdi olaraq bu meditasiya ilə başlanğıcda gün ərzində əz azı yarım saat məşğul olunmalıdır. 

Havada daha az fikir formalarının olması və günün yorucu fəaliyyətləri ilə yorulmadığımız üçün 

erkən səhər çağı adətən meditasiya üçün ən yaxşı zamandır. Yuxuya getməzdən əvvəl meditasiya 

etmək də ən yaxşı təcrübələrdəndir. Ancaq bu meditasiya ciddi şərtlərlə təyin edilmiş qaydalara 

əsaslanmır, burada, ümumiyyətlə, məcburiyyət olmamalıdır. Bütün sufi təcrübələrinə görə, əgər 

praktikada daha çox səy varsa, artıq o ruhani deyildir. Bəzən birisi gözlənilmədən meditasiyaya 

cəlb edilir. Unudulmamalıdır ki, yalnız  daxilən oyanmış qəlb meditasiyaya qoşula bilər. Əgər 

birisi mümükün  xarici fəaliyyətlərdən özünü uzaqlaşdıraraq bir neçə dəqiqə və ya hətta saatlar 

ərzində səssizcə oturub meditasiya etmək niyətindədirsə, bilməlidir ki, o sevgi ilə ürəyin ən 

daxili palatasına  yol almış olacaq. 

Biz meditasiyamızı vaxtında edirik. Bunun üçün gündəlik cədvəlimizə və daxili təbiətimizə 

uyğun vaxt tapırıq. Başlanğıcda sevgini oyatmağın və ağlı ram etmənin müxtəlif yolları vardır. 

Bəzi təcrübəçilər qəlblərində sevgini sadəcə instiktiv olaraq oyadır; bir çoxları da müəllimlərinin 

verdiyi bilgilər əsasında fikirləşməklə başlaya bilərlər. Əksər aşiqlər medidasiyaya sevgi ilə 

özlərinə daxilən yadlaşmaqdan ötrü zikir etməklə, bir neçə dəfə “Allah” deməklə başlayır. 

Biz müxtəlif fikirlərin gəlib getməsinə adətən sevgidə fikrimizi cəmləşdirmək üçün imkan 

veririk. Ağıl ilə mübarizə və mübahisə aparmaqla, əslində, biz ona daha çox enerji vermiş 

oluruq. Ağıl yaxşı arqumentlərdən, dəlillərdən zövq alır. Lakin elə vaxtlar da var ki, biz iradə 

gücümüzdən ağlımızın bitib-tükənməyən cəfəngiyatını və sonsuz müzakirələrini dayandırmaq 

üçün yararlanırıq. Buna baxmayaraq, ağıl idarə olunmağı, gücünü və müstəqilliyini itirməyi 

xoşlamır. Hər necə olur-olsun, o tez-tez müqavimət göstərib, özümüzü sevgi üzərində 

mərkəzləşdirmək yönündə apardığımız ruhani fəaliyyətimizdən bizi uzaqlaşdırmağa çalışacaq.  

Ağlı fəth etmək üçün ən yaxşı üsul qəlbin gücünə öz işini görməsi üçün imkan verməkdir. 

 Qəlbimiz daxilində ağlımızı təslim etməklə biz Məşuqa, nəticə etibarı ilə, bütün bəşəriyyətə 

Onun hədiyyəsi olan İlahi Şüurun qığılcımı – fərdi süurumuzu təklif edirik. Bir çoxları 
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“möcüzələrə”, bir çoxları da şərə Onun hədiyyəsi olan müvəqqəti, keçici şüurla hökm vermişdir.  

Allaha tərəf səfər etmək  istəyiriksə, onda müvəqqəti sərbətliyimizdən qaynaqlanan illüziyalar ilə 

dolu bu hədiyyəni (müvəqqəti şüurumuzu) Onun özünə geri qaytarmalıyıq. Bundan çıxış edərək, 

biz hər dəfə meditasiyaya daxil olanda sevgi altarında fərdi şüurumuzu qurban veririk. Belə 

etməklə, Ona Özünü aşkar etməsi üçün məkan və şərait yaratmış oluruq: 

 “Get qəlbinin iqamətgahını süpürüb təmizlə, Məşuqun evi və yaşayış yeri olması üçün onu 

hazırla. Unutma, sən oradan çıxarkən O daxil olacaq. Özünü özündən azad edəndən sonra O, 

Gözəlliyini sənə göstərəcək”.(8) 

  Biz Sevgilinin varlığından agah ola bilidiyimiz daxili məkanı düşüncəmizi boşaldaraq 

yaradırıq. O həmişə aşkardır, ancaq ağıl, emosiyalar və xarici aləm bizi Ondan gizlədir. O sakit 

boşluqdur. Onu ardıcıl sınaqdan keçirmək üçün biz də sakit olmalıyıq. Meditasiya halında biz 

özümüzü qəlbimiz çərçivəsində formalar dünyasından sevginin qeyri-məhdud okeanına -  Ona 

qaytarırıq. 

Əsas Təcrübələr: Daxili Sakitlik və İşarəni Anlama 

Eqosundan və ağlından uzaqlaşan aşiq eşqin əngin okeanında qərq olmağa çalışır. Ağlımızı 

qəlbimizdə batırarkən, əslində, biz sevgi boşluğuna sovrulmağımızı, qəbul olnumağımızı 

gözləyirik. Əlbəttə, bu ruhani proses özünü kamil büruzə verməsi üçün vaxt aparır, səbr və 

təcrübə tələb edir. Adətən meditasiyanın ilkin mərhələsi ağlın və emosiyaların ram edilməsindən 

və Məşuqun səsini dinləmək, habelə Onu sevməkdə diqqətli olmağımız üçün qəlbdə boş 

məkanın yaradılmasından ibarətdir.  

O Özünü Onu sevənlərə, aşiqlərinə göstərir. Aşiq ilə Məşuq arasındakı münasibət çox həssas 

incəliyə əsaslanır. Aşiqin işi gözləmək və Onun çağırışına hər zaman qulaq verməkdir. “İlahi 

işarəni, rəmzi anlamaq” mühüm sufi praktikasıdır. Bu elə bir təcrübədir ki, biz yalnız onun 

vasitəsi ilə Allaha qulluq etmək üçün Yaradana qarşı ardıcıl diqqətli olmağı öyrənirik. 

Dünyanın səs-küyü, çığır-bağırı çox asanlıqla qulağımızı batırır; təffəkkürümüzün material 

təzahürü olan səsimiz bizi Əbədi olandan yayındırıb başqa səmtə yönəldir. Daxildən, içdən gələn 

bələdçiliyi eşitməkdən ötrü biz özümüzü ürəyimizin tezliyinə kökləməliyik, Özün ən kiçik səsini 

cilovlamaq üçün həssas olmalıyıq. Diqqətimizi iç dünyaya cəmləşdirməyə, sakitliyi və 

hərəkətsizliyi öyrənməyə ehtiyacımız var.  Şibli sufi ustadı Nuri haqqında hekayəsində belə 

deyir: 

“Nuri ustadı görməyə getmişdim. Gedəndə gördüm ki, o elə hərəkətsiz oturub dua (meditasiya) 

edir hətta bir tükü də tərpənmir. Nuri ustaddan bu cür dərin duaya qapılmağı kimdən öyrəndiyini 

soruşdum, belə cavab verdi: “Mən bunu siçan deşiyinin yanında gözləyən pişikdən öyrəndim. 

Pişik məndən daha çox hərkətsiz idi”. 

Qəlbin sakitliyi çərçivəsində aşiqin diqqəti zirək və zəkalı olmalıdır. Meditasiya Allah ilə əlaqəni 

tərkibində tutan, özündə ehtiva edən zehnilik halıdır. Bundan sonra aşiq daxili diqqət halını 

qəlbində daşımağı öyrənir, daxili qulağını hər zaman Məşuqun səsinə qarşı diqqətli saxlayır və 

Onun eyhamlarını anlamaqda zirəklik göstərir. Yolun başlanğıc mərhələlərində xarici 
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həyatımızın fəaliyyətlərinə bağlılığımızdan dolayı Onun səsini eşitmək bizim üçün bir qədər 

çətin ola bilər. Ancaq yadda saxlamalıq ki, səssizliyə çəkilmək, qəlbimizdə cəmləşdirilən 

diqqətimizi qoruyub saxlamaqdan ötrü bizə meditasiyanın müqəddəs məkanı lazımdır.  

Meditasiya bizi ilahi işarənin, ayənin yüksək tezliyinə bağlayan yeganə yoldur. Buna görə də, 

meditasiyanın fasiləsiz praktikasından keçərək şüur, təmizlənib intizama öyrədildikdən sonra 

Məşuqun səsini daha çox qəbul etməyə məcbur edilir.  

Biz eyni zamanda dinləmə, ruhi iştirakçı olma, diqqətlilik və boşluq incəsənətini öyrənməliyik. 

Bundan əlavə, biz sakit olmağı da öyrənməliyik. Çünki dinləmə sakitlikdən doğur. Aşiq yalnız 

sakitlikdə Məşuqunun səsini eşidə bilər. Biz həmçinin necə soruşmağı, özümüz və başqaları 

üçün necə bələdçilik axtarmağı öyrənə bilərik. Ürəyin sakitliyinə yükləndikdə İlahi qaynağa 

bilavasitə müraciət edib Onunla danışırıq, gündəlik şüurun təhrifi və sapmaları olmadan Ondan 

istədiyimizi soruşuruq. Boşluqla əhatələnmiş bu sakitlikdə bizə verilə biləcək istənilən cavaba 

qarşı diqqətli, həssas və zəkalı olmalıyıq. Tez-tez meditasiyada olanda və hətta soruşarkən nə 

bələdçilik, nə də işarə olur; belə məqamlarda biz dinləməmizin boş məkanında yalqız qalırıq. 

Hətta heç nə eşidilməyəndə belə ürəyin dinləməsi hər zaman sevgi fəaliyyəti çərçivəsindədir. 

Dinləmə asanlıqla nəzərdən qaçırıla bilən müdriklikdir. Ona görə ki, bizə görünən yalnız qadına 

məxsus, zəkalı, gizlənmiş mədəni dəyərlərimizdir. Ancaq Rumi onun – dinləmənin sevgimizdə 

və Məşuqla telapatik, sözsüz əlaqəmizdə oynadığı mərkəzi rolun necəliyini və əhəmiyyətini 

bilirdi: 

“Varlığın hər zərrəsini, özündə hər şeyi qulaq elə, İlahi Qaynağın sənə, sadəcə sənə, ancaq sənin 

üçün  hər an nə pıçıldadığını mənim və ya başqa birisinin sözləri lazım olmadan eşidəcəksən. 

Sən və bizim hər birimiz Məşuqun məşuqlarıyıq. Hər an, həyatının hər addımında nəyi eşitməyə 

və nəyi bilməyə ehtiyac duyduğunu Məşuq sənə eyni ilə pıçıldayır. Bu möcüzəni kim izah edə 

bilər? Bu sadədən də sadədir. Dinlə, sən hər ötən anda Onu aşarlayacaqsan. Dinlə, sənin həyatın 

Onunla və sənin aranda bilavasitə, sözsüz, indi və həmişəlik fikri söhbətə çevriləcək”.(9) 

Meditasiyamız boyunca biz sakit, zəkalı, sərbəst və diqqətli olmağın incəsənətini öyrənirik. 

Məşuqumuzun səsinə şəklənmiş ürəyin daxili qulağıyla dinləməyi mənimsəyirik. Meditasiyada 

ağlı təslim edərək biz həmçinin özümüzü səbəblə, şüurla məhdudlaşmayan reallığa verməyə 

vaqif oluruq. Bu isə ilahi ayəni izləməkdə bizə qeyd-şərtsiz yardım edir. 

Sevgidə həzm olunan ağıl daha çox itaətkarlaşıb, daha az kristallaşır. Və nəticədə özünün 

məntiqi qanunlarını izləmədən ali hakimiyyəti qəbul etməyi başa düşür. Meditasiya ağılı nur və 

sevgiylə qapsayır. Onun struktrunu dəyişərək onu daha çox  müstəsnalığın, birliyin ruhani 

ölçüsündən gələn müdrikliyə və rəhbərliyə alışdırır. 

Aşiq Məşuqun yorulmaz xidmətçisidir. Aşiq qəlbi çərçivəsində Onun ehtiyaclarını bilməyə 

özünü məcbur edir. Eqo və şüur sevgiyə tabe olanda biz Ona qarşı diqqətli olmağa nail oluruq. 

Qəlbimizə qarşı diqqətli olarkən isə biz varlığımızın ən dərin məqsədini yerinə yetiririk, “Onun 

üçün burada (qəlbimizdə) oluruq.”  

“Bir hökmdarın başqa qulluqçularından ona daha çox qayğı göstərən bir qulluqçusu var idi. 

Qulluqçuların heç biri bu qulluqçu qədər nə qiymətli idi, nə də yaraşıqlı. Hökümdardan onun 

haqqında xahiş edilmişdi ki, başqaları ilə müqaisədə bu xidmətçinin üstünlüyü digər qulluqçulara 
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izah edilsin. Bir gün hökmdar başının dəstəsi ilə atnan gedirdi. Uzaqda başı qarlı dağ var idi. 

Hökmdar bir anlıq qara baxıb, baş əydi.  Bu an qulluqçu atını dördnala çapıb gözdən itdi. 

Adamlar onun nə üçün belə çaparaq getməsinin səbəbini bilmədilər. Tezliklə o bir qədər qar ilə 

geri qayıtdı. Qarı görən hökmdar ondan soruşdu: 

- Qar istədiyimi necə bildin? 

Qulluqçu çox fikirləşmədən belə cavab verdi: 

- Çünki siz ona baxdınız və sultanın baxışı sabit niyyət ilə idi. 

Bir qədər susduqdan sonra hökmdar dilləndi: 

- Mən ona xüsusi himayə və şərəf imkanı verirəm. Hər kəsin burada öz işi var. Lakin onun işi 

varlığımın müxtəlif vəziyətlərindəki nəzər və ani baxışlarımı diqqətlə müşahidə etməkdir.” (10) 

Meditasiya bizi ruhani qulluq işinə hazırlayır. O varlığımızı Onun ayətlərinin ən ali tezliyinə 

kökləyib, bizi aşiq ilə Məşuqun qovuşduğu qəlbin daha daxili qatlarına aparır. Meditasiya Onun 

varlığında yaşamaqda və Onun iradəsini izləməkdə bizə yardımçı missiyasını daşıyır. 

Sonrakı Hallar: Dhyana və Samadhi 

Meditasiyanın müntəzəm praktikası aşiq ilə Məşuqun görüşməsi üçün məkanı hazırlayır. Aşiq ilə 

Məşuq ürəkdə həmişə birləşdirilir. Bunu həyata keçirmək üçün eqo və ağıl sevgidə qərq 

edilməlidir. Eqonun bölgü dünyası, ürəyin meditasiyası əsasında hərəkətə gələn sevgi 

cərəyanlarından keçib, həll olunur. Texniki olaraq qəlbdə sevgi üzərində fikri cəmləşdirmək, 

sevgini təcrübədən keçirən və yaradan psixi mərkəzi, çakranı fəallaşdırır. Daha çox sevgi əmələ 

gətirməyə və ağlı cilovlamağa kömək edən Qəlbin psixi mərkəzi – çakra fırlanmağa, hərlənməyə 

başlayır. Ağıl bir qədər sabitləşərkən qəlb zəncir silsiləsitək daha sürətli fırlanmağa başlayır. 

Nəticədə sevgi ağılı tamamilə dağıdır. Bu hisslərin kamil abstraksiyası olan birinci mərhəhə 

dhyanadır(11).  

Dhyana təcrübəsi birinci meditasiya zamanı nadir hallarda baş verir. Bu mərhələyə nail olmaq 

aylar, hətta bir neçə il çəkə bilər. Başlanğıcda dhyana-nı adətən saniyənin bir hissəsi ərzində 

təcrübədən keçiririk. Buna görə də, bu prosesdə ağıl qayibliyini heç də bilmir. Bir anda ağıl  

sonsuzluğa batır. Burada azacıq və ya baş vemiş şüursuz məlumatlanma özünü büruzə verir. 

Sadəcə bir anlığa biz ruhən mövcud olmuruq. Tədricən şüur yuxuya bənzəyən uzaq mərhələlərə 

çəkilir. (Əslində biz bunu sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirir, sadəcə bu bizim meditasiyadakı 

süursuz vəziyyətimizə bildiyimiz ən yaxın ekvivalentdir.) Ancaq bu yuxu deyil. Əgər birisi 

müşahidə etsə görər ki, dhyana-dan çıxma ilə yuxudan oyanmaq arasında müxtəlif keyfiyyətlər 

var. Əvvəla, orada varlıq hissi itmir, habelə yuxudakı “anlaşılmazlıq”dan fərqli olaraq aydınlıq 

da özünü göstərir.  Bundan əlavə, biz dhyanada qəlbimiz çərçivəsində şirinlik, yumşaqlıq, incəlik 

və ya dərin hicran hissi ilə aşkar oluruq. Bəzən elə görünə bilər ki, o tamamilə uzaq məsafədən 

qayıdır. Faktiki olaraq dhyana vəziyyəti ərzində fərdi şüur universal şüura tərk edilir, nəticədə isə 

bir mənbəyə birləşdirilir. 
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Ancaq süur idarəetmənin belə itkisini asanlıqla qəbul etmir. Ağlın bütün maneralarını əmələ 

gətirərək o tez-tez  müqavimət göstərir. O həmçinin qorxunu, narahatlığın müxtəlif 

nümunələrini, hətta vahimə doğura bilər. Unutmamalıyıq ki, nəzarətini itirməkdə olan ağıl 

həyatımızın çoxu üçün dominant olmuşdur. Bəzən ağıl dhyana vəziyyətinə düşməmişdən əvvəl 

aşkarda mövcud olmayan təcrübə ilə qarşılaşıb ondan çəkinir.  Bu bizi kənarlaşdırıb, bizi 

yenidən özünün yaratdığı fikirlərdə tutub saxlaya bilər. Lakin israrlı sevgi enerjisinin xarici 

təsirlərə qələbəsi nəticəsində ağıl tədricən yoxluğuna və təslimiyyətinə alışır. 

Dhyana ürəyin meditasiyasında birinci mərhələdir. Düşüncənin ötəsindəki reallığa aşiqin 

köklənməsi dərinləşdikcə dhyananın müxtəlif səviyyələri də özünü büruzə verir. Get-gedə fərd 

sülhü, hərəkətsizliyi və rifahın dərin hissini duyur. Elə bir rifahı yaşayır ki, orada duallığın 

çətinlikləri, ağlın və hisslərin məhdudiyyəti yoxdur. Fərdə bir neçə dəqiqə, hətta ola bilsin gündə 

bir saat ərzində əngin reallığa birləşmək imkanı verilir. Tədricən dhyana vəziyyəti süur 

oyanmasının ən ali səviyyəsi – samadhiyə  gəlib çıxır. 

“Dhyana ağlın düşünmək qabiliyyətindən üstün birinci mərhələdir. İntellekt nöqteyi-nəzərindən 

o süursuzluq vəziyyəti hesab olunmalıdır.  Bildiyimiz kimi bu, süurun ötəsinə və  nəticə etibarı 

ilə super-şüurlu vəziyyətə – samadhiyə asan dərəcələrlə aparan birinci addımdır. Get-gedə 

dhyananın ən yüksək mərhələləri hələ tamamilə şüurlu olmayan samadhinin aşağı mərhələsinə 

çevrilir. Samandhinin ali mərhələsi fərdin şəxsi ilahi oyanmasını təmsil edir”.(12) 

Meditasiyanın mərhələləri tədricən dəyişir. Ürək fəallaşdırılır və sevginin enerjisi ilə düşüncə 

hərəkətsizləşdirilir. Əvvəl bir anlığa, sonra isə tədricən vaxtın daha uzun müddəti ərzində ağıl və 

fərdi süurluluq idarə gücünü itirir, aşiq sovrulur, sevgi okeanında qərq olur. 

Beləliklə, bu huşsuz vəziyyətdə şürun ali səviyyəsi oyanmağa başlayır. Əvvəllər aşiqdə elə bir 

varlıq hissi olar bilər ki, onun səxsiyyəti tamamilə yoxdur. Əslində, onun bu “varlığ”ı ayrı-

ayrılıqda deyil,  o hər şeyi özündə ehtiva edir. Bu bizim vucudi-kuldən ayrı olmayan 

həqiqətimizdir, bənzərsiz mənimizdir. Varlığın bu oyanma hissi sülh və ya xoşbəxtlik ilə 

müşayiət edilə bilər. Bu sülh yalnız Mütləqə məxsusdur. Bu xoşbəxtlik isə ürəyin qını olan 

xoşbəxtlikdir (ananda maya kosha). 

Samadhi təcrübəsinin təsvir edilməsindəki çətinlik onun düşüncə ötəsində və onun fərqli 

keyfiyyətlərində reallığın müxtəlif səviyyələrinə mənsub olmasıdır. Bir qədər daha sadə deməyə 

çalışsaq belə deyə bilərik ki, bu, müxtəlif dərindən anlama hallarında birliyin ölçüsüdür. 

Samadhidə biz doğru təbiətimiz olan birlik, müstəsnalıq vəziyyətimizi təcrübədən keçirməyə 

başlayırıq. Tədricən tamamilə Ona məxsus olan həyatın əsasında duran hər şeyin mahiyyətini və 

sevgi enerjisini qavrayırıq. Eləcə də bu birlik statik vəziyyətdə deyil, o davamlı olaraq dəyişən 

varlığın ən ali dinamik vəziyyətidir. Bu səbəbdəndir ki, bizim təcrübəmiz də onunla 

həmahəngləşib dəyişir. İki meditasiya əsla bir-birinə bənzəmir. Ona görə də, bizim təcrübəmiz 

dinamik olaraq  dərinləşir, zənginləşir və daha çox kamil olur. Birliyin bu təyyarəsində hər şeyin  

öz yeri var və onun real məqsədini yerinə yetirir. Burada yaradılan hər şeyin əsl təbiəti ilahi 

müstəsnalığın və ilahi şöhrətin ifadəsi kimi hal-hazırda mövcud olandır, indidir. Xarici dünyada 

biz fraqmentləşdirilən hisslərimizi və həyatımızı təcrübədən keçirdirik. Burada isə hər şey 

tamdır, biz inanırıq ki, hər şey olacaqdır kimi hal-hazırdadır. 
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Öz müstəsnalığına və həqiqi ilahi təbiətinə işıq saldığı üçün hər bir yolçunun öz şəxsi təcrübəsi 

olur. Eqonun ötəsində reallığın da müxtəlif səviyyələri vardır. Meditasiyanın müxtəlif 

vəziyyətlərində fərd bu müxtəlif səviyyələrə qəbul oluna bilər. Burada duallığın məhdudiyyətsiz 

fəaliyyət göstərən təmiz süurluluq, buddhi (“ali düşüncə”) təyyarəsi var. Bu düşüncənin aydın 

nuru hər şeyi öz real təbiətində, olduğu kimi görür. Burada bilgi ilə bilən birdir. Ona görə ki, biz 

ancaq ani mümkün olduğumuzu bilirik. (Əksər adamlar üçün, “biliyin” bu keyfiyyəti intuisiya 

kimi sinaqdan keçirilir, lakin  biz  fikirin heç bir prosesi olmadan nəyisə qəfildən bilirik). Təmiz 

şüurluluq həmçinin öz esensial təbiətində məlumatlanmanın varlıq halıdır. 

Bundan sonra yolçu daha dərinliyə səyahət edə və qeyri-məhdud sevgi okeanında qərq ola bilər. 

Ağıla bu yoxluq kimi görünsə də, həqiqətdə bu yoxluq sevir və o, aşiqinə sonsuz incəliklə qayğı 

göstərir. Ağlın ötəsində sınaqdan keçirilən sevgi kamildir; burada nə sərhəd, nə də məhdudiyyət 

var. Xarici dünyaya mənsub olan sevgi bu həqiqi sevginin əksi formasında qəlbin səviyyələrində 

təhrif edildiyi üçün İlahi Sevginin yanında solğun, sönük təsiri bağışlayır.  Aşiq ilə Məşuqun 

birliyi, görüşməsi, birləşməsi, “suda şəkər kimi” sevgidə əriməsi sadəcə rəmz kimi başa 

düşülməlidir. Necə ki Kabir deyir: “Bu ağızın sözləri ilə deyilə bilməz. Bu kağızda  yazıla 

bilməz. Bu şirin şey dadmış lal şəxsin halına bənzəyir. Bu izah edilə bilməz”. Bu oyanma 

vəziyyətindən heyrətlənmiş və utanmış birisi bu ağlı məst edən şərabın sadəcə daha bir qurtumu 

üçün hər şeyini məmnuniyyətlə verərdi. 

Ondan sonra, sərhədlər ötəsində yoxluğun – heç bir xəbərlərin qayıtmadığı sərhədin çarlığı 

başlayır. Burada aşiqin bütün izləri sovrulur. O bu vəziyyətlərdən qayıdarkən qəbul 

olunduğundan başqa bir şeyi bilmir. Bu mistiyin doğru istirahət məkanıdır. Abdul Qadir Gilani 

bu xüsusda belə deyirdi: 

“Zəvvar onda evinə qayıdır ki, o öz mahiyyətinin evinə qayıdır… bu Allahın yaxınlıq dünyasıdır. 

Bu xüsusda dilin deyə biləcəyi və ağlın qavrayacağı bir şey yoxdur.  Bunun ötəsi nə təsvir, nə  

izah, nə də ondan xəbər verilə bilər”.(13)  

İnterpretasiyalar və Təsirlər 

Ürəyin sufi meditasiyası sevgi enerjisindən istifadə etməklə yolçunu Mənzilbaşına götürən sadə 

təcrübədir. Aşiq bu ruhani yolda fəna (mənin məhvedilməsi) mərhələsindən keçib bəqa (İlahi 

Varlıqda özünü yenidən bərpaetmə) halına qovuşur.  Ürəkdə saxlanan Onun bizə bəslədiyi sevgi 

gücü ilə biz bütün həyatın əsasında dayanan sevginin birliyinə oyadılırıq. Ağlı və eqonu arxada 

qoyaraq biz aşiq ilə Məşuqun birləşdiyi ürəyin ən daxili palatasına daxil ola bilirik. Əqli şüuru 

təslimiyyətdən sonra tədricən birliyin daxili ölçüsünə uyuşuruq və eyni zamanda biz bu ali 

süurluluğu özündə saxlaya bilən məkanı yaradırıq. Əvvəlcə ola bilsin ki, biz ağlın və eqonun 

ötəsindəki reallıqla qorxudulaq.  Lakin meditasiyanın halları dəyişdikcə bizim sovrulma 

vəziyyəti ilə tanışlığımız başlayır. Bu vəziyyətdə “aşiqin” sevgidə məhv olduğu və ümumiyyətlə 

mövcud olmadığı, bundan əlavə, uzunmüddətli qorxunun hökm sürmədiyi varlıq özünü büruzə 

verir: 

“Sevgi içəri daxil olub evi bəzəmişdir. Mənim nəfsim onun zühur və qeyiblərindən yoruldu və 

tərk etdi. Sənə elə gəlir ki, məni görürsən. Mən artıq mövcud deyiləm. Qalan nə varsa,  hamısı 

Məşuqdur”.(14) 
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Meditasiya bizi həm sevginin birliyinə aparır, həm də bu təcrübəyə hazırlayır. T. S. Eliton haqqlı 

olaraq belə qeyd edir: “Bəşəriyyət ağlın və eqonun xaricində mövcud olan əbədi boşluğun 

nəhəng təcrübəsini daşıyıb çox da uzağa apara bilmir, buna görə də ağıl və eqo çox dəhşətli ola 

bilər.” (15)  Biz fərdi və ya ayrı obyekt kimi mövcud olduğumuza əsaslanan əsas inam sistemləri 

ilə şərtiləndirilirik. Eqo bizim şüurlu məlumatlanmamızın mərkəzidir. Lakin meditasiyada biz 

həqiqətə daha dərindən nəzər salmağa başlayarkən öyrənirik ki, eqo aldadıcı xarici dünyanın 

illüziyasından başqa bir şey deyil.  Şekspirin sözləri ilə desək, “biz arzuların yaratdığı materiallar 

kimiyik”.(16) 

Əlbəttə, dəfələrlə, hətta illərdən sonra da biz meditasiya etsək də ağıl və onun fikirləri mövcud 

olaraq qalır. Bununla yanaşı özümüzün geniş ölçümüzə sevgiylə götürüldüyümüz və daldığımız 

vaxtlar da var. Eqonun məhvedilməsi boşluğunda oyanmaq həm xoşbəxtlikdir, həm də 

narahatlıq. Ona görə narahatlıqdır ki, biz adi şüurlu vəziyyətimizə qayıdarkən həyata 

utandırılmış şəkildə tərk edildiyimizi anlayaraq heyrətlənə və pərt ola bilərik. Biz nə 

gördüyümüzü bilmirik. Ağıl ürəyin söylədiyi  Həqiqəti başa düşəmmir. Bu yolu səyahət 

edənlərin hesabatlarında yalnız o vurğulanır ki, ağıl və eqo nəyin təcrübədən keçirildiyini 

qavraya bilməz. Əl Cüneyid bu vəziyyəti paradoksal aydınlıq ilə belə  təsvir edir: “Allahda 

tamamilə aşkar olmaqla o (yəni aşiq – tər.) büsbütün özünü itirir. Və beləcə o əvvəlcə Allahda 

mövcuddur, özündə qayibdir; eyni anda həm qayibdir, həm də aşkardır. O haradadırsa, o orada 

yoxdur və o yoxdursa, o oradadır”.(17) 

Biz heç nəyi dağıtmadan daxili dünyaların dinamik təcrübələrini özümüzdə saxlamağı 

öyrənməliyik. “Yoxluqdan başqa heç nə yoxdur” prinsipinə inanmaqla, eyni zamanda gündəlik 

həyatı yaşamaqla, öhdəliklərin və problemlərin öhdəsindən gəlməklə hazırlıq illərini başa 

vurmaq reallaşır. Meditasiya həm daxili gözü açır, həm də şüurun keyfiyyətini yaradır. Məhz bu 

şüur nəyi təcrübədən keçirdiyimizi özündə tuta bilir. Nəticədə isə bizi Məşuqdan göz qamaşdıran 

zülmətlə ayıran  illüziya örtükləri yavaş-yavaş aradan qalxır. Dostlardan birisi yuxusunda görür 

ki, o, müəllimi ilə qarşı-qarşıya dayanıb və müəlliminin əllərindən pərdələr yerə düşür. Sonra 

yuxuda müəllimi ona belə deyir: “Burada elə sirrlər var ki, əgər sən onlara nəzər salsan, o sənin 

ağlını çox uzaqlara apara bilər.” Ondan sonra müəllimi izləməsi üçün ona yol göstərdi ki, o 

həmin məsafələri qət etsin. 

Ruhani Həqiqət ağıla dolaşıqlıq salır. Çünki o daha yüksək tezliklə vibrasiya edir.  Ruhani həyat 

sürət məsələsidir.  Bizə Özün dinamik vibrasiyalarını özümüzdə saxlaya bilmək lazımdır, əks 

təqdirdə biz təhlükəli şəkildə balanslaşdırılmamış olarıq. Meditasiya bizə daha yüksək tezliklə 

işləməyə imkan verən şüurun daxili strukturunu yaradır. İllər boyu intizamlı meditasiya ilə ilahi 

sevginin ali tezliyini bütün varlığımıza tikirik. Ona görə də bu məstedici enerji bizdən axa bilər. 

Sevgi cəryanları sürətlə, getdikcə daha sürətlə axır; ürək get-gedə daha sürətlə fırlanmağa 

başlayır. Hərgah bu enerjinin qarşısını almaq üçün müqavimət göstərsək, onda  biz təhlükəli 

şəkildə vurularıq. Əgər proses boyu biz mərkəzləşdirilmədiksə, demək onda biz balansdan 

kənara atılacağıq. Eqo bizə lazım olan stabilliyi və mərkəzi təmin etməyi bacarmır.  O tamamilə 

təslim edilməlidir ki, biz Özün qayası üzərində dayana bilək. Təslimiyyət bizə tam sədaqətin 

rəqsi ilə fırlanmaq üçün imkan verir. İlahi Eşqin verilmiş bütün miqdarı, hər hüçeyrəsinin 

sevilmiş olduğunu bilən bədəndə elə təhlükəsizlik hissi yaradır ki, o silkələnə bilməz.  
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Ağlımızı boşluqlarda itirməyi öyrənərkən biz bu tam sevginin və imtina səadətinin daha da 

dərinliyinə çəkilmək üçün hicrana qapılırıq.  Bununla yanaşı, gündəlik dünyamıza qayıtmağı 

bacarmağa da ehtiyacımız vardır. Daxili dünya özünün təmkinli azadlığı və məhrəmliyi ilə ağlı 

başdan alandır. Daxili dünyanın bu keyfiyyətləri xarici dünyanı aşiqin nəzərində yad, soyuq 

həbsxanaya çevirə bilər. Elə bir həbsxanaya və yerə ki, orada aşiq yalnız fraqmentləşdirilmiş 

hisslərlə sevdiyinin və tanıdığının fərqinə varır. Təhriflər və yarı-həqiqətlərlə dolu olan xarici 

dünyanın pərdələrinin hətta bir anlığa aradan qaldırılması aşiqə ağır və aşağılayıcı təsit bağışlaya 

bilər. Lakin aşiq gündəlik həyat və işlə meditasiya hallarının qarışdırılmasına yol verməməlidir. 

Fərdə əgər zərurət yaranarsa xarici dünya və ağlın səviyyələri üzərində fikrini cəmləşdirmək  

lazımdır. Daxilən sevgidə itərkən biz həmişəlik Onun qulu olaraq qalırıq; Onun dünyasında Ona 

xatir yaşayırıq. 

Müəlliminin iştirakı ilə yavaş-yavaş meditasiyaya düşən şagird var idi. O, Dhyana vəziyyətinə 

düşərkən müəllimi qəfildən: “Anan necədir?”, – deyə soruşdu. Əzab-əziyyətlə hisslərinə geri 

dönən şagird cavab verdi: “Sağ olun, Marahaj. O çox yaxşıdır”.  Onun başı yenidən 

meditasiyanın xoşbəxtliyinə geri qayıdarkən müəllimi yenə də sual verdi: “Bəs xalan nətərdi?” 

Meditasiyadan oyadılan şagird ehtiramla cavab verdi: “Çox yaxşı, sağ ol”. Bir daha da o 

meditasiyaya çəkiləndə müəllimi başqa sual ilə onu geriyə qaytardı.  Beləcə bir müddət davam 

etdi. Nəhayyət şeyx şagirdinə rahatca meditasiya etməsi üçün imkan verdi. Sonra birisi şeyxdən 

soruşdu ki, niyə o şagirdinin meditasiyasını yarımçıq kəsir. Şeyx cavab verdi: “O, anın 

bildirişində meditasiyadan çıxmağı bacarmalıdır. Biz hətta meditasiyamıza da 

bağlanmamalıyıq”. 

Sufizm monarx və ya asketik yol deyildir. Sufi yolunun yolçusu unutmamalıdır ki, o gündəlik 

həyatın məsuliyytlərini çiynində daşıyaraq ürəyin daxili dünyasında yaşayır. Əslində, sevginin 

birliyinə yüklənərək biz həyatımızın dərin məqsədi – esensial təbiətimizi tanımağa başlayırıq. 

Meditasiyadan qayıdarkən bu daxili reallığın ətrini gündəlik həyatımıza gətiririk. Bununla da, 

varlığımızın dərin köklərində cilalanmış şəkildə yaşaya bilirik. Birliyin təyyarəsinə daxil olmaq 

həyatımızda yeni üsulla iştirakda bizə şərait yaradır. Biz özümüzün mərkəzindən idarəolunaraq 

yaşaya və beləliklə insan kimi ən dərin potensialımızı reallaşdıra bilərik. Tədricən biz ilahiyyəti 

əks etdirən həyat yolumuzu və ürəyimizə qazınmış Onun adını gündəlik həyatımızda görməyə 

başlayırıq.  Esensial birliyimizi tanıma və bu birliyin bütün həyatımız boyu necə mühüm rola 

malik olması bizə dinamik hissin təklifini verir: biz izolə edilmiş individuallar deyilik, həyat 

açmasının ayrılmaz tərkib hissəsiyik.  

  

Sufinin səfəri Məşuqun qolları arasına qayıdan aşiqin səfəridir. Ağlın ötəsindəki formasız 

boşluqda, sevgidə batarkən biz ürəyimiz daxilində əbədi və oyanmış həyatı özümüz çərçivəsində 

kəşf edirik.  Birliyin bu dinamik açılması prosesində yol və yolçu unudulur.  Yalnız Onun 

formasız Mövcudluğu real olaraq qalır: 

“Allahda heç bir duallıq yoxdur. O Mövcudluqda “mən”, “biz” və “sən” olmur. “Mən”, “sən”, 

“biz” və “O” birləşir…  Əbədi Vahiddə fərqlilik baş götürüb qaçır, Mürşid, Yol və Yolçu 

eyniləşib bir olur”.(18) 
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Bu birliyi tanıyan və yaşayan aşiq, gündəlik həyatında Məşuqun nurunu və sevgisini əks etdirir. 

Birliyin sevgi sirri, üzərində gəzdiyimiz torpaq və nəfəs aldığımız havanın mahiyyətini qədər 

bizim üçün əvəzolunmaz nemətə  çevrilir. Daxilən Məşuqla birləşməmiz bizdə bu təəssüratı 

yaradır:  hər anın tutumu, Onun reallığının möhrüdür. Zahirən isə biz dünyada sanki sərgilənən 

Onun müstəsnalığını görürük və sufilərin “Kun!” (“Ol”!) sözünün sirri adlandırdıqları yaradılışın 

gizli üzünü tanıyırıq.    

Ona qarşı diqqətimiz, Ona xidmət etməyimiz üçündür. Sevgidə özünü təslim edən aşiq ürəyin 

yoxsulluğunu qavramışdır: “onun heç nəyi yoxdur və o heç nə istəmir”. Məşuqumuza təslim 

olmaqla biz özümüz üçün heç nə istəmirik, hətta meditasiyanın vəziyyətlərini də. Sevgisinin 

mərhəməti ilə O bizə gəlir və bizi Ona aparır. Biz ürəyə axan bələdçilik və sevgi ilə bəslənirik. 

Meditasiya təcrübəsi, sevgi sirlərini bizə verməklə bu sirləri maddi dünyaya daşımağımızda bizə 

köməkçi ola bilər. 
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Kabir Edmund Helminski 

 

SUFİ –KAMİLLİK PARADİQMASI 

 

Nə üçün sufizm postmodern qiymtləndirmə üçün ənənəvi müdrikliyin ruhani tələblərini özündə 

saxlamaqla individual azadlıq və unikallığa inteqrasiyaya qadirdir? 

Bu gün biz mədəniyyətlərin deyil, paradiqmaların toqquşması ilə qarşılaşırıq. Üstünlüyü ələ 

almış postmodern paradiqması individuallıq və fərdi azadlıq üzərində qurulmuşdur. O, bütün 

perspektivləri nisbi, müqayisəli, subyektiv və sosial qüvvələr tərəfindən şərtiləşdirilmiş şəkildə 

dəyərləndirir. Postmodern paradiqma dünyəvi və dolayı materialist xarakter daşıyır. 

Postmodernizm özünü təntənəli şəkildə müstəqil və azad bəyan etməsinə baxmayaraq, həqiqətdə 

o, kommersializmin, konsumerizmin və relyativizmin təsiri altında formalaşıb.  

Meydana çıxmış bir başqa paradiqma da var ki, biz onu qlobal müdriklik paradiqması adlandıra 

bilərik. Bu paradiqma ən yaxşı ənənəyə malik ruhani müdrikliyi mədəniyyət törəmələrindən, dini 

doqmalardan və sektaçı inanclardan xilas etməyə çalışır. Buraya daxil olan insanlar “mədəniyyət 

yaradıcıları” adlanır. Onlar orada enviromentalizm, təşkilatçılıq, cinslərarası anlaşma, irq və 

multikulturalizm bilgilərinə yiyələnirlər. Bu insanlar fundamentalist prizmadan ruhani dəyərlərə 

yanaşırlar. 

Fundamentalizm perspektiv gələcəyi dar şəkildə təqdim edir. Fundamentalist dünyagörüşü 

özündən əmin qavrayış (dərk etmə) üzərində qurulur və belə aşılanır ki, həqiqət yalnız xüsusi bir 

inam sisteminə məxsusdur. Fərqi yoxdur, istər xristian yevangelist, islam ortodoks, kommunist 

və yaxud dünyəvi fundamentlizm olsun, biz yüksək funamentalist dünyəviliyin Fransa və 

Türkiyədə şahidi oluruq. Bütün bu təmayüllər dini fundamentalist xarakterli olduqda əsarətə və 

prutanizmə qarşı yönəlir. 

Həqiqət öz essensial prinsipləri ilə qalanda sufizm, xüsusilə Rumi sufizmi özünü tərbiyəyə və 

özünü ideala qovuşdurmağa qadir ruhaniyyat sistemi şəklini alır. Sufizm qlobal kamillik 

ənənəsinin ən yüksək ifadə nüansıdır. Müqəddəs Quranın İlahi Şəhadət köklərini və Məhəmməd 

Peyğəmbərin (ə.s.) sünnəsini qəbul edərkən o (sufizm) ümumbəşəri kamillik ənənəsini təcəssüm 

etdirir və İlahi Həqiqəti özü üçün aşkarlayır. Sufizm postmodern qiymtləndirmə üçün ənənəvi 

müdrikliyin ruhani tələblərini özündə saxlamaqla individual azadlıq və unikallığa inteqrasiyaya 

qadirdir. 

Sufizm fərdi transformasiyaya, dəyişilməyə itsiqamətləndirir. “Məni” sapqınlıqdan, 

etibarsızlıqdan, şübhə və xırdaçılıqdan azad edib nəticədə təvəzökarlıq, əliaçıqlıq, xidmət və 

sevgiyə aparır. O effektiv təsir gücünə malikdir. Ona görə ki, onun eqoya qul olmağı ixtisar 

etməyin və ruhani ölçülərə qoşulmağın yollarını özündə cəmləşdirən iki metadologiyası vardır. 
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Sosial fenomen kimi sufizm özünü müxtəlif formalarda təqdim edə bilər. O gah Mövləviliyin 

konservativ ortodoks və yaxud mütərəqqi ordenləri formalarında, gah yolçuları özlərini bütün 

rituallardan və zahiri ruhaniyyatdan kənarlaşdırıb, mümkün qədər xəlvət qalmağa üstünlük verən 

Melaminin təxminən xəlvəti ruhaniyyat formasında, gah da ən primitiv formalarda təzahür edir. 

Melaminin yanaşması “mən”in zahiri ruhaniyyatdan razı qalaraq qəflətə varmaqdan məhrum 

etmək məqsədini güdür. Bu yanaşma Mövləvilikdə gizli, toxunulmaz, fərdin özünəməxsus haqqı 

kimi qorunur. 

Bu gün sufizmin fərqli üstünlüyü vardır. Ona görə ki, o ümumbəşəri kamillik ənənəsinin 

ifadəçisidir. Hələ də sufizm əsrlərin təcrübəsindən çıxmış yaşam tərzi, sofizmə əsaslanan 

metadologiya, əngin ədəbiyyat, mədəniyyət və İlahi Qaynaqla metafizik əlaqəni təklif edir. 

İnsanlar dini inistitutlara şübhəli yanaşdıqca, onlar ilə maraqlanmadıqca ruhani dəyərlər əsasında 

yaşanan həyat tərzi çox-çox nadir hallarda formalaşır. Bəşəriyyətin kamillik ənənəsini qorumaq 

görəvini insanların əksəriyyəti müəyyən bir əsərin və yaxud cərəyanın yaşam dərəcəsini qoruyub 

yaşatmaq kimi başa düşür. Bu tendensiya hardasa düz olsa da, bir tərəfli olduğundan yanlışdır. 

Sufizm kompüter proqramı kimidir. Belə ki, o yalnız İslam əməliyyat sistemi daxilində fəaliyətə 

gəlir. Hələ də bu əməliyyat sisteminin müstəqil fəaliyyət göstərə bilməsi məsələsi bir qədər 

mübahisə obyekti olaraq qalmasına baxmayaraq, bu gün dünyada sufilərin böyük əksəriyyəti 

praktik baxımdan İslam əməliyyat sistemi daxilində fəaliyyət göstərirlər. İstisna hallara Qərbdə 

rast gəlinir. Orada müəyyən sufilər İslam hüdudlarını aşıb ya özlərini cəmiyyətdən təcrid edirlər, 

ya da birlikdə yoxa çıxırlar. 

Kimsə səhv etməyə bilər, lakin İslam sufi qavraması həm bizim Qərb dini inistitutların təsəvvür 

və anlayışlarının, həm də ciddi, qanuna uyğun şəkildə tez-tez təqdim olunan İslam ortodoksunun 

ekvivalentidir. Sufilərə görə, İslam paradiqmaların dəyişməsinə icazə verən aktual sisetmdir. 

Bizim düşüncəmiz, layaqət və xarakterimiz birbaşa ruhani qavramaya əsaslanır. Seyri suluk 

təcrübəmiz və sufi icması daxilində qurduğumuz əlaqələrimiz, bir sözlə İlahi təcrübəmiz vasitəsi 

ilə özümüzü islah edirik. 

Bu praktik və tətbiqi ruhaniyyat prosesidir. Bizi Həqiqətin dərinliyinə istiqamətləndirən bu 

proses mümkün təcrübəmizi artırmaq məqsədi ilə metafizik və gündəlik həyat konteksi daxilində 

reallaşır. Nəticədə biz həyatımızın bütün səviyyəsində həyat təcrübəsi içərisində yetişirik. 

Həssaslıqla müşayiət olunan bu ruhani təcrübə təkmilləşdirilməlidir, lakin biz ona çox da kölə 

olmuruq. İntellektual şəffaflığın kəskinliyinə baxmayaraq, ruhani proses boyu düşünən 

ağlımızdan aslılığa az fikir veririk. Son olaraq ürək həssaslaşır, vəcdə gəlir, ilahi ruha doğru 

açılır; biz daxili güc və dözümlük qazanırıq. Əvvəlki halımızdan, tələblərimizdən, dünyəvi 

istəklərimizdən, ümidlərimizdən əl çəkib daha çox şükr etməli olduğumuzu dərk edirik. 

Eqo – zərifdir, tədricən dəyişməyə, İlahi qaynağa doğru yol almağa meyillidir, getdikcə durulan, 

təvəzökar olan və sevəndir. Biz həyatı böyük dərinlik, dolğunluq, zəriflik və sirlər ilə təcrübədən 

keçiririk. Bu gecə və yaxın bir neçə gecə ərzində burada, İstambulda biz tradisiyamızın coşğu, 

şövq verən himnlərini oxumuşuq, aşiqlər arasında ibadət etmişik və Amerika, İrlandiya, 

Avstriya, Türkiyə, İran və Suriyalı qardaş və bacılarımızın əllərindən öpmüşük. Qoy bizim 
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cismimiz düşüncəmizlə təsir edə bilsin! Biz buraya KİMİN ƏLLƏRİNDƏ olduğumuzu bilmək 

üçün gəlmişdik. İndi isə gəlin öz əllərimizdə nəyi tutduğumuza nəzər salaq. 

 

İngiliscədən Elmar Əliyev (Vüqarlı) çevirib 
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Şeyx Kabir Edmund Helminski 

 (Amerika) 

 

POSTMODERN DRUM 

 

(“Bilən Qəlb” kitabından bir parça) 

 

İnsanın real və mühüm ehtiyaclari əsrlər boyunca elə də  çox dəyişməmişdir.    Əl Qəzali 

səkkiz əsr bundan qabaq əminliklə belə iddia edirdi: “İnsanın kamilləşməsi ancaq bu cür 

mümkündür: Əvvəla, gərək Allahın sevgisi insan ürəyini fəth edib, ona bütünlüklə sahib olsun. 

Əgər O buna tamamilə sahib ola bilmirsə, onda O, ürəkdə olan bütün şeylərin sevgisindən daha 

çox üstün tutulmalıdır." 

 Əl Qəzalinin bu açıqlamasının daxili anlamını başa düşməkdən ötrü ilk öncə anlamalıyıq 

ki, "Allah" sözü ən geniş anlamda növbəti sinonimlərə malikdir: Reallıq, Həyatın Mənbəyi, 

Bütün Varlığın Ən İncə Nüansı.  

Allah sevgisi ən Böyük Həqiqətin sevgisidir. Bu axtarışın səbəbi  ilk öncə Reallıq ilə 

əlaqəlidir, din ilə yox.  Əslində "Allah sevgisi" bizim ən real olanla mühüm əlaqələrimizin 

cəmidir. 

 Əsrlər boyunca dəyişən nə varsa elə bəlkə  Həqiqət və Allah sevgisinin ürəkdə yerini 

dəyişə bilmiş qüvvələrin forması və təzyiqidir. Bugün insan kamilləşmənin və rifahın 

kriteriyası, meyarı - Allah sevgisinin bütün anlamını itirə bilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir.  

 Sufi olmaq, aşiq olmaq deməkdir. Ancaq bu adi, sıradan aşiqlik deyil. Unudulmamalıdır 

ki, nəyi sevəcəyimizi və sevginin bizdən nəyi istəyəcəyini öyrənməyə nail olmaqdan ötrü biliyə 

ehtiyacımız vardır. Bu bilik bizim mənən Sevginin özünə çevrilə bilməyimizə xidmət edir. 

Mövlanə Cəlaləddin Rumi belə deyirdi: "Hansısa şəxsi məqsəd güdmədən bəslənən sevgidən heç 

bir daha böyük sevgi yoxdur."  

Ola bilsin ki, nə vaxtsa kosmik düzənin bir hissəsi olmasını insanlara yaşatmış və xilasa, 

həqiqətə, maarifə yönəldən düz yolu ona təklif etmiş bir dövr mövcud olub. Ruhani Həqiqətin 

təhrif edilmədiyi həmin o dövrdə yəqin ki, İlahi sevgi və mərhəmət hissləri insanın kişi və ya 

qadın olmasından, mühüm mənəvi və dini vəzifələri yerinə yetirib, yetirməməsindən aslı 

olmayaraq  hər kəsə verilirdi. Bundan çıxış edərək demək olar ki, o zaman  hər insan özünün 

şəxsi insaniyyətini ümidin əvvəlcədən qoyulmuş vəziyyətində tapa bilirdi.  

Lakin biz bugün ruhani inamsızlıq və böyük ziddiyətlərin hökm sürdüyü dövürdə 

yaşayırıq. Biz mədəni meyarların iflasına əyani şahidlərik. Əlbəttə, ümidin doğulmasını çox 

istəyirik. Çox güman ki, dünya elə  hər zaman bu yolla mövcud olmuşdur. Çoxları üçün, 

postmodern eradakı vəziyyətin izahı məsələsinin çözümü, mütləq formada qəbul edilən  hər 

hansısa bir dini inancın olmaması şəklindədir. Eyni zamanda bütün dini həqiqətlər 
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postmodernizmdə ağıldankənar hesab olunub rədd edilir. Belə bir vəziyyətdə hətta inancın və 

mənəviyyatın yaşaması xilasın zəmanəti deyil. Biz istər-istəməz naməlum xoşagəlməzliklər və 

günah ilə yaşayırıq. Günah və dəyərsiz addımların, hərəkətlərin gizli təsiri sadəcə bizim zahirən  

məşğul görünən həyatımızın alt qatındadır. Biz kosmik məmnuniyyəti fərqli həyat tərzində, 

karyerada, şəxsi imicdə və yaxud romantik əlaqələrdə tapmağa cəhd göstəririk. Bəziləri özünü 

qəbul etmək, bağışlamaq və hətta dərk etməkdən ötrü terapeftləri yanına işə götürür. Müvəqqəti 

İlahi mühakimədən azad olunmuş bizlər, tövbəni rədd edən mövcud günah tərəfindən bu və ya 

digər şəkildə ovlanırıq. Bundan başqa bizi bir-birimizə  böyük cəmiyyətlə bağlaya bilən, 

paylaşılması mümkün hər hansısa mədəni mif və ya baxış birliyi yoxdur.  

Dini rituallara və qadağalara köləlik hissi tez bir zamanda yerini özünə tapınma və ya 

özündən ağlasığmaz dərəcədə imtina hissləri ilə dəyişir. Dünyəvi sferada isə özünə tapınma 

hissi, özündə bir çox formaları (moda, fitnes, karyera və s.)  gizləyir. Həyatımızın ən böyük 

cizgisi olan geniş sənayelər özümüzdən imtinaya professional idman növləri, alkoqol, narkotik, 

qumar, kütləvi informasiya vasitələri, seksin əyləncəsi və zorakılığı ilə xidmət edir. Bizi ancaq 

dollar idarəli sintetik "mədəniyyət" birləşdirir.  

 Bütün bu hallara rəğmən, onlar  böyük tradisiyaların təklif etdiyi nümünələr əsasında  

özlərinin ruhani düyagörüşlərini qurmağa çox cəhd edirlər. Lakin necə? Tibb bacısı tərəfindən 

deyilmiş bu sözlər, bizcə, çoxlarının təcrübəsini xülasə edə bilər: "Mən dünyanın müxtəlif ruhani 

yollarına nəzər salmışam. Demək olar ki, onların hamısı eyni şeyi bir-birindən gözəl şəkildə 

təkrarlayır. Onlardan hansısa birinə indiyədək qoşula bilməmişəm. Düzü, gündəlik həyatın 

ortasında müqəddəsi xatırlamaq bugünkü şəraitdə çətindir.” 

Mövcud Yoxluq 

Biz axı nəyi axtarırıq? İnsan kimi bizim vəziyyətimiz belədir: biz ağrı və ölüm dünyasında 

yaşayırıq. Bu həqiqəti heç bir həzzin miqdarı dana bilməz. Bizim həzz alma, məmnunluq 

vasitəmiz bədənimizdir. Bədən isə nəticədə doydurulan, zəyiflədilən, xəstələnən və öləndir.  

Əgər biz cəhənnəm cəzasından qorxmayırıqsa, onda hər necə olursa, olsun öz heyvani 

mənimizlə məşğul olmalıyıq. Biz arzularımızdan hansının bizi daha real və daha uzunmüddətli 

rifaha aparmağa qabil olduğunu bilməyə çalışırıq. Bu heyvani mənin sonsuz arzuları olmasına 

rəğmən, biz onun nə zamana qədər davam edəcəyini  və nə qədərlə kifayətlənəcəyini öyrənməyə 

hardasa cəhd edirik. İslah və ya ən azı şəxsi intizam (özünə nəzarət) vəziyyətimizin qaçılmaz 

şərtlərindən biridir. Bizim əsl şəxsiyyətimiz - eqomuz bədənin (canlı orqanizmin) nəticəsi olan 

psixoloji təzahürlərin kompleksindən ibarətdir. Bədənin özü isə məmnunluq, sağ qalma və ya  

qorunma hissləri  ilə əlaqəlidir. İrrasional, günaha meyilli və nəhayyət ölümə məhkum bədənlə 

yaşamağın özündə dərin bir dəhşət, qorxu vardır. 

Bizi bədənimizlə barışdıra biləcək hər hansısa bir mədəni və yaxud ruhani dəyər sistemi 

mövcud deyil. Qısacası, biz bədənimizə xidmət edirik, amma onun necə xidmət edəcəyini 

öyrətmirik. Maraqlısı budur ki, biz bədənə tapınırıq, lakin onu müqəddəsləşdirmirik. Hal-hazırda 

əlimizdə olan dəyər sistemlərimiz insan cəmiyyətinə nə vaxtsa təklif edilmiş  ən aşağı 

mənəviyyatın arasında qərarlaşıb.  Belə demək mümkünsə, təhtəlşüuri idarə modelində 

həyatımızın mənası bu şəkildə azaldılmışdır: istədiyinizi almağa imkan verəcək işə düzəlin, 

kədərin və narahatçılığın minimumları ilə həyat keçirin. Bizə təklif edilmiş vəzifələr, əslində, 
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bizə yaxşı və intellektual istehlakçılar olağımızın, eyni zamanda effektiv məmnunluq axtarmağın 

üsullarını təklif edir.  Biz istəklərimizin çoxunu  heç olmasa onların ən azından razı qalmaqdan 

ötrü içimizdə boğmalıyıq.   

 Mövcudluğumuzun  bu problemi bizi tamamilə əhatəsinə almışdır. Hətta arzularımıza 

çatmaqda azad olmağımıza baxmayaraq, hələ də istəklərimizi gerçəkləşdirmək və həyatımıza 

məna verməkdə nəyinsə yetərsizliyini, çatışmazlığını və yoxluğunu hiss edririk.  Əgər  Hakim 

Allahı düşüncəmizdən uzaqlaşdırmışıqsa, nəticə etibarı ilə bunun əvəzində ekzistensial yoxluğu, 

dəyərsizliyi, günah və fitnə hisslərini əldə etmişik.  

 Reallığın ruhani-mənəvi ölçülərindən kənara qaçan bu mövcud yoxluğun özü "mən"dir. 

Bu, bizim gündəlik dəyişən, oynaq mövcudluğumuzda bildiyimiz hər şeyin cəmidir. İnsan olaraq 

nəticədə hər birimiz məmnunluq axtaran, ağrıdan, kədərdən qaçan "mən"ə çevrilirik. Lakin buna 

baxmayaraq,  məmnuniyyət imkanlarımız məhduddur.  Kədər, ağrı hissləri ilə üzləşməyimiz isə  

qaçılmazdır.    

Özümüzü qorumaqdan ötrü biz özümüzü instiktiv olaraq şəxsi psixologiyamızın və 

materiya aləminin Mütləq Hakimi etməyə cəhd edirik. Maddi və mənəvi dünyamızda sərhədlər 

və müdafiələr ilə krallıqlar yaradırıq. Habelə, gücümüzü möhkəmləndirməyə can atırıq. Elə buna 

görə də özlüyümüzdə nəyi istədiyimizi, nəyi tələb etdiyimizi və nəyi istəmədiyimizi bilə bilirik. 

Əslində isə, bu "mən"in biznes və strategiyasıdır. 

Materialist perspektivdən yanaşanda aydın olur ki, bu krallıq hörümçək toru kimi əsaslı, 

möhkəm özülə malikdir. Bu toru hörmək, qorumaq üçün aşırı qürurumuza və ehtiyatlı 

səylərimizə rəğmən, tale onu istənilən anda müqavimətsiz süpürə bilər. Əlbəttə, bu təccüblu 

deyil. Biz əmniyyət, qorxu və yoxluq hissləri ilə material dünyadan asılıyıq. Hər birimiz 

qarşısına məqsəd qoyduğu arzusuna can atır. Bu minvalla da nəyi "xoşbəxtlik" adlandırdığımızı 

ömrümüz çərçivəsində təcrübədən keçirmiş oluruq. Lakin "bu xoşbəxtlik adlandırdığımız nəsnə 

realdırmı?" və "o nə qədər davam edəcək?" suallarından başqa bizə heç nə kömək edə bilmir.   

Yaxşı, onda bəs şüurumuz, iradəmiz və sevgimizlə nə etməliyik? Bunlar müxtəlif cür 

dolaşıqlıq salan, əsas məqsəddən yayındıran və insanlara zülm edən seçimlərdir. 

 

Bu insan cəmalının 

kədər evinə  bağlanmış sürətidir: 

biz az yaradan, bir az mələk, bir az heyvan... 

sirli cazibəli, yeganə sərbəst buraxılmış. 

 

Rumi, Rübayi 568. 
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Bizim "mən"imiz bizim dünya ilə əlaqəmiz deməkdir. Hələ ki bu əlaqə fərd və dünya ilə 

səciyyələnir. Bu o deməkdir ki, biz duallıqdayıq. Bu eyni zamanda bizim real aləm ilə 

əlaqəmizdir. Müqavimətimiz, ümidlərimiz, şikayətlərimiz, tükənmək bilməyən arzularımız 

aktual olandan bizi uzaqlaşdırıb özünüidarəni itirirlər. 

İnsanların böyük əksəriyyəti öz mahiyyətindən - ruhani həqiqətdən tamamilə uzaq şəkildə 

yaşayır. Həyatı bilavasitə yaşayıb və həyati təcrübələr əsasında özünü dərk etmənin əvəzinə 

bütün təcrübələr subyektiv təhrifin ruhi və emosional qatlarından, müdafiə mexanizmlərindən, 

mədəni xurafatlardan filtirə edilir. Özümüz olmaq üçün dəyərləndirdiyimiz bu model, əslində  

özümüzü təhrifin ən sonuncu mexanizmidir.  Biz sanki öz varlığımızın "virtual reallığ"ında 

yaşayırıq. Ona görə də, hər zaman hansısa kostyumda olmuş, hansısa proqrama qoşulmuş və 

özümüzü bilmənin zərurəti fərqinə varmadan, hər zaman  fantaziya ekranına üz tutmuşuq.    

Ən pisi də budur ki, bu zamanın “ən yaxşı” insanlarının fikirləri həqiqətdən başqa hər şey 

ilə doludur: istehlakçı mədəniyyətin obrazları,  süni istəklər, dini movhumatlar, 

hallyusinasiyalar, inancalar, inanclara qarşı allergiyalar, nevrotik fərdiyyətçiliyin klişerləri və s. 

və i.a.. Zamanın ən pislərinin düşüncəsi isə millətçiliyin, fanatizmin, irqçiliyin, tribalizmin və ya 

dini fundamentalizmin psixozlarına yoluxmuşlar hesab olunur.   

Şüurun Təmizləməsi və Varlığa Təhvili 

Yuxarıda bir qismini sadaladığımız daimi, dəyişməz yayınmalar, sapmalar səbəbindən 

insanlar mövcud anın, həqiqətin tutumunu dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. Ruhani təhsil və 

transformasiya (dəyişilmə) hər şeydən öncə bizim subyektiv təhriflərimizi minimalaşdıra bilər, 

başqa sözlə desək, süurumuzun obyektivliyini artırar. Sapmalar həyatımızın istənilən sahəsində 

mövcuddur. Ona görə də, yenidən özünü tərbiyə həyatımızın bütün sahələrinə tətbiq edilməlidir. 

Təkcə meditasiya (dua) ilə kifayətlənmək olmaz. Biz həmçinin bir-birimiz arasındakı bütün 

əlaqələrimizə və fəaliyyətimizə yeni düşüncə tərzi gətirməliyik. 

İnsanın tam reallığı özündə şəxsiyyətdən yuxarı ali reallığı ehtiva edir. Vahid sujetin 

fraqmentləri olduğumuz üçün biz həqiqi reallıqdan boyun qaçırırıq. Biz fikrimizi hissələrdə 

cəmləşdirir, reallığın son vahidi kimi fərdi insan səxsiyyətini götürüb nəticədə isə adi həyat 

faktını və bir-birimiz arasındakı qarşılıqlı  şüur axınını rədd edirik. Ekaloji prinsipdən baxanda 

görürük ki, bütün həyat qarşılıqlı aslılıqdadır. Belə ki, maye, minerallar, işıq və digər enerjilər 

canlı varlığa imkan vermək üçün mübadilədədir. Varlığı əhatəsinə almış bu model özümüzə 

gələndə biz unikal psixoloji müstəqilliyimizi önə çəkib xəyala dalırıq; Görünməyən Reallıqdan, 

adi insan səxsiyyətindən daha üstün ölçüyə malik olmağımızdan asılı olduğumuzu inkar edirik.  

Elə yaşamağa çalışırıq ki, sanki biz təkik.  

Bundan başqa, biz psixoloji cəhətdən fraqmentləşdirilmiş vəziyyətdə, fasiləsiz daxili 

konfliktlər durumunda mövcud oluruq. Doğrusu, biz özümüz çərçivəsində birliyin prinsipini 

itirmişik. Biz təkcə psixoloji politeistlər deyilik, bundan başqa biz özümüz yaratdığımız tanrılara 

tapınırıq. Əslində biz  çoxmənliyik, ona görə də əsl mahiyyətimizi bilmirik. Özümüzü 

bilmədiyimiz üçün də, biz  ancaq istəklərinin ardınca qaçan sosial mənləri tanıyırıq. Doğrusu, biz 

qəlibləşmiş, yeknəsəq cəmiyyətin ənənəvi cizgisini özündə daşıyan mənlərə cəlb edilmişik. 
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Ona görə də, biz beləcə özümüz çərçivəsində və eləcə də özümüz çərçivəsində özümüzlə 

konfilikdə fraqmentləşdirilmişik. Biz nəyəsə nail olmanın kiçik ümidi ilə bir-birimizlə sosial 

olaraq  ziddiyyətdə mövcuduq.  Ancaq buradakı müvəqqəti barışıq bu kimi konfiliktlərə, daha 

doğrusu isə fraqmentar mənlərə əsaslanır. Bunun əksinə, insanlar özlərinin zahiri ayrılıqlarını 

aradan qaldırmağa cəhd göstərərkən (necə ki tez-tez musiqidə, sevgidə, səmimi ibadətdə, 

qarşılıqlı ehtiramda şahidi oluruq) fərdlər arasında ahəng hardasa mümkünləşir. Bir insanın 

başqa bir insan ilə görüşməsində heç bir antaqonizm yoxdur. Hətta əgər fərdilik, adekvat fərqlilik 

və hörmət olsa belə. Çünki birisinin bütövlüyü o birisinin bütövlüyü ilə konfliktdə deyildir.  

Əksər müdriklərin qənaətinə əsasən, bizim bütün Varlığı və Reallığı bilmək potensialımız 

mümkündür. Onlar göstərirlər ki, biz ali həqiqəti bilə bilərik və eyni zamanda da  bu 

şəxsiyyətdən yuxarı Reallıqda iştirak edə bilərik. Bundan başqa, bu Reallıq sevginin 

elektromaqnit sahəsidir. 

 

Məşuqun sunduğu şərab bütün mərəzlərə son qoyur. 

Məşuqun Vəhdət bağındakı qızılgülün tikanları olmur. 

O deyəndə eşitmişəm ürək və ürək arasında açılan pəncərə olduğunu. 

Ancaq əgər divarlar yoxdursa, hətta pəncərəyə də ehtiyac yoxdur. 

 

Rumi, Rübai 511 

  

  Anın reallığı bu şəkildə təsnif edilə bilər: Varlıqda təşəkkül, Vəhdaniyyətin total sahəsinin 

açılması, Sevginin özünü bilmə. Özümüzün reallığı isə təxminən bu cür xülasə edilə bilər: biz bu 

reallığa inteqralıq, onun sadəcə bir hissəsi deyilik, amma onunla birlikdəyik. Biz tamın hissəsi 

deyilik, biz tamıq. İnsan bütün Varlığı özündə ehtiva edir və özündə Ökeanı çəmləşdirən damlaya 

bənzəyir.  

 

Təmiz ürəklərimiz dünyanı sərgərdan  veyllənir. 

Gördüyümüz bütlərin, sənəmlərin hamısı bizi rüsvay etdi. 

Hələ də hər şeydə başa düşməyə çalışırıq ki, 

Biz artıq kimik. 

  

Rumi, Rübai 549 
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 Biz insanlar özümüzü uzun müddətə elə böyüklüyə təslim etməyə çalışırıq ki, nəticədə 

nəzərdə tutduğumuz, təslim olduğumuz böyüklüyün içərisində özümüz də səviyyəcə, rütbəcə 

böyüyək. Əslində, insanın ölçüsü onun nəyə təslim olub xidmət etməsi ilə ölçülür. Bəzi insanlar 

yalnız öz xəyallarındakı şəxsi maraqlarına, bəziləri sosial ideallara, bir çoxları gözəlliyə, ailə 

sevgisinə və ya dini inanclara təslim olub xidmət göstərir. Keçmişdə də, elə indinin özündə də 

insaların çoxu relyativist, etibarsız təmayüllərə özünü cəlb edir. Elə bir vaxtda yaşayırıq ki, 

insanların əksəriyyəti öz dəyər və nəyəsə inamlarını həyat tərzinə çevirməyə çalışmaqdadır. Ən 

pisi də, bu cür inancların qəlblərdə mövcud olmamasıdır.  

Öz ömrünü Varlığın özünə hədiyyə etməyi, həyatın başlıca məqsədi olmasını az adam hiss 

edir.    

     

Sirrlər sufinin əllərindən düşür, 

Qoy bütün ölkələr önu götürsün. 

Çörək üçün küçədə dilənən kimsədən fərqli olaraq 

dərviş həyatını verməyi dilənir. 

 

Rumi, Rübai 686  

 

Yalnız ən güclü şəxsiyyətlər bunu edə bilir. Qalanlar isə adi sosial ambisiyaların və rolların 

ən xırda, cılız məmnunluqlarına boyun əyməklə kifayyətlənir. Xülasə, şəxsi ifadə imkanlarını 

yaratmaqla və eyni zamanda da həyatını Varlığın Yaradıcı Qüvvəsinə hədiyyə kimi təslim 

etməklə çox az adamlar həyat uğrunda hər iki ehtirası fəallaşdırıb özündə tam halında 

birləşdirməyə nail olur.   

Dövrümüzə Ruhani Adekvat 

 Biz yaşadığımız dövrə ruhani adekvat axtarırıq. Bizə təkcə həyatımızın reallığını 

görməyə imkan verəcək baxış bucağı lazım deyil. Bizə elə bir baxış prinsipi lazımdır ki, o, kamil 

insaniyyətimizin daha tam ifadəsinə bizi inandırıb təhrik etsin.  

 Dövrümüzün ruhani çağırışı müqəddəs insaniyyətimizi, maddi və mənəvi dünyaların 

barışığını reallaşdırmağa, Varlığın Mənbəyi kimi Mənin ölçülərini fərdi komplekslərdən azad 

etməyə əsaslanır. Bizim dövrün çağırışı göstərir ki, təbii ilə fövqəltəbii, sonlu ilə sonsuz, zaman 

ilə əbədiyyət, praktikla ilə mistika, sosial ədalət ilə müzakirəyə qoyma, cinslərin fərqliliyi ilə 

mənəvilik, bizim insani vəzifələrimiz ilə ruhani öhtəliklərimiz, adi insanlıq ilə müqəddəslik 

arasında konflikt, ziddiyyət olmamalıdır.  

İnsan iki dünya, iki reallıq arasında kandardır: bunlardan biri eqonun yaşadığı maddi 

mövcudluğun reallığı, digəri isə esensial məni Ən Rəhimli ağuşda bəsləyən, onu tərkibində tutan 

ruhani Varlığın reallığı. Bu iki ölçünun birləşdiyi və qovuşduğu yer - özünü bilən qəlbdir. 
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Oyadılmamış, saflaşmamış qəlb, eqo şəxsi qorxularının, fikirlərinin, bölgülərinin illüziyasında 

yaşayır. Eqoyla Ruhani Mövcudiyyət arasında bilən qəlbsiz əlaqə yoxdur. Qəlb varlığımızın 

mərkəzidir və o bizim ən hərtərəfli dərk etmə qabiliyyətimizdir. Ürəyin gözü, bizim eqo əsaslı 

intellekt və emosiyalarımızdan daha dəqiq həqiqəti görür. Yalnız belə bir qəlblə doğru 

təslimiyyət, əsl xoşbəxtlik və rifah mümkünləşir. 

Bu kitab qəlbin təhsili təcrübələrini mərkəzləşdirmək, insanın daxili görməsini öyrənmək 

üçün bir cəhddir. Unudulmamalıdır ki, ali insaniyyətin mümkünlüyü Yeganə Varlığa 

təslimiyyətdən başlayır. Yalqız və izolə edilimış mən, özünün təşvişlə döyülən çoxlu qapılarının 

arxasındadır. Əgər biz onu ürəyin qapısına gətirə biləriksə, o açılanda özü biləcək ki, o daim 

daxildə olmuşdur. Daxil ilə xaric bir olarsa, nəticədə ürəyin özü sonsuz intellektə və həyata qapı 

kimi görüləcək.  

Planetə və özümüzə qarşı dağıdıcı olmaqla biz uzunömürlü yaşamağı özümüzə rəva 

görmürük. Axı, biz necə bilən qəlblə həzin bir sevgitək təcrübədən keçirilən təbiətin nüvəsindəki 

xəbərdarlıq enerjimizi, qarşısıalınmaz gücümüzü, ruhani birliyimizi itirməyə göz yuma bilərik? 

Sevgi bizi mövcud günahlarımızdan xilas edən, gözəlliyin və dolğunluğun yeni 

səviyyələrinə yüksəldən qarşısıalınmaz müqəddəs qüvvədir.  İnsanın bütün vəzifə və öhdəlikləri 

sevgiylə əlaqəlidir, onunla ayrılmaz bağlılıqdadır. Sevgi esensial transformasiya və şəfa 

qüvvəsidir. Bir qədər də irəli gedib demək olar ki, bizi sarmış bütün problemlər sevgi 

mərkəzləşməsinin inkarı əlamətləridir.  

Sevginin qüvvəsi ilə necə əməkdaşlıq və onu hansı yollarla tətbiq edə biləcəyimizin 

prinsiplərini bilməliyik. Belə hesab edirik ki, yalnız ürəyin praktik təhsilindən keçib, sevginin 

təcrübəsinə yol almaq mümkündür.  

Bilən qəlb Varlığın intellektinə bələdçilik edir. Ürək oyadılanda, təmizlənəndə İlahi 

Ruhla əlaqə qurulur. Ruhani proses boyunca bizim nəcib, alicənab, saf, gözəl  imkan və 

bacarıqlarımız açılır, müqəddəs insaniyyətimiz aşkar olmağa başlayır. Bu ruhani prosesin nəticə 

etibarı ilə bizə çatdırdığı, ötürdüyü hikmətin distilləsi belədir: Biz öz izolə edilmiş istəklərimizə 

agah olmuş qəlbdən keçib Sevginin İradəsi ilə yenidən qovuşa bilərik. 

 

Əgər qəlb saf hisslərlə sağalırsa, 

Demək orada Mərhəmətli Allah taxt-tacda oturmuşdur. 

Bundan sonra urək Allahla birlikdə olduğu üçün 

Ürəyə bilavasitə rəhbərlik ediləcək. 

 

Rumi, Məsnəvi I, 3665-6. 

 

 İngiliscədən müəllifin xahişi ilə çevirdi: Elmar Vüqarlı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 70 

 

Livelin Voqan Li 

 

 

Ayrılıq və Vəhdət 

 

 

 

 

Mən Ona qovuşmaq, O isə ayrılıq istəyir; 

Onun istəyinin yerinə yetməsi üçün mən tərk edib gedirəm... 

-Əl Qəzali 

Ürəyin Oyadılması 

 

Ruhani yol ürək Onun əbədi varlığına doğru oyadılanda, təslim ediləndə başlayır. Məşuq 

Öz aşiqinin qəlbini görür və bütün bu ruhani proses boyu aşiq ilahi vəhdətin sirrini bilib ruhən 

anlayır ki, aşiq ilə Məşuq birdir.  

Məşuqun nəzəri özü ilə əbədi valığının şüurunu  daşıyır. Sufilər bu nəzəri və ya baxışı 

tövbə anı, yaxud da ürəyin öz mahiyyətinə qayıtması, dönməsi adlandırırlar. Onun varlığının 

daxili məlumatlandırmaları qəlbi maddi dünyadan döndərib Allaha doğru yönəldir. O, bizi 

Camalının ani işartısı ilə anbaan Özünə çağırır. Bu işartı aşiqi ən güclü zəhər kimi dünyaya qarşı 

etinasızlaşdırmağa, öldürməyə və nəhayət, Allaha doğru səyahətə götürməyə başlayır. "Əgər o 

mənim Aşiqimin Camalını gizləyirsə, onda mən ətrafımı sarmış bu dünyaya necə baxa bilərəm, 

necə  onu görə bilərəm?" (Tweedie 1987, p. 87)  

Daxili məlumatlanma aşiqini hicran əzabına hazırlayır. Ürək həqiqi mahiyyətində Allahla 

ayrılmaz surətdə bağlı olduğunu bilərkən onda yaxşı dərk edir ki, şəxsi komplekslər, buxovlar və 

bilgilər onu Allahdan ayıran keçici vasitələrdir. Əslində, biz vəhdət nuru verilmişlərik. Ona görə 

də  bu ilahi şərabı qurtum-qurtum dadmağa və ayrılığı süurlu şəkildə hiss etməyə məcbur 

edilirik. Əgər vəhdət bilgisi olmasa idi, onda biz ayrı düşdüyümüzü necə qavrayardıq? Özümüzü 

Ondan təcrid etməyimizin əzabını Onun Varlığının nurunu təcrübədən keçirmədən necə bilə 

bilərdik?   

Hicran və ya ayrılıq ağrısı, əzabı Allahın baxışından, nəzərindən doğulur. Yolun başından 

ayrılığın və vəhdətin bir-birinə daban-dabana zidd halları və ya vəziyyətləri ruhani yolçunun 

ürəyinə və canına həkk olunur; getdikcə birliyin (yəni vəhdətin – tər.) dərki bizə əsl Vətənimizi 

yada salan ayrılıq əzabına çevrilir.  Ürəyin Məşuqunu  zikr etməsi, xatırlaması, yada salması 
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hicran odu ilə oyaq saxlanlır. Biz Onun üçün, daha böyük sevgi və hicranın daha böyük əzabı, 

ağrısı üçün sevə-sevə susayırıq və beləcə, aram-aram sevgi və kədər bizim daxili 

mövcudluğumuzun substansiyasına, mahiyyətinə çevrilir. Əttarın sözləri ilə desək: 

              

             “Sevgi əzabı bütün qəlblərə məlhəm olur, 

Çətinliklər sevgisiz yoluna qoyula bilmir”.”  (Schimmel 1975, s. 305) 

 

 

Sevginin Qütbləri 

 

Vəhdət və ayrılıq, sevgi və hicran, daxili məmnunluq və ümidsizlik, bir sözlə, mistik 

yolun polyarlıqları bizi sapdırıb dolaşdırır. Yaxşı, ayrılığın illüziya olduğunu biliriksə, bəs onda 

nə üçün ayrılıq pərdələrinin arxasına tərk edilmişik? Əgər qəlbimiz "hər şey birdir" ən dərin 

həqiqətini bilib tanıyırsa, axı bu halda nə üçün  duallıq həbsində saxlanılırıq?  

Daha çox dua və ibadət etməyimizə, sevə-sevə Onu daha çox anbaan anmağımıza 

baxmayaraq, dünyamızda günü-gündən öz mahiyyətindən uzaqlaşan, özgələşən bizlər çətinlik 

çəkmədən hiss edirik ki, Onu daha çox yaddan çıxartmışıq. 

Biz ruhani prosesə qoşularkən ilk öncə ruhən başa düşürük ki, burada sevginin həddi-

hüdudu  yoxdur. Lakin tərk edildiyimiz bu dünyada sevgi daha çox tələblər və qarşılıqlı asılılıqla 

eyniləşdirilib məhdudlaşdırılır.  "Nə üçün burdayıq?" əbədi və əzəli sualı kəskinliklə veriləndə  

əsl Vətənimizlə sonsuz yaxınlığı ruhən, mənən hiss etmiş oluruq. 

Bizim sevdiyimiz O, bizi tərk etmişdir. Bizə yalnız ayrılıq əzabı xatırladır ki, hardasa O, 

bizə hətta ürəyimizin şah damarından da yaxındır. Zikir və ya xatırlama, yaxud da anma  əzabını 

sevgimizin şərəfinə özümüzü xəyanət etmiş kimi hiss edərək özümüzdə daşıyırıq.  

Yaxşı, bəs belə Məşuq və ya Sevgili bizi necə tərk edə, ata bilər? Belə Gözəl Öz 

Camalını necə gizləyə bilər?... Şübhələr bizi bombardman edir, ağıl isə bizi sarsaq axtarışda 

olduğumuza inandırmağa çalışıb diktə edir ki, sən ancaq tapa bilməyəcəyin bir şeyi axtarırsan... 

sən  ancaq sənə əzab gətirən gözəgörünməz Məşuq üçün intizadasan... Yaddan çıxarılmamalıdır 

ki, ağıl ruhani axtarışımız boyu müxtəlif yollarla bizə əzab verməyə çalışır. Ağlın verdiyi 

əzabların incəlikləri sevgi yolunun əksər səyahətçilərinə çoxdan məlumdur. Bu çətinliklərin, 

əzabların əsasında iki faktor dayanır: qısacası, sevginin təbiəti bizi birliyə, eqonun təbiəti isə 

ayrılığa sürükləyir. 

Sevgi bizim Mütləqlə əlaqəmizin ən daxili nüvəsi olan ürəkdən gəlir. Sevgi "ilahi 

mahiyyətin mahiyyətidir" (Massignon 1982, III, p. 104) və ona görə də bizi birbaşa birliyə 

cəzb edir. Lakin eqo ayrılıqdan, bölgü dünyasından doğulur. Eqonun mövcudiyyəti fərqli olmaq 

ilə müəyyən edilir və eqonun düsturu belədir: "Mən sizdən fərqlənirəm və mənim varlığım 

kosmik müstəsnalığa əsaslanır". Bunun əksinə isə Allahla birliyə aparan yol bizi eqonun  
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fərdiyyətçi və bölgüçü mövcudiyyət hissindən ayırır,  uzaqlaşdırır. Məhz buna görə sufilər 

deyir ki, Allaha doğru ilk addım özündən kənara atılan ilk addımdan başlayır. Sevgi bizi öz 

eqomuzdan uzaqlaşmağa və yalnız Məşuqun, Əbədi Sevgilinin mövcud olduğu birlik məqamına 

daxil olmağa çağırır. 

Eqo və ağıl bölgü və duallıq ölçüsünə mənsubdurlar. Ona görə də eqo özünün fərdiyyət 

və bölgü hissi ilə mövcud olur; ağıl yalnız duallıqdan - müqayisədən və diferensiallamadan 

(fərqləndirmədən) keçərək fəaliyyət göstərir. Sevginin gücü isə eqonu hədələyib, ağlı 

dolaşdıraraq duallıq  pərdələrini aradan qaldırır.  

Mistiklərin qədim yolu bizi fərqlərin və müxtəlifliyin "şəkər suda əridiyi kimi" həll 

olunduğu mənbəyə götürür. Ruhani səyahət boyu eqo və ağlın müxtəliflikləri və funksiyalarına 

hücüm edilərkən, onlar mübarizəyə qalxıb üsyan edirlər. Azad  olmağımız və birliyə cəlb 

edilməyimizi qorumaq üçün sevgi bizi sanki qladiator meydanına atır. Burada kimlərin qəlbi 

Mütləqlə qovuşub birləşirsə, belələrini qoca qladiatorlartək ölüm gözlədiyini onlar yaxşı bilirlər. 

Bir də onlar bilirlər ki, "Həqiqət qəlbdən yapışanda  Özündən başqa oradakı bütün hər şeyi 

boşaldıb atır" (Massignon 1982, I, p. 285). 

Biz nədənsə bizi ruhən və mənən sağaldacaq sevgidən yayınırıq, bizə sevgi ilə əzab verən 

Həqiqətdən çəkinirik, qaçırıq. Yayınma və qaçmalarımıza rəğmən, sevginin nəhəng dalğaları 

qarşısıalınmaz gücü ilə eqo dənizinin qumsalarındakı  tor-töküntüləri tədricən hamarlayır. 

Yavaş-yavaş biz bu sonsuz okeanı öz real Evimiz kimi tanımağa, qəbul etməyə başlayırıq. 

Ruminin sözləri ilə desək, burada "üzmək hər zaman batmaqla başa çatır" (Liebert 1981, p. 30).   

 

Sevgi Mehvəri 

 

Nə qədər paradoksal olsa da, bizi birliyə, vəhdətə cəlb etməsi üçün ayrılıq təcrübəsinə 

ehtiyacımız var. Əslində, vəhdət halı qəlbin təbii halıdır. Vəhdət təcrübəsi "üzüm budağının 

yaradılmasından əvvəl bizi sərxoş etmiş şərabdır". Bu sirrin huşa gəlməsi ancaq qəlbin daxilində 

gizlənmişdir. Onu huşa gətirmək isə ayrılıq əzabı tələb edir. Bu ayrılıq əzabı dərin sevgiylə 

müşayiət olunur. Elə bu keyfiyyətlərinə görə çox hallarda ayrılıq əzabına sevgi əzabı da deyilir.  

Sevgi əzabı qəlb və onun mənbəyi arasında maqnit cazibəsi effekti rolunu oynayır. Biz 

qəlbin dartmasını, cəzbini hiss edərkən aşiqin ürəyi çərçivəsində Sevgilinin arzusunun huşa 

gəlməsini duyuruq: 

 

                “Yalnız susamış suyu axtarmır, 

                eləcə də su susamışı axtarır”. (Rumi, Schimmel.1975, p. 165)  

 

 Belə demək mümkünsə, ayrılıq və vəhdət təcrübələri ruhani səyahət geymini birlikdə 

formaya salan toxuculardır. Ayrılıq halında ürək vəhdət sirrini qavrayarkən eqo sahilə çıxarılır, 
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daxili dünya isə vəhdət vədi ilə bizə tez-tez baş çəkməyə başlayır. Əvəzində xarici dünya 

müxtəlif düşüncələrlə bizi həvəsləndirir, vəhdətdən sapdırır. Bu, nəyin gizli və nəyin aşkar 

olmasını Yaradan ilə Onun məxluqatı fonunda əks etdirən varlığımızın ən paradoksal qütbləridir.  

Ruhani səyahət bizi məxluqatdan geriyə  - Yaradana məhz bu sevgi mehvəri boyunca yönəldir. 

Bu səyahətdə biz öz şüurumuzun toxumlarını gətirib Məşuqumuzun ayaqları altına səririk. Daha 

dəqiq söyləsək, biz vəhdət meydanına ayrılığın qəlbimizdə oyanması ilə daxil oluruq.  

"Mən gizli xəzinə idim və  bilinmək istədim, beləliklə dünyanı yaratdım" (Hadith qudsi, 

Sacred Tradition). O, Öz vəhdaniyyətindən  dünyanı yaratı; gündüz və gecə, müsbət və mənfi, 

kişi və qadın əkslərini hərəkətə gətirdi. O, Öz əlamətlərini, ilahi Adlarını bu dünyaya bəyan 

elədi. Bu əkslərin cütləri və ya duallığı həyatın rəqsini yaradır.  Təzahürün Yaradana məxsus 

mərhələsi üzrə davam edən bu sonsuz rəqs qeyri-aşkardan, daxili dünyadan irəli gəlir. Aşkar 

olma rəqsi əsasında doğulan insan əkslərin dinamik qarşılıqlı təsirinin bir parçasıdır.  Lakin biz 

eyni zamanda qeyri-aşkar birliyi  qəlbimizin ən daxili palatalarına həkk olunmuş şəkildə 

özümüzdə istər-istəməz yaşadırıq. (“Nə qədər insan varsa, Allaha da bir o qədər yol var,” sufi 

deyimi buradan qaynaqlanır – tər. E.V.)    

“Adam Mənim sirrimdir və Mən də onun sirriyəm. Ruhani mahiyyətin daxili bilgisi 

Mənim sirlərimin sirridir. Əməli saleh bəndələrimin qəlbinə bunu yalnız Mən salıram və Məndən 

başqa heç kəs onun halını bilə bilməz” (Prophetic tradition, quoted in Jilani 1992, p. 15).  

Biz Onun duallıq dünyasında Onun vəhdətinin mahiyyətini daşıyırıq. Mistiyin - aşiqin işi, 

görəvi öz qəlbi çərçivəsində Onun birliyini huşa gətirib, sonra da onu özü ilə birlikdə sədaqətlə 

geriyə qaytarmaqdır. Beləliklə, biz Onun Özünü Onun Özünə bilinmiş edirik. Əbəttə, ayrılıq, 

bölgü mərhələsi olmasa idi, bu səyahət mümkün ola bilməzdi. Əkslərin qarşılıqlı təsirinin 

nəticəsidir ki, Onun ilahi Birliyi Onun Özünə yenidən əks olunur.  Məxluqat güzgüsü olmasa idi, 

əlbəttə, O, Öz Camalını görə bilməzdi.  

 

Sevginin Dövranı 

 

Ruhani yolçuya ayrılıq və vəhdətin ziddiyyətlərini özündə cəmləşdirmək lazımdır. 

Ayrılıq içərisində doğulmağımızdan asılı olmayaraq, hamımız mahiyyətcə vəhdət toxumunun 

daşıyıcılarıyıq.   Lakin əsl mahiyyətimizi unudarkən özümüzü ayrılığa, yəni eqo dünyasına tərk 

etmiş oluruq. Onun dünyasını formalaşdıran güzgülərin qarışıqlığında, lambirintlərində özümüzü  

asanlıqla itiririk. Bəzən biz, elə bil, eqo və onun tükənmək bilməyən arzularından tamamilə 

fərqlənən nəyəsə - təzahürün pərdələr arxasındakı reallıq işarəsinə təsadüfən ötəri nəzər salırıq. 

Bundan başqa, ara-sıra yuxularda bizə günəşin tamamilə olmadığı müxtəlif üfüqlər də göstərilir. 

Deməli, Bir Başqası çoxlarının cənnət adlandırdığı vəhdaniyyət yaddaşı ilə bizə belə məhrəmlik 

və gizlinliklə tez-tez baş çəkir. Ancaq biz bu göstərmələri tələm-tələsik rasional surətdə rədd 

edib unuduruq; ona görə ki, onlar bizim şüurlu həyatımızın məqsədlərindən tamamilə başqa 

istiqamətdə  göstərilir. Lakin kimlərin ki taleyi Evini səfər etməkdir, onlara Bunu unutmağa 

icazə verilmir.  
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Ürəyin əbədi yaddaşı uşaq fantaziyalarıtək tez rədd edilə biləcək şəkildə olsa da, 

mahiyyətdə isə o çox dərin və əngindir. Həqiqət üçün susamış aşiq qəlbinin qapısını sındıraraq 

və hətta ağlına təsir edərək bu yaddaşı eqosu ilə səthiləşdirir. Beləcə, duallıq dünyamız vəhdət 

arzusu ilə daxilə sirayət etməyə başlayır. Burada təəccüblü heç nə yoxdur: əslində, ayrılığın özü 

Birliyə can atır. 

Ruhani yolçuluğu, axtarışı qavramağa  dünyadan üz çevirəndən sonra qədəm qoyuruq; 

Qaf dağının arxasında – insanın  kosmik ölçüsündə yaşayan mistik quşun, Simurqun çağırışına 

cavab veririk. Burada yalnız dəlilərin və aşiqlərin səfər edə biləcəyi əlçatmaz bir yol vardır.  

Simurq bizə çox yaxın olsa da, biz ondan uzaqdayıq. Ona görə ki, "Yol üzərində çoxlu torpaqlar 

və dənizlər var... Yolçu heyrət halında olarkən irəliyə doğru bəzən gülümsəyərək, bəzən də 

ağlayaraq güclə sürünür" ('Attar 1961, p. 13). 

 Yaxşı, axı biz nəyi axtarırıq? Yoxsa, biz duallığın birliyi necə meydana çıxaracağını, bir 

sözlə,  aşkar olmayanı arayırıq?  

Bəli, əslində biz ruhani taleyimizin ipini izləyib vəhdətə doğru addımlayırıq. Bu səyahət 

boyu tədricən bizə məlum olur ki, vəhdət təcrübəsində bütün duallıqlar yavaş-yavaş yox olur. 

Burada nə yolçu, nə də məqsəd qalır. Bu fəna', eqonu məhv etmə halıdır: yəni Aşiq Məşuqda itir, 

pəvanə eşq odunda yanıb kül oduqdan sonra odun təbiətini bilən kimi. Yaxşı, əgər aşiq öz 

məqsədi ilə birlikdə yox olursa, bəs onda bilmək üçün yerdə qalan kim olur? Burada, sadəcə, 

aşiq öz fərdi mövcudluğunun ən mərkəzində yoxluğun və heçliyin həqiqətini dərk edir. Aşkarın 

qeyri-aşkara yenidən qayıtması ilə dövran başa çatır. Demək, qeyri-aşkara geri səyahətlə gizlin 

olan nə varsa aşkar edilir və yaradılışın nüvəsindəki sirr huşa gətirilir. Yaxşı, əgər aşiq qeyb 

olubsa, belə olan halda sevginin təbiətini kim biləcək? Bəs bu şüurluluğu kim və nə daşıyacaq? 

Əgər heç bir ayrılıq və hicran əzabı çəkən yoxdursa, orada necə birliyin şüurluluğu ola bilər? 

Aləmlərin Rəbbi O Bir və Təkə məxluqat Onu bilmək üçün lazımdır. Öz müstəsnalığını 

ardıcıl əks etdirmək üçün O, duallığı yaratmağa ehtiyac duyur. Məşuqunun güzgüsü olmaqdan, 

Onun birliyini huşa gətirməkdən ötrü aşiqə duallıqda qismən qalmaq vacibdir. Ona görə ki, bu 

güzgü Onun birliyini həm Onun Özünə, həm də dünyaya əks etdirir. Bu Ona doğru səyahətin ən 

əzablı paradokslardan biridir.  

Biz Onunla birliyə, O isə bizimlə ayrılığa ehtiyac duyur. Ruhani yola təslimiyyətin 

mənası birlik və duallığın hər iki dünyasında “çarmıxa çəkilməyi” dadmaqdır. Hətta vəhdət 

meyvələrini dadanda da biz gərək onlardan imtina edib, ayrılıq təcrübəsinə bərk-bərk sarılaq. 

Ona görə ki, hər an Vəhdətin aşkar olması naminə duallığın bazarına sevgi sirrini çıxartmalıyıq. 

Beləcə bizim vəhdət arzumuz Onun ayrılıq ehtiyacına təslim edilir:  

 

“Vəhdətdən min dəfə çox şirinliyi 

Mən Sənin arzuladığın 

Bu ayrılıqda tapdım. 

 

Vəhdətdə mən özümün quluyam, 
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Ayrılıqda isə Ağamın; 

Və mən Dostla sonacan həmin halda məşğul olardım, 

nəyinki özüm ilə...” ('Iraqi 1982, p. 116) 

 

 Aşiq öz Məşuquna qovuşmaq üçün hicran əzabı çəkir. Lakin bu hicran əzabından daha da 

dərin əzab aşiqin öz qəlbini Məşuqa təslim etməsidir. Məhz bu təslimiyyətdən sonra Məşuq 

özünü həm Özünə, həm də Öz dünyasına aşkar edə bilir. Məşuq Özünün vəhdət sirlərini daşımaq 

və yaradılışa imkan verən gizli sifətlərini əks etdirmək üçün aşiqə ehtiyac duyur. Aşiq öz şəxsi 

keyfiyyətlərindən asılı olmadan həmişə Məşuqunun qulluqçusu olmalıdır. Bu ruhani gedişat 

boyunca aşiq vəhdət halına çatıb özünü Məşuqda əridir; ayrılıq vəziyyətində isə Onun gizli 

xəzinəsini dünyaya daşıyır. Beləcə, yolçu iki dünyanın arasında dar bir cığırla irəliyə doğru yol 

alır.  

Sevgi və sədaqət halının sabitliyini qoruyub saxlamaqdan ötrü biz maddi dünyada 

vəhdətdən imtina edir, ayrılığa sarılırıq. Ona görə ki, mahiyyətcə İlahi vəhdət, belə demək olarsa, 

qəlbin əbədiyyət ötəsindəki vəziyyəti və sevginin essensiyasıdır.  Vəhdət halı heç vaxt itə, qeyb 

ola bilməz. O yalnız  həmişə sevgidə təzahür edir. Ürəyin dərinliklərində aşiq və Məşuq sevgiylə 

birləşib eyniləşir, Həllacın söylədiyi kimi:   

  

 “Mən Mövlamı qəlbimin gözü ilə gördüm 

və soruşdum: "Sən kimsən?"  

O cavab verdi: "Sən!"  (Schimmel 1982, p. 32) 

 

Onun qulluqçusu – aşiq həm öz ayrılıq mövcudiyyətini, həm də yalnız Məşuqunun var 

olduğu əzəli bilgini daşıyaraq sevginin qulu vəzifəsini yerinə yetirir. Varlıq və yoxluq mistik və 

ya ruhani qulluqda bir-birinə qovuşdurulur. 

Bəyazid kimi aşiqlərin əksəriyyəti sevgidə özünü itirdikdən sonra belə demişlər: 

"Paltarımın altında Allahdan qeyri heç nə yoxdur" (Rumi 1981, Mathnawi IV, 2125). Çünki 

onlar xarici dünyanın qabıqdan başqa bir şey olmaması həqiqətini ruhən dadmışdılar. Bundan 

başqa, Əbədi Varlığa sovrulma halından qayıdarkən ruhani yolçular həm fərdi varlıqlarının, həm 

də bu dünyanın formalar məhdudiyyəti ilə toqquşurlar. Nəticədə isə onlar dərindən anlayırlar ki, 

sonsuz və əbədi vəhdət ancaq fiziki ölümlə reallaşır. Məhz buna görə də Məcnun fiziki 

ölümündən sonra Leylisi ilə tamamilə birləşə bildi. Həllac qəlbinin vəhdət arzusunu "Mən 

burdayam – arzularımın yaşadığı yerdə" (Massignon 1982, I, p. 608) deyərək nəhayət dar 

ağacında gerçəkləşdirdi. 

Fiziki dünyada yaşadığımız üçün özmüzü ayrılığa təslim etməliyik.  Unutmamalıyıq ki, 

əgər Onun iradəsi və ya arzusu bizim həmişəlik vəhdət vəziyyətində qalmağımız olsa idi, onda 

biz yaranmış libasını geyinməzdik. 
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Mistiyin yolu iki dünyanı qavramaqdan keçir. Xristian ruhanisi Con Raysbroik bunu belə 

izah edir: "Ruhani yolçu  Tanrıda yaşayır. Bu halda o, bütün yaranmışa qahmar çıxır, sevginin 

ruhunda isə bütün hər şeyə... Bu daxili həyatın ən  ali sammitidir, zirvəsidir” (Underbill 1974, 

p. 437). Daxildə biz Məşuqumuzun quluyuq, zahirdə isə Onun yaratdıqlarının. 

 

 İlahi Sirrin Məbədi 

 

Qəlb Allah ilə vəhdət halını tərk etdikdən sonra Vətənə səfər başlanır. Maddi dünyada 

doğulmağımıza və bu dünyaya mənsub olmağımıza baxmayaraq, səfər boyu öz həqiqi 

varlığımızı aramağı öyrənirik, Sevgilimizə yenidən qovuşmağımızın yolunu tapırıq. Biz O Kəsi 

sevirik ki, O həm onu gizləyən, həm də Onu aşkar edən Öz məxluqatı ilə pərdələnmişdir. Xarici 

dünyada axtardıqlarımız şeylərin hamısı layihələndirmə dramı ilə ərsəyə gələn bizim şəxsi 

aspektlərimizdə gizlənir. Bunun əksinə olaraq, sufi isə Onun yaradılışından güzgü kimi istifadə 

etməyi öyrənir. Sufinin məqsədi həm öz canını, həm də Məşuqun gözəllik və ucalığını Onun 

özünə əks etdirməkвшк. Biz yaradılışı rədd etmədən ondan (yəni Allahın bütün yaradılışından – 

tər.) Vətənə - özümüzə yenidən qayıtmaq üçün istifadə edirik, necə ki O demişdir: "Biz öz qüdrət 

nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə (üfüqlərdə, kainatda, göylərin və yerin ətrafında), həm 

də onların öz daxilində mütləq göstərəcəyik” (Koran 41: 53 in Schimmel 1975, p. 188).  

Quranın "O Adəmə adları öyrətdi" ayəsi, Allah Adəmə maddi və mənəvi  varlıqda əks 

olunan ilahi adların bilgisini verdi anlamına gəlir.  Bu ilahi adlar insana varlığın mahiyyətini, 

özünün və dünyanın ilahi aspektlərini tanımağa imkan verir.  Dünyaya İlahi sadiqlik nəzərləri ilə 

baxanda və ya bizə yalnız O bəs edər bilgisi ilə yanaşanda biz Onun əlamətlərini hiss edə bilərik. 

Qəlb İlahi Ruha doğru oyadıldıqdan sonra o, formaların həm gizli, həm də aşkar rəqslərində 

həqiqi Sevgilini axtarır. Burada Hucvindən sitat gətirmək yerinə düşər:  

“Bilin ki, mən Yer kürəsini İlahi sirlərin məbədi bildim. Şeyləri yaratmağı Allah yalnız 

Özünə həvalə etdi. Bu səbəbdən də onların daxilində O Özünü gizlətmişdir. Substansiyalar, 

hadisələr, elementlər, canlı və cansız orqanlar, formalar və yerləşmələrin hamısı bu Sirlərin 

pərdələridir (Smith 1994, p. 36).  

Bütün varlıq Yaradanın güzgüsüdür. Ona görə də biz varlığı Yaradanın əksi kimi 

qavrayırıq. Ümumiyyətlə, sufi üçün həyatın özü həmişə ən böyük müəllimdir.   

Ürək oyadıldıqdan sonra qəlbin gözü açılır və bu gözlə aşiq Məşuqunun Əlamətlərini 

oxuya və bütün dünyada Onun  Camalının cilvələndiyini, güzgüləndiyini görə bilir.  Ürəyin gözü 

(bəsirət gözünü nəzərdə tutur - tər.) birbaşa qavrayışın orqanıdır. Bu elə bir qavrayışdır ki, 

burada biz şeyləri onların təzahürləri kimi yox,  reallıqda necədirlərsə, eləcə də görə  və dərk edə 

bilirik. Qəlbin gözü bağlananda dünya müstəqil varlıq şəklində təzahür edir və biz 

doğulduğumuz gündən ölənədək maddi həyatın gərdişinə tutuluruq. Daxili göz açılanda isə 

xarici dünyanın ilğımı dəyişir. Biz Yaradanın əllərini işdə görməyə başlayırıq. Xarici dünyada 

Onun varlığını duymaq hissi bizi dünyapərəstlikdən azad edir.  Beləcə, biz yaradılmışlarla 

müqayisədə Yaradanla  daxilən daha çox həmahəngləşirik.  
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Qəlb öz içində Allahına tərəf dönəndə, qayıdanda xarici dünyada rəqslərin formaları 

arxasındakını aşiq dərkə başlayır. Bəzən Onun nuru dost, aşiq və ya rəqib kimi görünür. 

Ümumiyyətlə, Onun əlamətləri get-gedə oyanmış qəlbdə görünməyə başlayır və biz həyatımızın 

xarici hadisələrinin altqatına toxunmuş taleyimizin dərin ipinə nəzər sala bilirik. Qəlbin taleyini 

sevə-sevə yaşayıb, Onun təcəssüm dərslərini öyrənərək aşiqini azadlığa yönəldən yolu ruhən 

qəbul edirik.  

Dostlardan biri dərin transda özünəqayıtma yuxu təcrübəsində idi. Orada ona göstərilirdi 

ki, bu dünya sadəcə bir oyundur, səhnədir və hamımıza bu tamaşanın müəyyən hissəsi verilib. 

Bundan başqa, həmçinin ona göstərilirdi ki, biz doğulmamışdan əvvəl bizim hər birimizə 

oynamaq üçün tale kartı verilir və bizə verilən bu tale kartı da yalnız bizim həll etməli 

olduğumuz problemdir. Bu problemi həll etdikdən sonra getmək və ya qalıb başqalarına kömək 

etməyimiz üçün azad olunuruq. Problemi həll etməyimizdə bizə kömək olmaq üçün çoxlu 

yozumlar, əlamətlər var. Ancaq biz onları anın içərisində yaşayanda görə bilirik. Əgər biz 

keçmişdə və ya gəcəcəkdə yaşasaq bu yozumlar və ya açmalar əlçatmaz olar. O (yəni hansısa 

ruhani yolçunu nəzərdə tutur – tər.), özünəqayıtma yuxu təcrübəsindən dərin qorxu hissi ilə 

oyandı... 

Əgər biz keçmişdə və ya gələcəkdə, yaxud da xatirələrimiz və ya ümidlərimizdə 

yaşayırıqsa, onda vaxtın illüziyyası və kölgələrin rəqsinə ilişib qalırıq. Yalnız içərisində 

olduğumuz və ya hal-hazırkı anda mümükünləşir ki, biz zaman xaricində olan əbədi Özü əldə 

edə bilək. Aşiqlərin çox yaxşı bidiyi bir həqiqətin yozumu belədir: hər anın intensivliyində heç 

bir vaxt təzahürü yoxdur: yəni sevgi zaman dünyasına mənsub deyil, o Özün ölçülərinə 

məxsusdur. Öz üçün  əbədiyyət ötəsindəki vəhdət halı Məşuq və aşiq arasında bağdır və o əbədi 

olaraq hal-hazırdadır. Bu, yaradılışın  nüvəsində və hər anın mərkəzində olan sevginin 

mehvəridir. İlahi sevgini təcrübədən keçirərkən aşiq bu nüvəyə pərçimlənmiş ani anda mümükün 

olur. Aşiqin qəlbən hiss etdiyi nə varsa, Onun Özü üçün Onun sevgisinin əksidir.  

Sevgi yolu bizi zaman çərçivəsindən kənara çıxarır. Rumi bunu belə qeyd edirdi: "Zaman 

çərçivəsindən çıxıb sevgi dairəsinə daxil ol” (Liebert 1981, p. 16). 

Əbədi an yalnız sevgidə yaşanılır.  Ürəyin arzusuna "bəli" deyəndə "sevgi dairəsinə" 

daxil olmaq mümkünləşir. Sonra sədaqət və ruhani təcrübəmizlə sevginin enerjisi fəallaşdırılır. 

Nəticədə isə biz ağılın və zamanın illüziya hüdudlarını aşırıq. Meditasiya anlarında qəlbin əbədi 

sonsuz kainatını təcrübədən keçirə bilirik. Ağlın ötəsindən qayıdandan sonra biz neçə dəqiqə və 

ya saat ərzində meditasiya etdiyimizi bilirik. 

Meditasiyada ağlı durdurmağımızın məqsədi zaman çərçivəsindən çıxmaq bacarığını 

özümüzə aşılamaqdır. Əslində biz vaxtın olmadığı məkanda huşa gəlməyi və ya şüurlu olmağı 

öyrənirik. Lakin gündəlik həyatımıza qayıdanda zamanın qarşısıalınmaz tələbatları ilə 

əhatələnirik. Zaman çərçivəsində öhtəliklərimizə rəğmən, əbədi anı saxlama təyinatlarımız və  

qrafiklərimiz var. Əbədi an ilə əlaqəmizi zikir (Allahı xatırlamaq) təcrübəsi vasitəsi ilə 

qoruyuruq. Onun Adlarını təkrar edərək biz Onunla birgə olduğumuz anları oyaq saxlayırıq. Bu 

an qəlbin daxilində əbədi olaraq hal-hazırdadır, indidir. Unudulmamalıdır ki, ilk zikir qədim 

saziş anında olmuşdur. Onda Allahın “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” sualını hələ 

yaradılmamış bəşəriyyət belə cavablandırmışdı:"Bəli, Rəbbimizsən! Biz buna şahidik!” (Koran, 

7:171). Bu zikir Onun varlığının Onun məxluqatı daxilində əbədi təsdiqi idi. 
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Onun varlığı bizi maddi dünyada dolaşdıran düyünlərdən azad edir. Ürək təsdiqləyəndə 

ki, O Birdir, onda tədricən duallığın zəncirləri aradan qalxır. Onun Ağalığını tanıyarkən biz 

yaradılmışlara deyil, Yaradana bağlanırıq, Ona ruhən və cismən təslim oluruq; Hafizin dediyi 

kimi, “Yalnız Ona təslim olmuşlar azaddır”. Gündəlik həyatımızda Onun əlamətlərini görərkən, 

yaratdıqlarında cilvələnən Camalına nəzər salarkən, istər-istəməz dünyaya deyil, Ona baxırıq. O, 

nəzərlərimizi yenidən Özünə  cəlb edir. 

 

Qulluq 

 

Eqonun həll olduğu və aşiqin mövcud olmağının dayandığı məkana – ağlın duallğının 

ötəsindəki yaradılmamış boşluğa  meditasiyanın sükutunda daxil olunur. Meditasiya halından 

çıxarkən biz yenidən ayrılıq dünyasına qayıdırıq. Lakin Onun adını təkrar etməklə – zikirlə 

gündəlik həyatımızda Onun varlığını qəlbimizdə oyaq saxlayırıq. O belə demişdir: "Kim Məni 

yada salarsa, Mən də onu yada salaram" (Prophetic tradition, quoted in Schimmel 1975, p. 

168). Aşiq bu yolla həm vəhdətin, həm də ayrılığın şüurunu eyni anda özündə daşıyır.  

Tanrısına təslim olmuş aşiqin işi maddi dünyada Onun təmsilçisi olmaqdır. Qəlbində Onu 

əks etdirməklə aşiq həm də  Onun sevgisini və nurunu dünyaya daşıyır. Bu İlhai nur  Evin 

yolunu tapmaq və haraya mənsub olduğunu bilmək istəyənlərə  sonsuz ilham verib, onlara ruhani 

bələdçilik edir. İlahi sevginin sirri qəlbdən qəlbə sakitcə söylənilir. Sözlər duallığa məxsus 

olduğu üçün nizamsızlıq və anlaşılmazlıq doğurub ağlın komplekslərinə asanlıqla yoluxa bilər. 

Qəlbin nuru isə mahiyyətdən mahiyyətə birbaşa ötürülür.  

Onun aşiqləri dünyada səsiz və gizlincə çalışıb, öz qəlblərinin güzgüsündən unutma, 

zülmət və inamsızlıq tozunu təmizləyənlərdir. Sufilər ənənəvi olaraq "süpürgəçi" kimi də 

tanınırlar. Bu ad təsadüfi verilməmişdir. Ona görə ki, onlar insanların qəlbini təmizləyirlər. 

Şəbüstəri bu xüsusda belə deyir: "Əgər dünyada süpürgəçilər olmasa idi, onda dünya toz içində 

dəfn olardı".  

Gündəlik adi həyatda  aşiqlər kütlədən fərqlənmirlər. Ancaq qəlbi çərçivəsində aşiq 

hicran və zikirlə sirrini açması üçün Ona məkan yaradır. Dünyanı sevgiylə həmahəng 

saxlamaqdan, Onun varlığının şüurunu dəstəkləməkdən ötrü O burada bizə ehtiyac duyur. Aşiq 

vəhdət arzusu ilə təslim olsa da, o Məşuqun istəyinə əsasən, ayrılığa sarılır. Ayrılıq şüurunu oyaq 

saxlamağa dünyada yaşamaq və işləmək üçün ehtiyacımız vardır. On yeddinci əsr şeyxi Əhməd 

Sirhindi deyir ki, qulluq halı vəhdət halından yüksəkdə dayanır və ona görə də sufi "Allahın əmri 

ilə vəhdətin əvəzinə ayrılığı seçir" (Ansari 1986, p. 241). 

 

Ayrılıq Güzgüsü 

 

Onun aşiqləri hələ doğulmamışdan əvvəl vəhdət şərabını dadmışlar. Rəbbin Ağalığına 

şahid olmaq üçün biz hələ əbədiyyətin ötəsindəki saziş anında qəbul etdiyimiz ayrılığa qeyd-
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şərtsiz təslim olmalıyıq. Biz istəsək də, istəməsək də bu bizim qaçılmaz essensiyamızdır. Biz 

varlığa doğularkən Allahdan dünyaya unutqanlıq səfərinə başlayırıq. Lakin tövbə təcrübəsində 

qəlb vəhdətin ən daxili halına doğru oyadılır və aşiq ayrılıq əzabını qəlbində huşa gətirir. Vəhdət 

bilgisi olmasa idi, ayrılıq məlumatlanması da ola bilməzdi. Bu əkslər mistik yolun nüvəsindədir. 

Vəhdət üçün susama bizi duallıq dünyasından geriyə - Məşuqumuza götürür. Ruhani qulluğa 

qəlbin təslimiyyətini hiss edərək yerinə yetirməliyik. Bundan başqa, daxilən hamımız yaxşı 

bilirik ki, biz Bir Başqasına məxsusuq və Ona ən əsası da belə dua etməliyik: "Bizi bu dünyada 

mahiyyətdəki kimi qərar ver". 

Vəhdət arzusu ilə ayrılıq ehtiyacı yolçunun qəlbi daxilində müştərək mövcudur. Mistik 

yol ayrılıqdan vəhdətə, oradan da qulluğa pilləli şəkildə deyil. Bu əkslərin bir-birinə çevrildiyi 

spiralvari təzahüdür. İlk öncə biz duallıqdan  vəhdətə üz tuturuq və vəhdətdə isə duallığı 

qavrayırıq. Bu əkslərin arasına atılan aşiq "dayanıqsızlıq sindromunu" təcrübədən keçirib qəlbini 

təmizləyir.  

O, qəlbimizi iki barmaqları arasına keçirib bəzən onu Öz Camalına tərəf çevirir, bu 

anlarda  məhrəmliyi, qorxunu duyuruq. Onda qəlb özündən uzaqlaşır və biz sovrulma əzabını, 

yaxud da Onun gözəllik yaddaşı ilə bizə  baş çəkmələrini rahatca hiss edirik. Tədricən bizi ağılla 

dolaşdıran duallıq qəlbin, həmçinin də fırlanan dünyanın sabit mərkəzi ilə birləşir. 

Meditasiyada aşiq fərdi varlığının illüziya olmasını qavrayaraq ağlın ötəsindəki boşluqda 

isə öz yoxluğunu dadır. Duallığa və eqoya qayıdanda  zikrin cəzbini və Onu xatırlamağa 

duyduğumuz ehtiyacı gerçəkləşdirməli olduğumuzu dərindən hiss etməyə başlayırıq. Anlayırıq 

ki, bu ehtiyac əslində Onun ehtiyacının əksidir; bizim duamız Onun duasıdır. Həllac bu xüsusda 

belə deyirdi: 

 

"Mən Səni səsləyirəm...  

Məgər məni Özünə çağıran Sən deyilsən? 

Mən necə deyim, "bu Sənsən!", 

əgər Sən mənə deməsən ki, "bu Mənəm!" 

 (Massignon 1982, III, p. 42) 

 

Bizim fərdi mövcudluğumuz sadəcə  Onun müstəsnalığının manifestidir. Eqonun 

fərdiyyət  hissi də elə Onun bir və tək olması faktının təzahürüdür.  

Özlərini vəhdətdə qeyb edib ayrılıq halından qayıdan aşiqlər ayrılığı və eqonu illüziyadan 

başqa bir şey hesab etmirlər. Ayrılıq vəhdət suları üzərində nurun rəqsidir. Aşiq biləndə ki, 

Ondan başqa heç nə yoxdur, onda ayrılığın vəhdətin necə qulu olduğuna şahidlik edir: bir sözlə, 

vəhdətdən doğulan ayrılıq Onun birliyini Onun izniylə aşkara çıxarır. Eqo təslimiyyətindən sonra 

Onun vəhdətinin nuru üçün təmiz güzgüyə çevrilir.  Onun eşqinə ayrılığa təslim olmaqla biz bu 
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nuru dünya bazarına daşıyırıq. Duallıq dünyasında – bu dünyada isə aşiq vəhdətin gizli sifətlərini 

əks etdirir və Məşuq Öz Gözəlliyini bilmiş olur: 

"Mən və sən duallığın təzahürləriyik. Duallıq isə yeganə Həqiqət olan Vəhdət üçün 

cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Nəfs təslim olarkən onda Allah Öz güzgüsü ilə mənim içimə 

dolur" (Bastami quoted in Stoddart 1985). 
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 Svetlana Bestujeva-Lada 

 

 

İDARƏOLUNMAZ  AVANTÜRİST 

 

Bu qadınla Rusiyada bu yaxınlara qədər demək olar ki, heç kim maraqlanmırdı. Adını 

sadəcə bir rus kimi və ya keçən əsrin iyirminci illərindən Almaniyaya köçmüş bir emiqrant kimi 

xatırlayardılar. Bundan başqa, bu qadının böyük aktrisa olmasına baxmayaraq, Sovet İttifaqında 

onun heç olmasa bircə filminə tamaşa etmiş yarım düjün adam belə tapmaq olmazdı. 

Qısacası – o kim idi, Olqa Çexova? Məşhur aktyor Mixail Çexovun həyat yoldaşı, 

şöhrətli aktrisa Olqa Lenardovna Knipper – Çexovanın bacısı qızı və yaxud böyük yazıçının 

bacısı oğlunun dul arvadı... “Qohumları”. 

Birdən-birə Rusiyaya qədər sensasiya baş verdi, yarım əsr bundan 

əvvəl hər kəsi həyəcanlandırmağı bacaran əvəzolunmaz istedadlı, 

təmtəraqlı, dəbdəbəli frau (xanım) Çexova İsayev-Ştirlis kimi eşidilmiş 

sovet kəşfiyyatçısı oldu. Buna görə hətta onu Lenin ordeni ilə təltif etdilər 

və... ömrünün axrınadək Almaniyada (bəli, Şərqdə deyil, Qərbdə) ona dinc, 

rahatca yaşamağa iczə verdilər.  

O, German Herinqin özü və xanımı ilə dostluq edirdi və səhər qəhvəsini Adolf Hitlerin 

özünün şəxsi cəmiyyətində içirdi! Belə ola bilərdimi? 

  Olqa 26 aprel 1897-ci ildə Aleksandropolda, Ermənistanın qərbində doğulub. Onun 

atası, Konstantin Leonardoviç ruslaşdırılmış alman əsilliydi, ixtisasca yol mühəndisi idi. Olqadan 

başqa evdə daha iki uşaq – qız Ada və oğul Lev də böyüyürdü.  

Olqa klassik təhsil almışdı. O uşağlığından almanca və eləcə də fransız və italiyanca 

gözəl danışırdı. Olqanın beş yaşı tamam olanda ailə Çarskoe Seloya köçməli olur. Buna səbəb 

isə Konstantin Leonardoviçin yeni qulluğa təyin edilməsi idi. 

1914-cü ilin yayında valideyinləri on yeddi yaşlı Olqanı Moskvaya, sərsəm bir teatrda 

primadonna hesab olunan xalası Olqa Leonardovna – Knipperin yanına göndərdilər.  O, bacı 

qızını MXATe yanında studiyaya - məktəbə təyin etdirdi və guya ki, Stanislavskovonun 

(xalasının işlədiyi teatr belə adlanırdı) ən böyük öyrəncisi oldu! (məqalə müəllifi ironiya edir- 

tər.)  

Şöhrətli aktirisanın bacısı qızı gözəl və ağlı başdan alıcıydı. Təəccüblü deyil ki, bu 

gözəllik qarşısında çoxları ağlını itirib səfehlik edirdi. Belə ki, Antona Çexovanın doğma bacısı 

oğlu Vladimir İvanoviç gözəldən rədd cavabı aldığı üçün özünü güllələdi. Lakin  ikinci bacı oğlu 

– Mixail Aleksandroviçin bəxti gətirir. Olqa onunla evlənməyə razı olur. 
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Ancaq onlar kəbinlərini Moskva yaxınlığında, balaca kilsələrin birində gizlincə 

kəsdirdilər. Hər ikisi də bilirdilər ki, ailələri onların bu tez-tələsik, düşünülməmiş nikahlarına 

icazə verməzdilər.  

Evlikik bədbəxtliklə nəticələndi. Mixail Aleksandroviç hər gün içir və pərəstiş etdiyi 

qadınlarla özünün istedadından uzun-uzadı çərənləyirdi. Olqa valideyinləri ilə arasındakı 

münasibətlərin korlanmasından, nizamsız məişətindən, ağır keçən hamiləliyindən əziyyət 

çəkirdi.  

Artıq teatr unudulmuş, pərəstişkarların da əli-ayağı çəkilmişdi. Mixail Çexovu cəbhəyə 

çağırmışdılar. Buna rəğmən, Stanislavskov öz aktyorlarının “ən istedadlısını” müdafiə etməkdən 

boyun qaçırdı. Qız  uşqalarının doğulması (onun da adı Olqa idi, amma nədənsə onu bütün həyatı 

boyu Ada deyə çağıracaqdılar) heç kəsi xüsusilə fərəhləndirmədi. Xoşbəxtlikdən, Olqanın 

valideyinləri Moskvaya gəlib qızlarını və qız nəvələrini özləri ilə apardılar.  

Daha sonra Olqa Konstantinovna Almaniyaya gedir. Konstantinovnanın Almaniyaya 

getməsi ilə bağlı iki versiya vardır. Bir versiyaya görə, Olqa Almaniyaya “ay yarım müddətinə 

səhhətini yoxlatmaq” məqsədilə gedibmiş. Digər versiyaya görə isə, o, ikinci əri, avstro-

macarıstan zabiti Fridrix Yaroşem ilə mühacirət edir. Deyilənə görə, cəzbedici avantürist ikinci 

əri ilə Olqa elə Berlinə çatar-çatmaz ayrılır. 

Orada, Berlində Olqa həyata təzə səhifədən... aktrisa kimi başlamaq qərarına gəlir. 

Müvəffəqiyyət azqala bir göz qırpımında gəldi: əvvəl “balaca teatrda”, sonra böyük 

səhnədə, ardınca da kinoda. “Maskarad”, “Hannerl və onun sevgilisi”, “Gözəl səhləblər”... İstər 

avantürist, istərsə aristokrat rolları ifa etsin onun istedadı hər zaman özünü nəzərə çarpdırırdı. 

Təsadüfi deyil ki, Olqa Çexovanın baş rolu canlandırdığı  öz dövrünün məşhur filmi “Mülen 

Ruj” (1929-cu il) bütün dünya ekranlarına çıxmışdı. 

Sentimental alman publikası Olqanı həqiqətən sevib rəğbət bəsləyirdi. Bu sevgi heç də 

qarşılıqsız qalmadı: 1923-cü ildə aktrisa alman vətəndaşlığını qəbul etdi. Xüsusilə bu 

addımından sonra hər tərəfdən təkliflər yağmağa başladı. Və demək olar, gənc aktrisa ildə altı-

yeddi filmə çəkilirdi.  

Elə həmin illərdə ona məşhur komissar qadın Larisa Reysner baş çəkmişdi. Bir çox 

tədqiqatçıların fikrincə, ola bilsin, onların bu görüşlərindən sonra Olqa Çexovanın sovet 

kəşfiyyatı ilə əlaqəsi yaranıb. Lakin bunun sübutu özündə əks etdirən hər hansısa bir sənəd 

yoxdur.                    

 Bəs, Çexovanın masasına arzuolunmaz şəxsi göndərməyə bolşevikləri, görəsən, nə vadar 

etmişdi? Əgər təzəcə meydana çıxmış alman aktrisası həqiqətən NKVD-nin agenti idisə, onda 

onun alman qanı daşıyan, zadəgan əsilli, Ağ orduda könüllü qulluq etmiş doğma qardaşı  Lev 

Knipper ilə ideal əlaqəsi ola bilərdi. Lev Knipper Rusiyanı Vranqel ordusu ilə tərk etdi... və iki 

ildən sonra musiqi yaradıcılığı ilə məşğul olmaqdan ötrü sakitcə geri qayıtdı. Yuxarıda qeyd 

olunan bütün məqamların hər birisi “deputatlar soveti”nin o dövründə yaşamış istənilən birisinin 

ən kədərli sonu üçün kifayyət idi. Lev Konistantinoviç özünü suda balıq kimi hiss edirdi və buna 

görə də NKVD ilə əlaqəsinin doğruluğunu sübut etməyə çalışırdı.  
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 Hitlerin hakimiyyətə gəlişi ilə Olqa Çexovanın “patriotizm”i ləyaqətinə görə 

qiymətləndirildi. Öz xatirələrində aktirisa bunu təvazökar məmnunluqla qeyd edir: 

 “1933-cü ilin yanvarında Hitler dövlət kansleri, doktor Yozef Qebbels isə xalq maarifi və 

təbliğatı dövlət naziri təyin edilmişdi. Günlərin birində anam bildirdi ki, məni günün ikinci 

yarsında cənab təbliğat nazirinin qəbulunda gözləyəcəklər; Fürer də orada olacaq, o ki dövlət 

kansleri idi. Təbliğat nazirliyinin tələsən, qaşqabaqlı məmuru qarşısında elə studiyanı tərk 

etməyə hazırlaşmışdım ki o, paltarımı dəyişməyə macal vermədən məni maşınla Vilqelmştrassa 

gətirdi.  

 Çay süfrəsi təşkil edilmiş binanın qarşısında Hitler mülki geyimdə ayaq üstündə 

durmuşdu. O, həmin vaxt mənim “Alovlu sərhəd” filmim haqqında danışıb məni tərifləyirdi. 

Onlar mənə ilk görüşdə cəsarətsiz, bacarıqsız, özlərini qadınların yanında ələ almağı bacaran 

lütfkar avstriyalı təəssüratı bağışladılar. Demək olar, onun (Hitleri nəzərdə tutur – tər.) kütlə 

qarşısında fantastik təkidlərini boşboğazlığa çevirməsi  son dərəcə 

ağlasığmazıydı”.  

 1936-cı ildə Olqa Çexova “Almaniya Dövlət artisti” fəxri adına 

layiq görüldü. Bu göstərirdi ki, artıq o, almaniya rəhbərliyinin bütün rəsmi 

mükafatlarının hamısına olmasa da, bir neçəsinə mükəlləffiyyətlidir. 

Nədənsə sonralar aktrisanın Hitlerə, Hebbelsə və başqa mühim nasistlərə 

yaxın olması qərarına gəlinir. Lakin bu yaxınlığın əhatəli sübutu yoxdur. 

 Həqiqətən də, 1936-cı ildə fürerin şəxsən özü Olqaya öz şəklini hədiyyə edib belə 

yazmışdı: “Frau Olqa Çexovaya – açıqcasına təəccüb və 

heyranlıqla”. Bu foto şəkildən Olqa Konistantinovna doqquz ildən 

artıq qoruyucu fərman kimi istifadə etdi. 

 Elə həmin ildə o, sevgisini uzun müddət rədd etdiyi belçikalı milloner Marsel Robinsə ərə 

getməyə nəhayyət razı olur. Kəbin kəsmə mərasimində artıq ərə getmiş qızı Olqa 

Kanistantinovna – Adanı çıxmaqla çox məhdud mühim dəvətlilər iştirak edirdi. Alman 

hakimiyyəti bu nikaha barmaqarası baxırdı. Xüsusən ona görə ki, aktrisa vaxtının çoxunu 

Almaniyada keçirirdi və Brüsseldə olmaqdan ötrü isə gərək ora şəxsən özü gedib-gəlməliydi. 

 Müharibə illərində sovet xarici kəşfiyyatının rəhbərlərindən biri olan  general-leytenant 

P.A. Sudoplatov özünün memuarında belə yazırdı: 

 “Şöhrətli yazıçının bacısı oğlunun keçmiş arvadı, məşhur aktrisa Olqa Çexovanın 

Radzivill və Herinqlə yaxınlığı, bundan başqa  dolayısı yollarla Beriyayla əlaqələri vardı... 

Birinci şərtimiz məhz elə onun özünü Radzivill ilə əlaqə qurmaqda istifadə etməkdi. Bizim 

qarşımıza Hitleri öldürmək planı qoyulmuşdu. Olqa Çexova və Radzivill alman aristokratiyası 

arasında olan dostlarının köməkliyi ilə bizim adamların Hitlərə yaxınlaşmasını təmin etməliydi. 

Almaniyada başlı-başına buraxılmış, Berlində gizli fəaliyyət göstərən agentlər qrupu tamamilə 

döyüşçü İqor Miklaşevskiyə tabeydi...  

 1942-ci ildə Miklaşevski böyük cəsarət göstərib Olqa Çexovayla görüşməyə nail oldu. 

Sonralar o, Moskvaya məlumat göndərmişdi ki, Herinqi aradan götürmək asanlıqla mümkündür; 

lakin Kreml buna xüsusi maraq göstərmədi. 1943-cü ildə Stalin Hitlerə qarşı sui-qəsdi özünün 

1936-cı ildə Fürerin 

özünün hədiyyə etdiyi şəkil 
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birinci planı kimi göstərdi. Stalin elə bilirdi ki, Hitleri tez-tələsik aradan qaldıra biləcək. 

Nasistlər və hərbi təşəbbüskarlar Sovetlər İttifaqının iştirakı olmadan birliklər ilə sülh 

müqavilələri bağlayırdılar. Bu Stalini bərk qorxudurdu.” 

 Beriyanın oğlu Qeqeçkori Serqo, Olqa xüsusunda öz xatiratında belə qeyd edirdi: 

 “Atam biləndə ki, alman aktrisası Olqa Çexovanı saxlayıblar o, Abakumovun onunla nə 

edəcəyi və bu qadını nüfuzdan sala biləcək hansı hərbi əks-kəşfiyyat materiallarına malik olması 

ilə dərhal maraqlandı. SMERŞ Çexovanın həbsiylə bağlı hansısa əsas görmədi. 

- Belə vəziyyətdə, -atam dedi, - ona göz qoymaq üçün buraxın Almaniyaya getsin... 

Çexova həqiqətən də Almaniyaya getdi. Bildiyim qədər, onun özü və qızı maddi cəhətdən  

Almaniyada elə də pis təmin edilməmişdilər və İttifaqa da (Sovet İttifaqını nəzərdə tutur – tər.) 

sonralar qayıtmadılar. 

Olqa Çexova mənim atamla uzun illər əməkdaşlıq edib onunla əlaqə saxlayırdı. Onu bu 

işə kimin cəlb etdiyini və bunu hansı əsaslarla həyata keçirdiyini mən yaxşı bilirəm... Amma 

kəşfiyyatçı qadının bioqrafiyasının belə təffərüatları barəsində söhbət açmağı düzgün hesab 

etmirəm. Ancaq şəxsən deyə bilərəm ki, Olqa Çexova bizimlə münasibətində hər hansısa 

provakasiyaya yol vetmədi və o sovet strateji kəşfiyyatı ilə heç bir maddi maraq güdmədən 

işləyirdi. 

Onun bizim kəşfiyyatın uğurlarında dəyərini müəyyənləşdirmək çətindir. Olqa 

Konistantinovna doğurdan da qiymətsiz məlumat mənbəyi idi. Beriya ona əbəs yerə bu qədər 

önəm və dəyər vermirdi ki! AFR-da nəşr olunmuş xatiratında Olqa özünün başqa (başlıca) həyatı 

barəsində hətta bir söz də ağından qaçırmayıb”. 

1938-ci ildə Olqa Konistantinova “hakimiyyətə tabe olmaqdan boyun qaçırma” nöqsanını 

əsas gətirib Marsel Robinsdən boşandı. Nikah bir anda pozuldu və üstəlik də Marselin 

Almaniyaya gəlib-getməsinə  qadağa qoyuldu. Aktrisanın xatiratında boşanması haqqında 

qeydləri fövqəladə şəkildə lakonikdir. Bunun əksinə isə Olqa gənc kapitan lüftvaf Valter Yep ilə 

arasında baş vermiş bütün macəra və münasibətlərini ağlasığmaz təffərüat və təmiz alman 

sentimentallığı ilə iki ildən sonra yazdığı romanında göstərir. (Valter Yup, Herinq tərəfindən 

xüsusi vəziyyətlərdə istifadə olunurdu. O, 1941-ci ilin dekabrında İngiltərə səmasında hava 

döyüşlərinin birində həlak olmuşdur.)    

 Özünün başqa memorial romanında Olqa Çexova növbəti qanuni nikahı barəsində 

danışmadan, yenə də tamamilə sakitcə keçir. Yaraşıqlı gənc pilotun həlakından təxminən bir il 

ötəndən sonra kino çəkimlərinin birində aktrisa otuz yaşlı kino rejissor Karl Volfla tanış olur və 

il yarımdan sonra ona ərə gedir. Lakin çox tez bir zamanda Volf ölmüş vəziyyətdə tapıldı. Amma 

nədənsə polis onun qatilini tapa bilmədi. 

Müharibənin sonunda kino ulduzu Berlindən çox uzaq olmayan Kladovaya qızı Ada və 

nəvəsi Veranı görməyə gedir.  

27 aprel 1945-ci ildə SMERŞ-in əməkdaşı Olqa Konistantinovna ilk dəfə olarqa sorğu-

suala cəlb olunur. Bu dindirmənin mətni aşağıdakı protokolda saxlanılır: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 85 

 

“-Sizə faşlst dövlətinin rəhbərliyi ilə görüşmək lazım idimi? 

-1933-cü ildə Hitlerin Almaniya rəhbərliyinə gəlişi ilə bağlı təbliğat naziri Hebbelsin 

düzənlədiyi, Hitlerin də iştirak etdiyi qəbula dəvət edilmişəm. Başqa aktyorlar arasında mən də 

fürerə şəxsən təqdim olunmuşam. Orada o, özünün ən yüksək rəğbətini mənə ifadə etdi. Bundan 

başqa rus incəsənəti ilə maraqlandı və daha sonra isə xalam Knipper-Çexovanı soruşdu. Siyasi 

mövzuda söhbətimiz olmadı.  

-Bundan başqa siz yenə də qəbulda olmusunuzmu? 

-Bəli, olmuşam 1938-ci ildə. Qəbul Ribbentrop tərəfindən yapon nümayəndə heyətinin 

şərəfinə təşkil edilmişdi. Onların nə münasibəti ilə gəldiyi mənə naməlumdur. Teatrda 

Ribbbentrop məndən birinci sırada əyləşməyi xahiş etdi. Məndən sağda Hitler, solda Herinq  

oturmuşdu. Daha sonra isə alman hökümətinin və diplomatik korpusunun əməkdaşları. Bizi kino 

plyonkasına çəkdilər. Ertəsi gün fotoşəkilləri Almaniya və başqa ölkələrin  qəzetləri dərc etdilər. 

Belə oxşar qəbullardan birində məni şəxsən Hebbelsin özü qəbul etmişdi. 

-Nə vaxt və harada?    

-Almaniya ilə SSRİ müharibəsinin birinci günü Hebbelsin bağına dəvət edilmişdim... 

Söhbətimiz SSRİ üzərinə alman hərbi yürüşü barəsində oldu. Hebbels fikrini belə bildirdi ki, 

1941-ci ilin Milad gününə qədər alman ordusu Moskvada olacaq. Mən fikrimi bildirmək üçün 

izn istəyib kiçik əraziyə malik Almaniyanın SSRİ üzərində qələbə çalmasını mümkünsüz 

olduğunu dedim. Hebbels cavab verdi ki, Rusiyada inqilab olacaq və bu da SSRİ üzərində 

qələbəni asanlaşdıracaq. Mən müraciət üçün icazə alıb inqilabın yalnız müxalifət olan ölkələrdə 

baş verdiyini söylədim. 

-Belə anlaşılır, siz açıqca alman hakimiyyətinə qarşı çıxmısınız. Sizi ki buna görə tuta 

bilərdilər. 

-Məni həbs etmədilər. Söhbətimiz kifayyət qədər soyuq qurtardı. Nəticəsində isə məni 

daha heç bir qəbula dəvət etmədilər.  

-Görkəmli alman dövlət xadimlərindən başqa kimi tanıyırsınız? 

-Səxsən alman dövlət rəhbərlərinin hamısı ilə qəbullarda görüşmüşəm...” 

Bu sorğu-sualdan iki gün sonra Olqa Çexovanı xüsusi təyyarədə Moskvaya yolladılar. 

Möcüzə davam etdirildi və o, Lubyankada gözə dəymədi, amma gizli otaqda, həqiqətən də, 

mühafizəçi nəzarəti altına alındı. 

Bundan iki ay keçəndən sonra onu yenə də xüsusi təyyarədə Almaniyaya geri 

göndərdilər. Aktrisa Almaniyaya dönəndən sonra Şərqi Berlinə, ailəsinin yanına köçdü. 

Sənətindən ayrılmayan  Olqa Avstriyanın amerkan zonasının hər yerinə çəklişlər üçün qastrola 

getməyə razılıq verdi. “Müharibədən əvvəlki normasını”  (ildə yeddi film)  yerinə yetirmək üçün 

o, əvvəlki kimi çox işləyirdi və nə ərzaqa, nə maşın üçün benzinə, nə də pula ehtiyac duyurdu. 

  Doğrudan da, qırx  beşci ilin payızında skandal baş verdi. Belə ki, amerikan jurnalı 

“Pipl” “nasists reyxin korolevası” haqqında məqalə dərc etmişdi. Məqalədə Hitlerin məftun 
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olduğu və müharibədən dərhal sonra şəxsən İosif Stalinin əlindən Lenin mükafatı almış Olqa 

Konistantinovna  rus casusu kimi qələmə verilirdi. Şayiə gedirdi ki, məhz o, sovet 

komandanlığına Kursk altında almanlara tank zərbəsi endirməyi məlumat vermişdi. Hətta 

Çexovanın, ümumiyyətlə, ikiqat agent olmasına işarə olunurdu. Amma bu gümanlar elə güman 

olaraq da qaldı. 

1954-cü ildə Olqa kinoya çəkilməyi tamamilə dayandırdı və bundan səkkiz il sonra isə 

teatr səhnəsini birdəfəlik tərk etdi. Aktrisa təxminən elə o vaxtlarda gənclik rəqifiqəsi Alla 

Tarasovaya SSRİ-yə baş çəkmək arzusunu açıqca belə yazmışdı: “Ailəvi gəlmək fikrindəyəm, 

mənimlə ancaq qızım, nəvəm, sekretar, həkim və masajist olacaq. İstəyirəm heç olmasa dayım 

Antona, xalam Olqaya baş çəkim”. Rəfiqəsi isə ömrünün sonunadək onun gəlişindən ehtiyatlandı 

və belə cavab verdi: ”Hələ gəlmək vaxtı deyil”. 

Bundan sonra Çexova, Moskva ilə bütün əlaqələrinə son qoydu və heç vaxt da SSRİ 

xəbərlərinə nə qulaq asdı, nə də izlədi. Hətta o, ətrafındakılara bu mövzu barəsində danışmağı 

tamamilə qadağan etmişdi. Aktrisa Şərqi Berlindəki evini satıb mərkəzində kosmetik salon 

açdığı Münhen şəhərinə daşındı.  

Dünya incəsənətinə tamamilə başqa fəaliyyət sferasından daxil olması qəribə görünə 

bilər. Burada unudulmamalıdır ki, Olaq Konistantinovna Paris “gözəllik Universiteti”nin rəsmi 

diplomunu almışdı. Bununla bahəm, o, Belçika və Almaniyada kosmetika üzrə məruzələri 

dinləmiş və məşğələlərdə olmuşdu. Beləcə, onun salonu tərəqqi edib tədricən çox da böyük 

olmayan “Olqa Çexovanın Kosmetikası” firmasına çevrildi. 

   1980-ci ilin sonunda Olqa Konistantinovna beyin xərçəngindən dünyasını dəyişdi. Qızı 

Ada da bir neçə ildən sonra təyyarə qəzasında vəfat etdi. Sevimli nəvəsi Vera Çexova-Rust qərbi 

Almaniyanın tanınmış aktrisası oldu. 

Arxiv sənədləri arasında bir təfsilat diqqəti xüsusilə cəlb edir. Olqa Konistantinovna yazır 

ki, Yaltadakı Çexovlar ev muzeyinə toxunulmaması himayədarları və pərəstişkarlarına özünü 

təsdiqləməkdə şəxsən ona güc və cəsarət aşılayıb. Əgər bu düzdürsə, onda Çexova Rusiya üçün 

kifayyət qədər əlindən gələni edib və özündən sonra xoş, qürurverici  xatirələr qoyub. Hətta 

bütün olanlar “idarəolunmaz avantürist” təsiri bağışlasa da...   

 

 

Mənbə: Журнал «Смена» № 11(1741) ноябрь 2009 
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     Seyx Kabir Edmund Helminski 

 

BARAKA: RUHANI  İRSİMİZLƏ YENİDƏN ƏLAQƏ 

 

 Bugünkü dunyamızda ruhaniyyata meyilli insanlar, xüsusilə arxa plana keçmiş 

müsəlmanlar iki qat yabançılaşma ilə üzləşirlər. Bir tərəfdən onlar müasir cəmiyyətimizin 

ağlasığmaz sürətlə kommersiyallaşması, çirkləndirilməsi, əxlaq aşınması, mənası kifayət 

etməyən həyat tərzi ilə dolaşdırılırlarsa, digər tərəfdən də  eyni şəkildə onlar təşviqə yaramayan 

müxtəlif zərərli islamçi  fikirlər ilə çaşdırılırlar. Əksər  hallarda onları öyrətmək məqsədi ilə 

təqdim edilən  islamçı bilgilər onlara uyğun gəlməyən, avtoritar,  doqmatik və birölçülü təsir 

bağışlayır.    

Madam ki, həyat bütünlüklə maddi qazanc əldə edilməyə sərf  olunursa və fərdi istəklər 

ilk öncə zahiri zövqün ödənilməsinə yönəldilirsə, nəticədə bu yalnız  ruhani, mənəvi ayrılmaya, 

itkiyə və düşgünlüyə gətirib çıxardır. Bunula yanaşı, müasir həqiqətlərlə zəif uzlaşan konzervativ 

dini inanclar da həyatı yeknəsəqləşdirib, cəmiyyəti ruhani tənəzüllə qarşı-qarşıya qoyur.   

   Müxtəlif səbəblərdən dolayı bu kimi təmayüllərlə əhatələnmiş müsəlmanlar əksər 

hallarda onlar üçün daha bəsit və aydın görünən digər ruhani tradisiyalara üz tuturlar. Bura 

müxtəlif növ Yeni Çağ öyrətimləri, habelə  Buddizm, yoqa, tai çi, çi qonq kimi texniki  təlimlər 

daxildir.  

Bu gün bizə zamanın sürəti, informasiya və təəssüratların bolluğu,  gündəlik həyatımızın 

modifikasiya və depersonalizasiyası (insanlıqdan çıxma) meydan oxuyur.  Biz sanki cəmiyyətin 

axınına qarşı gedirik. Nəticədə elə bir cəmiyyət formalaşır ki, burada həm kişi, həm də qadın, bir 

sözlə, hər kəs  özü üçün yaşayır. İnsanlararası mənəvi ayrılmanın nə qədər güclü olmasına 

baxmayaraq, belə cəmiyyətlər  ruhani dəyərlərə daha çox ehtiyac duyurlar. 

Mənəvi inkişaf üçün ənənəvi dəstək sistemləri müasir dünyada çox zəiflədilmişdir, ancaq 

qəlbin təhsili üçün mühüm biliklər hələ də mövcuddur. Unudulmamalıdır ki, hər bir insan 

bilavasitə  İlahi təcrübəyə nail olma bacarığına malikdir. İnamla demək olar ki, bu ruhani 

təcrübəni əvəz edə biləcək başqa bir nailiyyət yoxdur və bunsuz da heç nə ürəyi qane edib onu 

razı sala bilməz.  

Bizim haqqında danışdığımız Yol təklif edir ki, mövcudluğun məqsədi bilməkdir, 

sevməkdir, Tanrı xatirinə bir-birini sevib hörmət bəsləməkdir. Əgər biz bu mühakiməni qəbul 

ediriksə, demək onda ən mühüm təhsil elə qəlbin təhsilidir. 

İstehlakçıların meydan oxuyan mədəniyyəti, kütləvi əyləncə, materializm və nevrotik 

fərdiyyətçilik bizi qəlbimizlə birləşməyə imkan vermir və eyni zamanda İlahi qaynağımızla 

səmimi qəlb ilə əlaqəni kəskin şəkildə çətinləşdirir. 

Bütün bunlara rəğmən, hətta tamamilə səthi  zəkamız sayəsində nail olduğumuz ruhani 

təcrübələr və zəifləmiş  reaktiv emosiyalarımız İlahi ilə  Yaxınlığın birbaşa təcrübəsi üçün qəlbin 

gücünü oyada bilər.     
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Kimsəsiz adamlar kimi tək mübrizə aparmaqla biz  nəticədə hakim axını özümüzə 

çeviririk. Adekvat bilik və öhdəliklər ilə birgə əməkdaşlığımız bizi transformasiyamıza 

(dəyişilmə), demək olar ki,  inandırır. Belə gedişatda biz bir-birimizdən güc alırıq, nəticədə 

sevgimiz böyüyür, ürəklərimiz isə  oyanır. 

Bu həm qədim yoldur, həm də canlı ənənə. Bu yol həqiqi təhlükəsizliyə və xoşbəxtliyə 

aparmaqla  bəşəriyyətə həmişə layiqincə  xidmət etmişdir.  Biz onu təsadüfi olaraq yol 

adlandırmırıq. Ona görə ki, bu, dərk etmənin və sevgini artırmağın səviyyələrindən keçərək qəlbi 

transformasiya edən ruhani səyahətdir.  

Transformasiya (dəyişilmə) sözü burada açar  kəlmə kimi başa düşülməlidir. 

Unudulmamalıdır ki, İlahi ilə hər bir toqquşma, çarpışma bizi mahiyyətcə dəyişir. İnsanın 

transformasiyası  mənəviliyin və insan həyatının mahiyyətinin özüdür. Əgər biz öyrənmikirsə, 

dərkimizi və sevgi gücümüzü artırmırıqsa, həyatda hansı məmnuniyyətdən söhbət gedə bilər?  

Bunu başa düşməyin iki çox mühüm yolu vardır. 

Niyə bu insanlar, hətta səmavi dinlərdən birini izlədiyini iddia edənlər belə əksər hallarda 

dəyişilməz qalırlar, arzularına uyğun həyatlarını qurmaqda çətinlik çəkirlər, ən yaxşı bildikləri 

həyatı ardıcıl olaraq yaşaya bilmirlər?  Əgər insanların nə üçün qəflətdə olmalarının səbəbini 

bilmiriksə və insanlarda nəyin oyadılmasına ehtiyac duyulduğunu başa düşmürüksə, onda sonsuz 

xütbələrin, vəəzlərin, əxlaq dərslərinin  bir şeyə köməyi yaramır.   

Eqo idarəli materialist cəmiyyətdə qəflətə varmaq o qədər də təəccüblü görünmür, ancaq 

başa düşürükmü ki, dinin əsil məqsədini bizə başa salamaqda aciz olan dini paktikada necə 

qəflətə vara bilərik?   

Əslində din bütpərəstliyə, yalan tanrılara qarşı bizi xəbərdar edir və keçmişimizi 

xatırladaraq  həqiqətən nəyin  müqəddəs olmasını göstərir. Qur’an ürəyin əsl dini 

degenerasiyasini əzici idarəetmələrin kodeksi çərçivəsində təsvir edir və ruhani missiya 

çərçivəsində Ali  həqiqətə yönəlməyi bəşəriyyətin təxirəsalınmaz vəzifəsi kimi ön plana çəkir.  

  Dini Qanunlar məhdudiyyətlər qoymaqdan, zülm və ədalətsizliyin qarşısını almaqdan 

ötrü və habelə  dini əməlləri qanun halında sistemli şəkildə toplamaq üçün zəruridir. Lakin 

Qanuna dair bilgilər ürəyi lazımınca açmır. Dini Qanunlar  günah etməkdən, zərər vurmaqdan 

çəkindirə bilər, ancaq nə faktiki olaraq bizi daha yaxşı adamlar edəcək?  

Ürəyin Yolu Müqəddəs Qur'anda təsvir edilən ruhani xəritəni izləyir. Qur’anın təfsiri 

İnsanın və  Mütləq anlayışların təbiətini izah edib, son olaraq belə bir nəticəyə gəlir ki, 

mövcudluğun məqsədi Allahı bilib və sevməkdən ibarətdir. 

Fərdi insan eqosu ilə Mütləq Varlıq arasındakı vəziyyət nəhəng bir boşuq kimi görünür. 

Ancaq xoşbəxtlikdən hər insan bu boşluğu doldurmaq bacarığına malikdir. Bu bacarıq yaxınlıq, 

ürək məlumatlanmaları yaxud əyan olma kimi sözlər ilə və ya təqva, hüzur kimi ənənəvi 

terminlərdən istifadə edilərək izah edilə bilər.    

Tarix boyu ruhani yolun nəzəriyyə və paktikası xüsusi şərtlər altında şəxsi dairələrdə 

açılmış, icra  edilmiş və  gizlədilmişdir. İndi mümkün qədər bu bilgini daha çox adama 

çatdırmağın vaxtı artıq yetişmişdir.  
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Bu bilgi dinin əsasını təşkil edən rituallara və  əməllərə yeni anlayışlar gətirir. Belə ki, 

burada namaz bütün bədən, emosiyalar, fikir və ruhi güclə əhatələnərək sinaqdan keçirilən ən 

ideal metod kimi başa düşülməlidir; dəstəmaz yalnız fiziki bədəni deyil, həm də ürək və 

orqanizmin elektromaqnit sahəsini təmizləməlidir; zikir Allahı xatırlamaqdan daha çox vibrasiya 

tezliyimizi sürətləndirmək vasitəsi rolunu oynamalıdır; ilk öncə bu tradisiyanın varlığı əsasında  

bizə çatan ruhani təcrübələr özümüzü dəyişmək, varlığımızın imkanlarını genişləndirmək  

metodu kimi qavranılmalıdır. 

Biz yuxarıda təsvir etdiyimiz ehtiyacları qarşılamaq məqsədi ilə bu yaxınlarda Baraka 

İnstitutunun əsasını qoymuşuq. Baraka  bugünkü dünyamıza yarayan faydalı yollar ilə insanları 

ruhani transfomasiyanın canlı ənənəsi altında birləşdirmək üçün mövcuddur. Bunu həyata 

keçirməkdən ötrü medianın geniş spektrindən,  sosial şəbəkə və cəmiyyət qurmanın  yeni 

formatlarından istifadə edə bilərik. 

Biz hətta bir az müxtəlif perspektivlərə, mədəni stillərə və şəxsi keyfiyyətlərə malik 

olduğumuzu anlayaraq, konkrent ismarıcımızdan çıxış edib  ruhani dərkin müxtəlif və fərqli 

standartlarını birləşdirməyi arzu edirik. Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.) belə demişdir: 

“Cəmiyyətimizdəki firkin müxtəlifliyi Allahın mərhəmətindəndır”. Müxtəlif öyrətimləri və 

müəllimləri  eşidərək, görərək, təcrübədən keçirərək fada götürmək olar.  Lakin nəticə etibarı ilə 

bunların bir vasitə olaraq  ənənəvi ruhaniyyatın alt qatındakı ahəngi bizə bəyan edəcəyinə 

inanmalıyıq.  

Unutmamalıyıq ki, dolaşıqlıq bizim içimizdədir. Düşmən, belə demək olarsa, qıraqda 

deyil, özümüzdədir.  Ən böyük düşmənimiz   özümüzü özümüzə uyuşdumağımız; 

etinasızlığımıza haqq qazandırmağımız, ali dəyərləri güzəştə qurban verməyimiz və ya dönə-

dönə yaddan çıxarmağımızdır. 

Bu müdrikliyə çağırış sistemi təkyələrdə, dərgah və xanəgahlarda gizli qala bilməz. Bu 

çağırış həmçinin sıradan kitab biliyi formasında qəbul edilməməlidir. Onu həyatın hakim 

tendensiyasına çevirmək,  mediyaya gətirmək lazımdır. Bu hər şeydən ən əsası 

transformasiyamıza imkan yaratmaqda başqalarına kömək etməyimiz üçün insanların ürəyi ilə 

bizim bilavasitə, birbaşa, şəxsi əlaqəmizdir. Atlet fiziki imkan və bacarıqlarını özündən daha 

üstün məşqiçi ilə inkişaf etdirdiyi kimi, biz də həyatlarını ruhani müdrikliyə və həqiqətə həsr 

etmiş insanlarla assosasiyada özümüzü kamilləşdirməyə çalışırıq.  

Hər necə olursa, olsun biz Allahın ruhani rezonansına, lütfünə və dəstəyinə etibar edirik 

və sadəcə Onunla nəfəs alırıq.  İlahinin gözələşdirdiyi kəslər İlahi gözəlliyə can atanlardır. 

Beləliklə, bu hekayənin qəhrəmanı Allahdır. Ümid Allah səbəbindəndir. Güc, hakimiyyət Allah 

iləndir və sevgi bizə Allahdandır. 

 

                                          İngiliscədən çevirdi: Əliyev Elmar Nurəddin oğlu – (Vüqarlı) 

 

       

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 90 

 

Leslay Vinz 

 

Sevgi və daxili narahatlıq şairi 

 

  

XIII əsr fiqh alimi və sufisi Cəlaləddin Rumi həm də ən böyük mistik şair hesab olu-nur. 

Qarşısıalınmaz və idiomatik poetik gücünün əhəmiyyətini  Rumi çox yaxşı başa düşürdü. Onun 

bəşəriyyətin gələcəyi və kainatın inkişafını  dərindən, hər kəsdən fərqli formada,  öncədən 

görməsi və milyardlarla sirləri özünəməxsus şəkildə qavrayaraq öz şeirlərində intuitiv bir dillə, 

coşqun şəkildə əks etdirməsi vəfatından yeddi əsr ötməsinə baxmayaraq, hələ də oxuculara təsir 

edir, onları düşündürür. 

Rumi sağlığında da çox oxunurdu. Ona dərindən hörmət edir və ehtiramla yana-şırdılar. 

Bunun bir neçə səbəbi var idi: 

-  şair kimi mükəmməlliyinə görə; 

-  insanlara, heyvanlara və bitkilərə nadir, görünməmiş hüsn-təvəccöhünə görə; 

- şəxsi saflığına, gözəl insani keyfiyyətlərinə görə; 

- və ən başlıcası, özündə cəmlədiyi nöqsansız mənəviyyatı, qabiliyyəti ilə başqalarını ən 

yaxşı rəhbər və birlik sahibi Allaha yönəltməsinə görə. 

Ruminin əsərləri uzun əsrlərdir ki, Qərbdə də oxunur. Təsadüfi deyildir ki, Ralf Voldu 

Emerson, Georq Vilhelm, Fridrix Hegel və başqa görkəmli Qərb mütəfəkkirləri öz əsərlərində 

Rumi haqqında məlumat vermiş və onun haqqında yüksək fikirlər söyləmişlər. Lakin Rumi 

əsərlərinin Qərbdə hamı tərəfindən qəbulu və tanınması məhz son illərdə gözlənilməz vüsət 

almışdır. Xristian Elm Monitorunun məlumatına görə, Rumi 1997-ci ildə əsərləri Amerikada ən 

yaxşı satılan  şair olmuşdur.  

Çətin, lakin müzəffər həyat yolunun işıqlandırılmasından bəhs edən  poeziyaya olan 

rəğbətin ifadəsi kimi Rumi özünün fərqli və artmaqda olan oxucu kütləsinə güclü təlqin edir. 

Onun həyatında baş verən bir çox hadisələr poeziyasında da öz əksini tapıb. 

Ruminin təhlükəli uşaqlığı ailəsi ilə birgə monqol hücumlarından qorunmaq üçün 

şəhərbəşəhər, ölkəbəölkə gəzdiyi yollarda keçmişdir. İlk təhsilini öz atası, məşhur islam alimi 

Bəhauddindən (o, «Sultanul-üləma, yəni «Alimlər şahı» çağırılacaq dərəcədə böyük şöhrət sahibi 

idi – E.V.) almışdır. Oğlu Cəlaləddin kimi Bəhauddin də ömrü boyu dərviş Şəms Təbriziyə dərin 

rəğbət bəsləmişdir. 

Əksər Qərb oxucuları Ruminin əsərlərini ən azı Mütləqi özünə hopdurmuş mənəvi yol 

göstərən ulduza, ən çoxu da dünyəvi həyatımızın işıqdaşıyıcısına bənzədərək yüksək 

qiymətləndirirlər. Bununla bərabər, oxucuları özünə cəlb edən həm də böyük mistikin estetik və 
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transsendental məziyyətləridir. Lakin Qərb pərəstişkarları Rumini öz tarixi konteksindən çıxarıb 

özlərininki kimi qucaqlamağa meyllidirlər. Bu gün Qərbdə öz yaradıcılığında Ruminin 

əsərlərindən istinad nöqtəsi kimi istifadə edənlər az deyil. 1998-ci ildə Nyu-York geyim 

dizayneri Donna Karan hətta öz yaz geyim sərgisinin örtüyünü Rumi əsərlərinin yazıçı Dipak 

Kopra tərəfindən verilən interpretasiyası ilə açmışdır. Bəstəkarlar Flipp Qlass və Robert  Vilson 

isə librettosu Ruminin amerikan şairi Kalman Barks tərəfindən şərhi verilmiş 14 şerindən ibarət 

«Divlərin zərifliyi» əfsanəvi operasını bəstələmişlər. Amerikan antreprenörləri, əgər belə demək 

olarsa, Ruminin populyarlığını artırmaq üçün özlərindən yeni mənalar kəşf edib onun təbliğinə 

hər ay maliyə qoyurlar. Bu günlərdə Amerika kitab mağazalarında üz qabığında Rumi əsərlərinin 

tarot tərəflə-rindən istifadə olunmuş «Rumi kartları» bir neçə versiyada satışa buraxılmışdır. 

Kommersializm bir yana, əsərlərinin əsas məğzi və xüsusilə məhəbbət mövzusu 

baxımından Rumiyə münasibətdə İslam və Qərb dünyası insanının baxışlarında böyük fərq var.  

Lakin Ruminin tez–tez və ustalıqla istifadə etdiyi romantik obraz Qərb oxucusunu da özünə əsir 

etmişdir. Bu romantik obrazın orta əsrlər üçün səciyəvi olan, bu gün artıq yoxluğu hiss olunan 

süni abırlılıqla səciyyələnməsi Rumini əsasən sevgi şairi hesab etməyə gətirib çıxarmışdır. 

Əksəriyyət Ruminin öz müəllimi Şəms Təbriziyə bəslədiyi mistik eyniləşdirmə ilə əhatələnmiş 

ruhani sevgisinə heyran olur. Bəzi şərhçilər isə Şəmsin müəmmalı ayrılığından uzun müddət 

özünə gəlməyən Ruminin öz müəllimi ilə bu qarşılıqlı əlaqəsini adi məhəbbət münasibəti kimi 

mənalandırır.  Doğrudan da, 1998-ci ildə «Advokat» əyləncə jurnalında dərc edilmiş bir 

məqalənin müəllifi İslam alimləri olan Rumi və Şəms arasındakı bu əlaqənin cinsəl münasibətlər 

olduğunu sübut etməyə cəhd edirdi. Bir qism Qərb oxucuları pedantlıqdan uzaq və təxminən 

çoserçi keyfiyyətlərə malik Ruminin bir çox təsvirlərinin geteseksual birləşmələrinə heyran 

olurlar. Bunun əksinə olaraq, müsəlman tədqiqatçıları bunun əksinə olaraq Rumi və Şəms 

arasındakı münasibətləri hələ də ardıcıl olaraq «Sufi öz qəlbini Allaha açmaq üçün başqa birisini 

çağırır» düsturu ilə şərh edirlər. 

Ruminin tez-tez istifadə etdiyi aşıb-daşan, coşqun, dünyəvi təsəvvürləri sevimli Şəmslə, 

doğrudan da, yaxınlığını əks etdirir. Çünki kişilər arasındakı platonik məhəbbətin seksual 

boyalardan istifadə yolu ilə təsviri  fars məhəbbət poeziyası üçün səciyyəvi bir şeydir. Rumi də 

müəllimi Şəmsə olan sevgisini buna uyğun vermişdir. Buna görə seksual məhəbbət epizodları 

İslam oxucuları tərəfindən əxlaqsızlıq kimi mənalandırılmır. Lakin bəzən bir çoxları bunu insan 

təbiətinə istehzalı, təhlükəli və zərərli şərhlər kimi qəbul edir. Ümumiyyətlə, İslam oxucusu 

Rumidən çox fərqli zövq alır. İslami düşüncəyə görə, alimlə mənəvi rəhbər, yaxud insanla Allah 

arasında labüd ayrılıq yoxdur. Ruminin ədəbsiz zarafatları, erotika ilə dolu təsvirləri, mədəniyyət 

və dinləri kosmopolitcəsinə qavraması, səlis, axıcı dilə malik hüquq, tarix, ədəbiyyat və təbiət 

bilikləri öz-özlüyündə hüdudsuz görünür. Onlar oxucunun Allaha və ruhani dünyaya 

qovuşmasını sürətləndirmək üçün yalnız bir layihədir. Ruminin şah əsəri hesab olunan altı cildlik 

«Məsnəvi»sinin bütün gözqamaşdıran genişliyinin və çoxşaxəliliynin bir məqsədi var: Mütləqlə 

əlaqə.  

İslam oxucuları üçün Rumi «Quran»ın görkəmli təfsirçisi və sufi fəlsəfəsinin parlaq 

şərhçisi olaraq qalır. Fiqh və fəlsəfə üzrə mükəmməl təhsil almış Rumi İslam aləmində sufizmin 

daha iki böyük təmsilçisi sayılan Əttar və Sənainin mənəvi davamçısı hesab olunur. Dini 

ehkamlar və məzhəblərdəki təhrifləri aradan qaldırmaq məqsədi onu bu iki şair ilə birləşdirirdi.  

Daha çox isə o, metafizika və mistikaya meyllənməklə skeptisizmə yuvarlanan İslam vaizi, öz 
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atası Bəhauddinin müdafiəçisi kimi görünür. Buna səbəb atasının bu gün Əfqanıstan kimi 

tanınan doğma vətəni Xorasanda o zaman aristotelçi əsərlərə meylin güclü olması idi. 

Bu gün Türkiyədə Rumiyə müxtəlif yönlü «fırlanan dərvişləri» özündə birləşdirən 

mövləvilik təriqətinin banisi kimi hörmət edirlər. Bu sufilər Mütləqdə təcəlla olunan sevinc 

eşqinə fırlanırlar (yəni səma etmək – E.V.). Dönməklə icra olunan bu mistik rəqsin 

məşhurlaşmasına həqiqətən də Ruminin  özü kömək etmişdir. İlk dəfə bu rəqsi o özü bazarda, 

sonra sevimli dostunun dəfnində oynamışdır.  Bu mistik rəqsin özü tərəfindən ilk iki icrası 

hamının heyrət və təəccübünə səbəb olmuşdur. Fars mədəniyyətinin mühafizəsi rolunu üzərinə 

götürmüş İran isə son illərdə şairə hörmətini çoxlu sayda yeni elmi essələrlə ifadə edir. 

Nə üçün Rumiyə münasibətdə bu qədər çoxlu sayda fərqli baxışlar və onu oxumağın bu 

qədər çoxlu yolları var? Necə ola bilər ki, bu qədər müxtəlif dünyagö-rüşlü müasir oxucu kütləsi 

bu orta əsrlər yazarına belə məhrəmanə və açıq-aşkar bir səmimiyyətlə yanaşır? Rumi öz 

əsərlərində dəfələrdə deyir ki, o təbiəti və gözəgö-rünməz dünyanın əhəmiyyətini dilə daxil 

etməyə təşəbbüs edir. Lakin buna yalnız qismən nail ola bilməyin mümkünlüyünü də o açıq-

açığına etiraf edirdi. «Süleyman və Şanapipik hekayəsi»ndə Rumi yazırdı: «Sən hər şeyin adını 

biləndənmi eşitdin? Onun bizə öyrətdiyi Adların gizli mənalar verən sirlərini dinlə! Bizimlə hər 

şeyin adının xarici tərəfi zahir olur, Yaradanla hər şeyin adının batini reallığı».  

Ruminin məşhurluğunun izahı sadəcə o ola bilər ki, o, “xarici tərəfi zahir olan”, eyni 

zamanda, nadir transsendent istedadına malik və mistik “batini reallığı” ovsunlayan gözəl şairdir. 

Sözlərinin lakonikliyi haqqında tamamilə qərəzsiz və təvazökar fikir bu ola bilər: belə yazıçılar 

dünyada tək-təkdir. Həmçinin xatırladılmalıdır ki, Ruminin farsca ən böyük klassik əsəri olan 

«Məsnəvi»si onun ədəbi ölməzliyinə təminat verir.  Əgər müxtəlif cür adamlar Rumi ilə 

rabitəsini hiss edirsə, buna səbəb həyatı boyu Ruminin fərqli qruplarla yaxşı münasibəti 

xoşlaması idi. Xorasan vilayətinin Bəlx şəhəri yaxınlığında doğulan Rumi bu vilayətdə yayılmış 

İslam, xristian, yəhudilik, zərdüştilik və buddizm ənənələri ilə yaxından tanış idi və bu dinlərə 

inananlarla sıx dostluq edirdi. Müsəlman qadını olan  birinci arvadının ölümündən sonra o, ikinci 

arvadını xristian mənşəlilər arasından seçmişdi. İkinci nikah bağlananda xristian və İslam 

dünyasının hər iki işğalçıları tərəfindən aparılan səlib müharibələri (burda məqalə müəllifinin 

haqsızlığı üzə çıxır, çünki səlib müharibələrinin təşəbbüskarı bildiyimiz kimi xaçpərəstlər idi və 

məhz onlar guya müqəddəs xaçı «kafirlərdən» qorumaq adı ilə İslam ölkələrinə işğalçılıq 

yürüşləri edirdilər – red.) davam edirdi. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, Ruminin ümumbəşərililiyini 

qiymətləndirmək üçün dəfnindən gözəl dəlil yoxdur. Belə ki, onun vəfatı zamanı müsəlmanlar, 

xristianlar, yəhudilər, yunanlar, ərəblər və farslar 40 gün ağlayaraq yas saxlamışdılar.  

Gəlin, yenidən onun əsərlərinin, xüsusilə «Məsnəvi»sinin strukturundakı sərbəstlik 

məsələsinə nəzər salaq. Ruminin özünəməxsus poetik üslubu sərbəst asossasiyalar və qəfil 

dəyişən mövzularla zəngindir. O, zəngin mövzuları füsunkar, özünün könül oxşayan istedadıyla 

birləşdirdiyindən çoxları bu cazibədən qaça bilmir. Əsərlərinin bəzi yüngülvari nizamsızlıq 

keyfiyyətləri isə qismən də olsa bir faktı üzə çıxarır: ola bilsin ki, bu əsərləri yazıya  o özü 

köçürməmişdir. Yəni o, şeirlərini daim öz ətrafında olan katiblərə bədahətən diktə etmişdir. 

Tədqiqatçı Annemarie Skimmel «Zəfər günəşi» əsərində Ruminin sirli, dəyişkən poeziyasının 

hansı ovqatların təsiri ilə yaranması məsələsinə toxunaraq yazır: «Onun «Məsnəv»isinin 

sərbəstliyi mistik sessiyaların xatırlatma formasıdır (bunu Rumi tələbələrinə etiraf edirdi); ustad 
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fikirlərini deyir, rəyini bildirir və bəzi məsləhətlər verir; bəzi ziyarətçi və şagird ola bilərdi ki, 

söz desin; o, bunu inkişaf etdirir, ondan yeni hekayələr toxuyur; ola bilsin o vəcdə gəlir və bir 

neçə şeirini bəlağətlə oxuyur və beləliklə gecə ekstaz atmosferində başa çatır; lakin qəribə 

hekayə və məsələlərin məntiqi ardıcıllıqla xatırlanması növbəti gün çətin olurdu».  

Qərb oxucularına gəldikdə onlar belə hesab edirlər ki, Ruminin bu gün təəccüb doğuran 

qətiyyətli çağırışlarının başqa mühüm səbəbi var: onun istedadı adi təbiət və gündəlik həyat 

hadisələrindən də vəcdə gəlir. Əngin, ucsuz-bucaqsız, valehedici hadisələrdə fərd öz Yaradanının 

nişanəsini hiss edir, mənasını duyur və onunla nəfəs alır. Ruminin əksər əsərləri bütün bu təbii 

nizamda bu və ya digər dərəcədə rol oynayan böyük sevinci ifadə edir.   

 

 

Könlüm uçmaq istəyir, 

belə şirinliklə onu yaxın çağıranda.  

Könlüm uçmaq istəyir,  

sən “Qalx” pıçıldayanda. 

Balıq quru torpaqdan dəryalara baş vurmaq istəyir, 

o “Qayıt”  təbilinin çalındığını eşidəndə.  

Titrək işıq saçan sufi bəxtəvər kimi oynamaq istəyir,  

zülmət onu səsləyəndə. 

 

 

Qısası, Ruminin əsərləri bizim çoxumuzun adi həyat hadisələrinə instinktiv və mistik 

münasibətə, ən əsası isə gündəlik məişət sevinci üçün artmaqda olan ehtiyacımıza cavab verir. 

Ədəbsiz və kəskin hazırcavablığına görə Ruminin əsərlərinə başdan-başa kəskin sosial şərhlərlə 

şərtlənən ləkələr yaxılır. Onun əsərlərinin yüksək oxunma effekti poeziyasına xüsusi ruh verir. 

Bu ruhla da ədəbsiz və kəskin hazırcavablığı geniş daxili dünyasının çox kiçik bir hissəsi kimi 

oxuycuya ötürülür. 

Əsərlərinin istər dünyəvi müstəvi, istər tarixi kontekst, istərsə də ciddi ruhani karkas 

daxilində şərh olunmasına baxmayaraq, Rumi həqiqətən də çox böyük sevgi şairidir. Şəmsin 

ayrılığından çəkdiyi iztirablar və çoxmənalı poetik məhəbbət ifadələri öz hissləri və ruhani 

dünyasını asanlıqla, sərbəstcə şərh etməsi üçün oxucunu zəngin lüğət ehtiyatı ilə təmin edir. 

Ruminin sənədləşdirdiyi məhəbbət hədsiz dərəcədə mürəkkəbdir. Buradakı imtiyaz və 

cəfa kədərin, sevincin və çaşqınlığın müxtəlif çalarları ilə bağlanır. Ruminin əsərlərində az da 

olsa sentimentallıq da var. Belə ki, sevgi üzərində gərgin düşüncələri onun öz coşqun, nizamsız 

və dəyişilən potensial tərəflərinə də işıq salır. Şair «Divan»ında yazır:  
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Sən mənə aşiq olmusan,  

mən səni çətinə salacam.  

Çox ev tikmə,  

mən səninlə xarabalıqlarda olmağı arzu edirəm.  

İki yüz ev tiksən, 

arıların tikdiyi yolla tik. 

Əgər möhkəmlikdə Qaf dağısansa, 

səni milçək kimi evsiz qoyacam. 

Səni dəyirman daşı kimi fırladacam. 

 

 

Bu səpkili məhəbbət düşüncələri Qərbdə çoxları tərəfindən böyük həvəslə oxunur. 

Sadəcə, mükəmməl obrazlılığına görə deyil, həm də çağdaş oxucu məhəbbəti bütün 

dolğunluğuyla, mistik və ibtidai tərəfləri ilə birlikdə  sınaqdan keçirmək istəyir. Ruminin müasir 

insan üçün münasibliyi həyatının səfərlərdə və qarmaqarı-şıq vəziyyətdə keçməsi ilə də bağlıdır. 

Çünki bu gün həm müsəlman, həm də Qərb dünyasının böyük əhali kütləsi kimi Rumi də 

fövqəladə cəmiyyət və siyasi qarışıq-lıq içində yaşayırdı. Şair öz poeziyasında həyatın 

xaotikliyini təbii boyalarla, inan-dırıcı ifadə edir. Buna səbəb bəzən dövlət dəyişikliyi, çox vaxt 

da səngimək bilməyən daxili siyasi çəkişmələr üzündən istər uşaqlıq, istərsə də yetkinlik çağla-

rında üzləşdiyi təhlükə, qeyri-müəyyənlik və sabahkı günə inamsızlıq idi. Eyni ovqatla yaşayan 

müasir oxucuların əksəriyyəti  zəfər yolunda rahatlığını unudaraq acınacaqlı, kədərli şəraitlə 

razılaşmaq zorunda qalan şairin həyəcanına şərik olurlar.   

Ruminin erkən uşaqlıq çağlarında ailəsi ilə yaşadığı vilayət monqol işğalı təhlükəsi 

altında idi. Monqolların müsəlman dünyasında törətdikləri terror onun ailəsinin doğma Xorasanı 

tərk etməsinə səbəb olmuşdu. Lakin qeyd edək ki, Ruminin atası köçmək qərarına əvvəllər də 

gəlmişdi. Çünki o, özünün nüfuzundan narahat idi və bütün ətrafda görkəmli İslam mütəfəkkiri 

hesab olunduğunu yaxşı bilirdi. Nəticədə Rumi təxminən 10-12 yaşlarında ikən onun ailəsi 

qohumlarının çoxu ilə birgə Xorasan vilayətindən qaçmaq məcburiyyətində qaldı. Dədə-baba 

vətənlərini tərk etdikdən sonra onlar təqribən 10 il qoşqu arabaları ilə ölkəbəölkə dolandılar. 

Axırda müasir Türkiyənin Anadolu bölgəsinin Konya şəhərində məskunlaşdılar. Yolda Rumi 

atasının 4 arvadından biri olan anasını itirdi. Bu köç ərzində çox güman ki, o çoxlu iztirablar və 

mərhumiyyətlərin şahidi olmuşdu. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, Ruminin soyuqqanlı ifadələrinin 

və mistik həssaslığının böyük hissəsi davamsızlığa, tələfata və terrora qarşı müdafiə ruhundadır.  
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Konyada məskunlaşdıqdan sonra Rumi hələ erkən yetkinlik yaşlarından ata-sının layiqli 

davamçısına çevrildi və başqa alimlərlə görüşmək üçün səyahətə çıxdı. İslam fiqh aliminin 

həyatı olduqca sadə və xoş keçmişdir. O, Konyadakı böyük nüfuzundan zövq alırdı. Otuz yeddi 

yaşında olanda esentrik dərviş Şəms Təbrizi ilə dostluğundan sonra sakit həyatı qəflətən 

dəyişərək qeyri-adi, müəmmalı, mistik şəkil aldı. Bu görüşdən Ruminin həyatı o qədər dəyişildi 

ki, sanki o, həyata yenidən gəldi. Ədəbi tənqidçi Fatemeh Keşəvərz yerində qeyd edir: “Yolçu 

Şəms öz azad məntiqi və yeni üfüqlər axtaran müdrik biliyi ilə Rumidə istedad oyandırdı”.  

Şəmslə görüşmək Rumi üçün əvəzsiz  azadlıq və maariflənmə təcrübəsi idisə, Dərvişin 

ölümü Ruminin həyatında ən böyük itki və nisgil oldu. Çoxları tərəfindən belə ehtimal edilir ki, 

Şəmsi qətlə yetirən Ruminin doğma oğullarından biri olub.  

Uşaqlıqdan mistik sevimlisinə olan rəğbəti Rumini Şəmsə qovuşdurdu. Onun bu 

qovuşmadan sonra yaratdığı parlaq lirik hekayələri həm orta əsr, həm də müasir oxucular 

tərəfindən başa düşülür və sevilə-sevilə oxunur. Bu gün Ruminin poeziyası insanların özünü 

tərbiyəsində sosial çevriliş kimi səslənir. Onlar gündəlik həyatlarının təhlükəsizliyini 

düşünülmüş şəkildə daha mənalı həyat axtarışı ilə təmin etmək istəyirlər.  

  

İngiliscədən Elmar Vüqarlı çevirib 
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Fayaz Çaqani 

 

Postmodernizm 

 

Son zamanlar hər kəs postmodernizm barəsində danışır. Tərəfdarlarının əksəriyyəti onu 

akademik düşüncədə azadlıq qüvvəsi kimi qarşılayır. Onlara görə, postmodernizm bizləri 

istənilən zəhlətökən rasionallıq, loqosentrizm, avrosentrizm və sairlərdən azad edə biləcək 

çoxdan arzulanan xilas yoludur. Lakin bununla bərabər postmodernizmin çoxlu opponentləri də 

vardır. Onlar postmodernizmi Qərb intellekt ənənəsinin naşükür körpə kabusu kimi 

dəyərləndirilər. Ona görə ki, postmodernizm relyativist (bütün bilikləri nisbi qəbul edən, buna 

görə varlığın obyektiv surətdə dərk oluna bilməsini inkar edən təmayül), nihilist mövqe ortaya 

qoyur və hər şeydən pisi budur ki, bütün adət-ənənələrə qarşı çıxır. Məqsədim burada 

postmodernizmin qısa və aydın izahını verməkdir. Yanaşmam ümumi götürdükdə təəssübkeşlik 

prizmasından  olacaq. Ona görə ki, mən postmodernizmin bir çox təmayülləri ilə razıyam və belə 

düşünürəm ki, postmodernizmin əksər əleyhdarları ona tələm-tələsik qiymət verirlər.  

Yaxşı, nədir postmodernizm? Bu son dərəcə çətin sualdır, çünki postmodernizm 

termininə çoxlu mənalar verib onu müxtəlif aspektlərdən izah edirlər. Postmodernist hesab 

olunan əksər ziyalılar belə bu adı qəbul etməyi öz üstlərinə götürmürlər. Hətta onu qəbul 

edənlərin də postmodernizmə yanaşma tərzi fərqlidir. Mən belə hesab edirəm ki,  "nədir 

postmodernizm?" sualına qismən də olsa aydınlıq gətirmək üçün iki yol vardır. Birinci yol 

problemə yanaşmanın antipostmodern yoludur  və bu yol postmodernizmin tarixi inkişafını 

təsbitləyir.  Digər yol isə fəlsəfi (və ya antifəlsəfi) mövqeli kortəbii postmodernist hesab olunan 

düşünərləri müəyyənləşdirməkdir. Burada hər iki yolu birlikdə incələməyə cəhd edəcəyəm. 

 

Postmodernizmin geneologiyası 

 

Postmodern mütəfəkkirlərin əksəriyyəti  fransızdır. Bəziləri onun kökünü Əlcəzair 

Müstəqillik Müharibəsində və ya xalq arasında mini-inqilaba səbəb olmuş  1968-ci ilin may 

Paris  tələbə  iğtişaşlarında axtarır. Həqiqətən də, bu hadisələr əksər postmodernistlər üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna baxmayaraq, biz modernizmə (və onun dəlil ilə sübüt etmə, 

rasionallıq, elmilik, obyektivlik, proqres və s. kimi prinsiplərinə) hərtərəfli antipatiyanın Fridrix 

Vilhelm Nitsşenin əsərlərində formalaşdığını görürük. Burada Nitsşeni müzakirə etmək çox vaxt 

aparardı. Ona görə də  daha yaxşı olar ki, "Zərdüşt belə demişdir" əsərindən onun antimodernizm 

mövqeyini ifadə edən sitat gətirək: 

"Ey insanların ən müdriki, səni nə vadar edir, səndə nə belə həvəs doğurur ki, sən "iradəni 

həqiqətə" çağırırsan? Bütün varlığın dərk edəni iradədir! Ona görə də mən sənin iradəni 

səsləyirəm! Hər şeydən öncə, sən sağlam inamsızlıqla, şübhələrinlə bütün varlığı dərk etmək 

istəyirsən, əslində, bu ağlasığandımı? Əslində, o gərək  bütün gücünü sərf edib özünü sənə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 97 

 

uyğunlaşdırsın! Belə iradəyə iradən qabildir.  O gərək ağlın güzgüsü və əks etdirəni kimi cilalı, 

tabe olan ağıl olsun. Ey insanların ən müdriki, sənin  iradən belə olmalıdır. O, səni güclü olmağa 

aparan iradədir. O sənin yaxşılıq, pislik söhbətlərindən də cilalıdır. Sən qarşısında diz çökülə 

biləcək  dünya yaratmaq istəyirsən: bu sənin son məqsədin,  arzun və həvəsindir". 

Postmodernizmin spesifik geneologiyasının inkişafında mühüm rol oynamış 

mütəfəkkirlərdən biri də Martin Haydegerdir. Onun əsərləri modernist özündənəminliyə qarşı 

Nitsşe hücumlarının davamıdır: 

"...hər hansı bir şey barəsində fikir onun səbəbini biləndən sonra doğur, eşq olsun  əsrlərə, 

düşüncənin inadcıl düşməninə". 

Migel Fukonun da yaradıcılığını burada nəzərdən qaçırmaq olmaz. Əsərlərini uzun-uzadı 

şərh etməkdənsə, ondan daha kəskin sitat gətirəcəm: 

"Ayinlərimizin nə üçün  tamamilə atributiv, istehzalı, yorucu oyunlarla dolu olmasının, 

çirkli, uzunsaçlı və saqqallı olmağın, oğlanın qıza bənzəməsinin yaxşı əlamət sayılmasının  

səbələrini  bilməkdən ötrü onları nəzərdən keçirmək lazımdır. Biri gərək bu ayinləri məsxərəyə 

qoyub onları  ifşa hədəfinə çevirsin, onları kökündən dəyişdirib  bizi əsarətdə saxlayan bu 

sistemi ləğv etsin. Məni narahat edən elə  budur. Mən əsərlərimdə  məhz buna nail olmaq üçün 

çalışıram". 

Haqqında danışacağım sonuncu şəxs bəlkə də postmodernizmin kuliminasıyası və 

mücəssəməsidir. O, J. Derridadır. Onun əsərlərinin əksəriyyəti mahiyyətcə  anlaşılmazdır. Bunun 

səbəbi Derridanın dilin sonsuz məna oyunu və dinamikliyini nəzərə çarpdırmaq istəməsidir. 

Ümidvaram ki, Derridadan gətirdiyim aşağıdakı nümunə anlaşılan olacaq:  

"Metafizika – Qərb mədəniyyətini əks etdirən ağ mifologiyadır. Ağ kişi öz idiomu olan 

"mif"ə, Hind-Avropa mifologiyasına, "loqos"una yiyə durur. Bu  ümumbəşəri model üçündür. 

Lakin bunun üçün o, hələ də  Səbəbi geri çağırmağı arzulamalıdır". 

Derridanı poststrukturalist də adlandırırlar. Ona görə ki, bəziləri postmodernizmlə 

poststrukturalizmi sinonim hesab edir. Məncə, bunlar arasında bircə fərq vardır. Belə ki, 

postmodernizm modernizmin rasionalizm, elmilik və obyektivlik prinsiplərini kəskin surətdə 

inkar edir. Poststrukturalizm isə dilin universal strukturları vardır ki, həyat və düşüncə faktorunu 

köklü surətdə müəyyən edən də bu strukturlardır prinsipini iddia edən strukturalizmə qarşı çıxır. 

Derridaya görə, bu hər iki cərəyanın Qərb intellekt ənənsinin əksər prinsiplərini rədd etməklə 

gəldiyi nəticə qismən üst-üstə düşür. 

Alan Mecilin təbirincə desək, bu dörd "peyğəmbərin  ekstremistliyi" hazırkı 

postmodernistləri modernizmə qarşı çıxmağa ruhlandırır. Bu geneologiya bizdə 

postmodernizmin kökləri barədə az da olsa, təəssürat yaradır, lakin postmodernizmin özü barədə 

az şey deyir.  Buna görə də biz kələfin ucunu postmodern yazarların əsərlərində  axtaraq.  
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Kələfin ucu 

 

Fikrimcə, kor-təbii postmodernist adlandırılan Nitsşedən tutmuş Derridaya qədər, 

həmçinin müasir postmodernistlər hesab olunan Cean Baundrill, Cean-Françoys Lyotard, Qayatri 

Spivak və Yuliya Kristeva kimi yazarları  birləşdirən ümumi cəhət onların anti-essensialist və 

anti-fundamentalist olmalarıdır. Bundan çıxış edərək deyə bilərəm ki, onlar mahiyyəti, təbiəti və 

varlıqda bu və ya digər dərəcədə rol oynayan səbəb və mənanı, bir sözlə, istənilən universallığı 

inkar edirlər. Beləlkiklə, postmodernist perspektivdən baxdıqda üstünlük, transtarix və 

interpretasiya üçün vahid transmədəniyyət yoxdur. 

Radikal anti-essensialist postmodernistlər modernistlərin əsaslandırıb  rahatlıqla irəli 

sürdüyü bir çox anlayışları tənqid edib  fərdiliyi, orijinallığı aradan qaldırmağa çalışırlar. 

Bunların bir neçəsini burada Migel Fukonun əsərlərinə istinad edərək qeyd edəcəyəm. 

Anti-essensialistlərin izini aşkarlayan birinci konsepsiya əksər postmodernistlərin   

transsendent prizmadan dəyərləndirdiyi  insan təbiəti ideyasıdır. Misal üçün, tarixi 

qanunauyğunluğa görə biz belə güman edirik ki, bəşəriyyət keçmişdə də indiki kimi olub. Biz 

həmçinin belə fərz edirik ki, müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus xalqlar içərisində öz 

mədəniyyətimizə uyğun gələn  insanlar vardır. Bu  fərziyyə insanların məqsəd və fəaliyyət 

cəhətdən bir-birinə keçmişdə uyğun gəlməsi inamını aşılayaraq tarixi araşdırmağa imkan verir. 

Lakin postmodernistlər sübut etməyə çalışırlar ki, bəşəriyyətin heç  bir ümumi 

essensiyası yoxdur. Bunun qəbulu yalnız fərdlərin müxtəlifliyini, özünəməxsusluğunu  inkar 

etməyə gətirib çıxarır. Postmodernistlərə görə, dünya gərək  son dərəcə müxtəlif cinsli təsəvvür 

edilsin; keçmiş indidən tamamilə fərqlidir və bütün mədəniyyətlər bir-birinə bənzəmir.  

Postmodernistlər faktla fantaziya  arasındakı fərqi qəbul etmirlər.  Onlara görə, söz və 

əşya, məna və mənalandıran, subyekt və obyekt arasında heç bir mühüm əlaqə yoxdur. Bu 

mülahizə tarix kimi reallığın da təsvirini tələb edir.  Postmodernizmdə həm tarixi, həm də bədii 

əsərlər onların yaxşı və pis nüsxələrindən daha çox reallıq üçün əvəzlənib yenidən işlənilir. Bu 

Migel Fukonun başqa bir tələbinin bazisidir: “Yaxşı bilirəm ki, indiyədək fantastikadan özgə 

nəysə yazmamışam. Çox da uzağa gedib fantastika həqiqətin arxasındadır deməyi nəzərdə 

tutmuram. Mənə belə gəlir ki, həqiqətin içərisində fantastik əsər yaratmaq mümkündür”. 

Tarixin fundamental kateqoriyası hadisə konsepsiyasıdır. Bu konsepsiya tarixi olayların 

xüsusiyyətinə əsaslanmağı nəzərdə tutur. Bundan fərqli olaraq postmodernistlər sübut etməyə 

çalışırlar ki, hadisə termini ümumi ilə nisbətdə aktual hadisələrin  spesifikliyini inkar edir. Onlar 

bildirilər ki, olayları bir-biri ilə bağlayan heç bir ümumi mahiyyət yoxdur  və hadisə ideyası 

dəyərsiz konsepsiyadır. Fuko hadisə terminini  çoxçalarlı nizamsız hadisələrin  “fantaziya”sı  

kimi dəyərləndirir və bildirir ki, o, aktual olaylarda heç bir oxşarı olmayan mənanın effektidir. 

Postmodernistlərin anti-essensialist analizləri vasitəsilə inkar esdilən anlayışlar çoxdur. 

Lakin əsas nöqtə  budur ki, postmodernistlər mahiyyəti və təbiəti şübhə altına alırlar. Fikrimcə, 

bu, onların ən səciyyəvi  cəhətidir. 
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Nəticə 

 

 

Postmodernizmin fəlsəfi və tarixi prinsipləri dəyərsiz hesab edib   nihililist mövqe 

nümayiş etdirməsindən bir çoxları narazılığını bildirir. Əksəriyyət isə postmodernizmin əxlaqi və 

mənəvi dəyərləri aradan qaldırmaq cəhdlərindən şikayətlənir. Fikrimcə, bu iradlar tutularkən bir 

şey nəzərdən qaçırılır.  Nəzərimcə, postmodernistlər əxlaqi və mənəvi dəyərlərə  lazımsız, 

qiymətsiz hökmünü israrla vermirlər.  Onlar sadəcə zəruri əsasların və bir şey  üzərində  konkret 

bir  mövqenin seçim zərurətinin yerini dəyişdirilər.  Bu bizə şəxsi mövqeyimizi yaratmaqda  

azadlıq imkanı verir. Lakin azadlıq elə bir meyardır ki, o bizim hamımızın arzusu ilə hesablaşmır 

və hesablaşması da  mümkün deyil.   

Fukonun aşağıdakı fikirləri ilə yazımı bitirmək istərdim: 

“Zəif, mütərəddid, xəyal və illüziya olmayan hər hansı bir cərəyan, fərdi bir zamanlar 

inandığı həqiqətdən ayırıb onu başqa qaydalar axtarmağa təhrik edir: bu,   fəlsəfədir. Düşüncə 

tərzinin, dəyərlərə, incəsənət əsərlərinə münasibətin yerdəyişməsi və transformasiyası 

fərqlənmək və daha artıq  nəyəsə nail olmaq üçün başqa cür düşünməyə gətirib çıxarır: bu isə 

daha çox fəlsəfədir... Bəzi insanların hazırkı boşluq və ehtiras əvəzinə, bir balaca 

məhdudiyyətdən sonra ideyalar dünyasında narahatçılıq keçirməsi başadüşüləndir. Mən inanıram 

ki, kimsə öz həyatında bir dəfə də olsa yeni ahəng, yeni baxış bucağı, yeni fəaliyyət üsulu 

tapıbsa, belə insanları dünyanın düzənsizliyi, tarixin lazımsız insanlarla dolu olması heç vaxt 

gileyləndirməyəcək”. 

 

 

İngiliscədən Elmar Vüqarlı cevirib 
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Camille  Adams Helminiski 

(Amerika) 

 

Qadın və Sufizm 

 

Bəşəriyyətin şüurlu dövründən başlayaraq həm qadın, həm də kişi Varlığın Qaynağıyla 

yenidən birləşən yolla gedib. Dünyanın mahiyyətindən doğan ikilik  nəticəsində kişi və qadın 

formalarında olmağımıza baxmayaraq, nəticə etibarı ilə Yeganə Varlıq qarşısında  qadın və kişi 

fərqi qəti şəkildə yoxdu. Sufi ənənəsi daxilində bu  həqiqətin etirafı qadınları bu yolla mənəvi 

kamillik məqamına ruhlandırdı. Halbuki, Qərb dünyasında bu mühüm məqsədə nail olmaq an 

mümkün olmayıb. 

Klassik anlamda başa düşülməsi Məhəmməd Peyğəmbərin dövründən başlayan sufizmin 

inkişafında qadınlar mühüm rol oynamışdır. Məhəmməd ruhun və cismin bir tamlıq təşkil 

etdiyini bildirən ilahi ayəni gətirdi və gündəlik həyatın mahiyyətində qadınların da kişilər kimi 

eyni dərəcədə mövqeyini təsdiqlədi. Mədəni təzahürlərinin əsl saf məqsədlərlə əhatələnməsinə 

baxmayaraq, Quranın sözləri qadın və kişi bərabərliyini ifadə edir. Bütlərə ibadət etdikləri 

dövrlərdə ərəb qəbilələri tamamilə barbar vəziyətdə idi. Hətta onlar kişi nəsli naminə körpə 

qızlarını diri-diri torpağa basdırmaqdan belə çəkinmirdilər. Lakin İbrahim ənənəsinin bu yeni 

əks-sədası Varlığın Birliyinin tanınmasını  və təsdiqini yenidən bərpa etməyə təşəbbüs göstərdi 

və təbiətin zərifliyi, harmoniyası üçün qadına şərəf və hörmət aşıladı. 

Məhəmmədin sevimli xanımı Xədicə bu yeni inqilabın ilk illərində mühüm rol oynadı. 

Belə ki, o, Məhəmmədi şübhələrdən, çaşqınlıqdan qorudu, onu ruhlandırdı və himayə etdi. Son 

dərəcə çətin və məşəqqətli anlarda onu tək qoymadı və bu yeni inancın nurunu daşımaqda 

əlindən gələni əsirgəmədi. İlk dəfə İslamı mistikcəsinə dərindən dərk edib ifadə edən 

Məhəmmədin və Xədicənin qızı Fatimə olmuşdur. Doğrudan da, o ilk mistik müsəlman kimi 

tanınır. Fatimənin Əli ibn Əbu Taliblə nigahı bu yeni mistik təzahürləri dünyaya səpdi və onların 

vəhdət toxumları çiçək açmağa başladı.   

İslamın mistik tərəfinin inkişafında Rabia əl-Ələviyyənin (717-801) rolu danılmazdır. O, 

ilk dəfə Allahla ruhani münasibətini sözlə ifadə etmişdir. Rabia sufizm həqiqətlərini heç kəsin 

başa düşə bilmədiyi bir dillə  anladan ilk bəşərdir. Həyatının erkən çağlarında çoxlu çətinliklər 

və məşəqqətlər ilə üzləşməsinə baxmayaraq, Rabianın istinad nöqtəsi nə cəhənnəm qorxusu, nə 

də cənnət arzusu idi; o, yalnız sevgiydi. O deyirdi: "Allah Allahdır, bunun üçün mən Allahı 

sevirəm... hər hansı bir mükafatı üçün deyil, yalnız Onun özü üçün." Onun  məqsədi varlığını 

Allahda əritmək idi. Rabiaya görə, fərd öz içində dəyişərək Allahını tapa bilər. Məhəmmədin 

dediyi kimi: "Özünü bilən Allahını bilər".  

Sufilər iddia edirlər ki, bizi Varlığın Birliyinə aparan yalnız və yalnız qarşılıqlı sevgidir. 

Bütün əsrlər boyu sufi kişilər kimi sufi qadınlar da bu sevgi nurunu əsrlərdən əsrlərə daşımış və 

onu kamilləşdirmişlər. Bir çox səbəblərdən dolayı sufizmdə qadınlar kişilərdən əsasən daha az 
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tanınmış və daha  az fikir söyləmişdir.  Lakin bununla belə onlar sufizmin fəal iştirakçıları olub. 

Bəzi sufi dairələrində ayin vaxtları ərzində qadınlarla kişilər birləşirdi. Əksər sufi təriqətlərində 

isə  qadınlar onlara məxsus yerə toplaşıb kişilərdən ayrı zikr və ibadətlə məşğul olurdu. 

Ümumiyyətlə, sufi qadınların əksəriyyəti Rabia kimi özünü cəmiyyətdən təcrid edib asket 

şəkildə varlığını Allaha həsr edirdi.  Bir çoxları da ibadət və təhsil çərçivəsində xeyirxah analıq 

və tərbiyəçi rolunu üzərinə götürürdü. Qadın müəllimləri, tələbələri və ruhani dostları olmuş 

Qərbin bizə məlum əksər böyük ustadları bu sufi qadınların fikirlərindən və varığından çox 

təsirlənmişdir. Bunu onların əsərlərindən açıq-aydın görürük. Onların eynən sufilər kimi Vəhdətə 

doğru bəzən aylarla ruhani səyahəti bu cəhətdən  olduqca diqqəti cəlb edir. 

"Elmin Qütbü"  dahi İbn Ərəbi (1165-1240) ona böyük təsir göstərmiş "müğənni" 

Marçernalı Şəms və Kordovalı Fatimə adlı iki yaşlı mistik qadınla keçirdiyi vaxtları xatırlayır. O 

şagird kimi vaxtının böyük  hissəsini həsr etmiş olduğu bu qadınlardan biri Fatimə haqqında 

yazır: 

"Əslən Seviliyadan olan Kordovalı Fatimə bint İbn əl-Muzanna adlı  Allah aşiqi qnostik 

bir qadına şagird kimi xidmət edirdim. Mən bir neçə il onun qulluğunda durdum, yaşı təxminən 

doxsan beşdən yuxarı olardı...  O  tez-tez qaval çalıb ondan böyük zövq alardı. Bu haqda ondan 

soruşanda cavab verərdi: "Mən Ondan (yəni Allahdan – C. A.Helminski) sevinc, fərəh və zövq 

alıram. Çünki O, mənə qayıdır, məni Öz Dostlarından biri edir və məni Öz niyyətinə yönəldir. 

Mən kiməm ki, gərək O məni insanlar arasından seçsin. O, məni qısqanır. Çünki mən haçansa 

Ona qarşı  diqqətsizlik edəndə  O buna görə mənə dərd göndərir."... Öz əllərimlə bu qadına boyu 

hündürlüyündə  qamışdan bir daxma tikmişdim; dünyadan köçənəcən həmin daxmada yaşadı. 

Adətən mənə deyərdi: "Mən sənin ruhani ananam, eyni zamanda da dünyəvi ananın nuruyam." 

Anam ona baş çəkməyə gələndə isə Fatimə anama: "Ey işıq, bu mənim oğlumdur və o sənin 

atandır, buna görə də onu öz oğlun kimi qoru, ona nifrət etmə" - deyərdi". 

Başqa  məhşur ustad Bəyazid Bestamidən (874-cü ildə vəfat edib) soruşanda ki, sizin 

müəlliminiz kim olub, o zaman o: "Səhrada rast gəldiyim  yaşlı bir qadın, - deyə cavab verir. 

Belə ki, bir gün səhrada rastlaşdığı həmin bu qadın onu "səmərəsiz  zalım" adlandırıb bunun 

mənasını ona izah edir: "Möcüzəsilə tanınmaq istəyən bir bəy aslandan tələb edir ki, un kisəsini 

daşısın. Əslində o, zalımlığını göstərib, özünə zülm edən birisidir. Çünki mənəm-mənəmlik 

sevdasından işini çətinləşdirir və Allah nəzərindən özünü məhrum edir." Qadının bu sözləri uzun 

müddət ona mənəvi yolgöstərən rəhbər olur. 

Bestaminin dərin hörmət bəslədiyi və xatırladığı digər bir qadın Fatimə Nişapuridir (838-

ci ildə vəfat edib). O, bu qadını belə xatırlayır: "Onunla görüşüm zamanı sadaladığım (Ruhani 

Yol Üzərində olan- C. A. Helminski) mənzillərdən elə birisi yox idi ki, o, buna qatlaşmasın".  

Birində, bir nəfər böyük misirli sufi ustadı Dhon-Nun Mesridən soruşur: "Sizcə, 

sufilərdən Allah məqamında ən yüksəyi kimdir?" O cavab verir : "Məkkədə Fatimə Nişapuri adlı 

bir qadın. Quranın batini mənalarını dərindən  dərk edib təfsir etmək məharətində onun tayı-

bərabəri yoxdur. O, Allahın övliyası və mənim müəllimimdir." Birində Fatimə Nişapuri Dhon-

Nun Mesriyə nəsihət verərək bildirir: "Etdiyin bütün hərəkətlərində hər bir addımına nəfsinin 

ziddinə gedərək səmimiyyətlə göz qoy. Kim olmasından, hər nə dildə danışmasından, hansı dini 

daşımasından asılı olmayaraq istənilən birisi düşüncəsində səhv edib özünü aldadırsa, sonra bunu 

qüruruna sığışdırmayıb özünü haqlı sayırsa elə birisinin Allahı yoxdur. Əgər niyyətin Allahın 
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dostlarından birisi olmaqdırsa, gərək səmimi danışıb, təvəzökarlığını ciddi səylə qoruyub yaşam 

tərzində Allaha sadiqlik göstərəsən". 

Doqquzuncu əsrdə yaşamış sufi Əl Həkim ət-Tirmidinin arvadı da dünyagö-rüşcə sufi 

olub. Bu qadında maraqlı bir xüsusiyyət var imiş. Belə ki, özünə yuxu gördüyü kimi ərinə də 

yuxu görərmiş. Mistik obraz olan Xıdır onun yuxularına gi-rərmiş. Bir gecə yuxularının birində 

Xıdır ona deyir ki, ərinə tapşır evinin təmizli-yini qorusun. Yuxuda bundan narahat olan bu 

qadın Xıdırdan: "Körpə uşaqlarımızın olması bəzən evimizin natəmizliyinə səbəb olur" - deyə 

üzr istəyir. Lakin Xıdır dilini işarə verərək deyir: "Ərinə tapşır sözlərinin təmizliyinə fikir 

versin".  

Sevgi və Həqiqət Yolunun yolçuları – qadınlar arasında həm daim sevic içərisində 

olanlarına, həm də davamlı ağlayanlarına da rast gəlirik. Fars qadını olan Şavana ikincilərdəndir. 

Nəğmələrinə və fikirlərinə qulaq asmaq üçün kişilər və qadınlar onun başına yığışanda  o adətən 

deyərdi: "Məşuqunun Camalını seyr etmək müştaqı olan birisinin  gözləri  onun arzusuna  maneə 

yaradır. Bu arzu isə gözlər ağlamasa mümkünsüzləşir." Şavana sadəcə "nədamət və peşmançılıq 

yaşlarından kor olmurdu, eyni zamanda da Məşuqunun əzəməti önündə heyrətələnir, vəcdə gəlir 

və gözləri qamaşırdı." Şavananın ömrü boyu  Dostla  və ya Allahla   səmimi yaxınlığı onu bir 

çox sirlərdən agah etdi. Bunun nəticəsində də o, dövrünün məşhur müəllimlərindən birinə 

çevrildi. Mömin əri və oğluna dərindən ruhani təsiri onların da övliya olmasına səbəb oldu.  

Daim sevinc içərisində olan sufi qadınlardan biri Fedhadır. O da ərli qadın olub. Fedha 

bizlərə öyrədir ki, "Ürəyin sevinci bizim ruhən hissiyyatımıza  əsaslanaraq xoşbəxt ola bilər. Ona 

görə də biz gərək həmişə qəlbimizin daxilində ətrafımızda olan hər bir kəsin də sevincinə səbəb 

ola bilən sevincə cəhd edək". 

Sufi qadınların söylədiyi sözlərin böyük hissəsi onların ötəri şərhini verən  qədim ənənəvi 

hesabat xarakterli   kitablarda və onların  fikirləri əsasında inkişaf etmiş şeirlərdə qalmışdır. 

Quranın qadınları da kişilər kimi eyni dərəcədə təhsilə təşviq etməsinə baxmayaraq, bəzi hallarda 

kişilərlə müqayisədə qadınlara təhsil almaq üçün bir qədər az imkan verilirdi.  Bu məqalədə mən 

ekzoterik İslamda qadının inkişaf roluna müraciət etməyə təşəbbüs göstərməyəcəm, ona görə ki, 

bu mürəkkəb və  çoxmənalı məsələ başqa bir tədqiqatın mövzusudur. Amma bir şeyi qəbul 

etməliyik ki, tarix boyu, elə indi özündə də, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində zərif cins 

olmalarından dolayı qadınlar hər gün kobud, zərərli  rəftarlarla üzləşirlər. Bizim cəmiyyətdə 

olduğu kimi İslam cəmiyyəti daxilində də bəzən aşkar, bəzən də gizli səbəblər üzündən 

mürəkkəb qadın problemləri baş verir.  Quranın əsasən insanlar arası qarşılıqlı hörmətə və bəşəri 

dəyərlərə cinsi və hər hansı sosial situasiyalarla hesablaşmadan  önəm verməsinə baxmayaraq, 

lokal mədəni buxovların və İslam hüquqşünaslığında kişi dominatlığının mövcud olması bir çox 

ərazilərdə qadınlar üzərindəki məhdudiyyəti artırırdı. Hakim ideologiyaya bu və ya digər 

dərəcədə  müxalif mövqedə duran sufizmin əsasında Quranın mahiyyətini təşkil edən  cinslər 

arası bərabərlik və qarşılıqlı hörmət prinsipi durur. 

Bundan başqa, sufizmin mövcudiyyəti yazılı mətnlərdən daha çox şifahi şəkildə 

çatdırılırdı. Xüsusən də, sufi qadınlar yazmağa daha az meyilli idilər. Onlar ruhani həyat 

təcrübələrini sadəcə praktik şəkildə ötürməyə üstünlük verirdilər. Lakin bununla belə öz mistik 

təcrübəsini nəğmələrdə, jurnallarda və kritik şərhlərdə ifadə edən qadınlar da az deyil. Qərb 

alimləri bu əsərlərin, həmçinin sufi hekayələrinin əksəriyyətini toplayıb bizim üçün artıq tərcümə 
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etmişdir. Bu səpkili hekayə kitablarının səhifələrini çevirəndə bir çox sufi bacıların  həyat və 

yaradıcılığına rast gəlirsən. Bunlar arasında Hindistan Moğol imperatoru Şah Cahanın (1592-

1666) sevimli qızı Fatimə və ya Cahan-Ara da vardır. Qəlbinin daxili  sirlərini qələmə aldığı 

"Risale-i Sahibiyyə" adlı əsəri "onun ürəyində gül açan" sufizmin  izahı sahəsində ən gözəl  

nümunə  kimi tanınır.  

On beşinci əsrdə yaşamış  Dəməşqli Aişə də məşhur mistik qadınlardan olub. O, 

Abdullah Ansarinin "Yol üzərində Mənzillər" ("Manazel əs-sə'erin") adlı əsərinə   özünün 

"Övliyaların Pərdəli Sirlər  içərisində mənzilləri" ("Əl-esharat əl-xafiys fi'l-manazel əl-uliya")  

adlı  məşhur şərh əsərini yazmışdır. Onun qardaşı Nemətullhai təriqətinin şeyxi idi. Aişə bu 

təriqətin əsasını qoyan ustadla evlənir və bu nigahdan sonra sufi elminin daxili və zahiri 

mənalarını özündə birləşdirən divanını (şeirlər toplusu) tamamlayır. 

Ayinlərində qadın və kişilərin hər zaman birləşdiyi Bektaşi təriqətinin əksər qadınları 

ilahi nəğmələr (ilahilər) bəstələmək ənənəsini davam etdirmişlər. 1987-ci ildə Türkiyədə 

"Güldəstə" adlı ilahi nəğmələr kitabı işıq üzü gördü. Bu kitaba XIX əsrdən bu günədək Bektaşi 

təriqətinə mənsub kişi və qadınların yazmış olduğu ilahi himnlər daxil edilib.  

Bu gün də dünyanın bir çox yerlərində olan sufi qadınları yazılı və şifahi şəkildə öz 

təcrübələrini yayır və öyrədirlər. Misal üçün, Sudanda  xüsusilə müalicə sənətinə bələd 

qadınların şeyxə (qadın şeyx) olmaq ənənəsi hələ də davam etdirilir. Yaxın Şərqdə bu gün də 

qadınlar bir çox sufi ordenlərə kamillik səviyyəsinə qalxmaq üçün üz tuturlar. Xüsusilə 

Türkiyədə kişilər kimi qadınlar da maarifləndirmə işini indi daha fəal davam etdirirlər. Lakin 

keçən əsrin  əvvələrində Atatürkün sufi ordenləri proskripsiya etməsi bir çox sufi ordenlərin 

məhvinə və qorunması üçün gizlin evlərə daşınmasına səbəb oldu. Bu yaxınlarda dünyasını 

dəyişmiş nurlu qadınlardan olan Feriha Ana İstambulda Difai ənənəsini belə labüd məhvdən 

qoruyub yaşatmışdır. Feriha Ananın davamçısı olan Ankaralı Zeynəb Xatun da Türkiyədə və 

xaricdə bu təriqətin nurunu şeirləri və nəğmələri vasitəsi ilə insanlara təlqin edir. 

Mərkəzi Türkiyədə yaşayan bizim dostumuzun anası bir gün qapılarının döyüldüyünü 

eşidib  qapıya çıxır. Qapının kandarında onun üçün xəbər gətirdiyini deyən bir kişinin durduğunu 

görür. Bu kişi bildirir ki, buradan tamamilə uzaq məsafədə yaşayan şeyxi onu (yəni qadını – 

tərcüməçi) və bu yerin ünvanını yuxusunda görüb. Özünün də şeyxi tərəfindən bu qadını 

Nəqşbəndi təriqətinin qadınlar bölümünə rəhbərlik etməyə dəvət etməsi məqsədilə göndərilmiş 

olduğunu söyləyir. Qadın onun şeyxini tanımadığını və belə məsuliyyətli vəzifənin tələblərinə 

cavab vermədiyini deyib etiraz edəndə kişi bildirir ki, heç də narahat olmasın, çünki hər şeydən 

əvvəl şeyxi yuxusunda onun paklığını görüb. Nə vaxt olursa, olsun əgər şeyxə hər nə sualı varsa, 

həmin sualı qəlbində tutsun və yuxularında şeyxi onun cavabını verəcək. Beləliklə də, bu qadının 

həmin şeyxə ruhani müridliyi başlayır. 

Sufi məktəbləri Yaxın Şərqdən Qərbə orta əsrlərdə  keçmişdir. Lakin hələ də yeni 

dalğaların Qərbə gəlib çıxması davam edir. Buna misal olaraq, "Od Qızı" kitabının müəllifi İrina 

Tviday adı çəkilən kitabda Nəqşbəndliyin Hindistan qolu haqqında məlumat verir və doğma 

ölkəsi İngiltərədə də həmin qolun yayımına çalışır. Kaliforniyanın Qızıl Sufi Mərkəzi vasitəsilə 

onun bu fəaliyyəti həmçinin burada – Amerikada davam etdirilir. 
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Amerikaya Həzrət İnayət Xan tərəfindən gətirilmiş sufizmin qadınlar tərəfindən rəğbətlə 

qəbul edilən populyar qolu Kişti ordenidir. Çoxlu qadınların daxil olduğu bu ordendə bəlkə də ən 

tanınmış qadın Murşida Vera Kordadır. Onun, xüsusilə uşaqlarla bağlı fəaliyyəti bir çox 

valideyinlərin tükənməz ilham qaynağına çevrilmişdir. 

Son illərdə Qərbdə ən yaxşı tanınan sufizm qollarından biri də Mövləvilikdir. Əsası 

Mövlana Cəlaləddin Rumi tərfindən qoyulmuş bu ənənə çərçivəsində qadına hər zaman dərin 

hörmət bəslənilib və onlar ruhani yolun bütün aspektlərində iştiraka dəvət edilib. Qadının ruhani 

gözəlliyini və müdrikliyini yaymaq işində Ruminin ailəsi, o cümlədən nəsli  uzunmüddətli 

ənənəyə malik olub. Atası Bəhaüddin Vələdə ilk elm qığılcımlarını Ruminin Xorasan şahzadəsi 

nənəsi bəxş etmişdir. Məhz bu qadının qayğısı altında Bəhaüddin "elmin sultanı" olmaq üçün 

böyüdü və nəticədə öz dövrünün böyük ruhani nur daşıyıcısına  çevrildi. Ruminin əziz anası 

Möminə Xatun da mömin və müqəddəs xanımlardan olub. Bəhaüddinin yaxın müridlərindən 

birinin qızı Göhvər Xatunla Ruminin nigahından az sonra  o, dünyasını dəyişmişdir. Göhvər 

Xatun Ruminin yanında onun atasının söhbətlərini diniyərək böyümüşdü. Mələk qəlbli birisi 

kimi  tanınmış bu gözəl qadın Sultan Vələdin anası idi. Ruminin müəllimi Şəms Təbrizi bu 

qadını bir çox  sirlərdən agah etmişdi. Şəms də Öz "Söhbətlər"ində ("Maqalət") Yerə-Göyə 

Sığmayan Böyüklüklə ruhani yaxınlıq və "ölümdən əvvəl ölmək" məqamlarında  kişilər tək  

qadınların da eyni dərəcəyə malik olduğunu xüsusilə vurğulayırdı. 

Mövləvi şexyələrinə tez-tez həm qadınlar, həm də kişilər rəhbərlik edirdi. Ruminin çoxlu 

qadın davamçıları vardı, hətta o, tez-tez bu qadınları səma  musiqi mərasimlərində iştiraka 

ruhlandırırdı. (Qadınlar adətən öz səma ayinlərini ayrıca icra edirdilər, lakin bəzən də kişilərlə  

birləşirdilər.)  

"Dövrünün Rabiası" kimi tanınan Fəxr an-Nisa da Ruminin əsas davamçılarından biri 

olub. Son illərdə demək olar ki, ölümündən yeddi əsr sonra bu qadının məzarını yenidən bərpa 

etmək qərarına gəlinir. O zaman mövləvi ordeninin ruhani rəhbərliyini icra edən Şeyx Süleyman 

Həyati Dədədən də xahiş edirlər ki, xanımın nəşini qəbirdən çıxaranda orada iştirak eləsin. 

Gördüklərini sonra söyləyən Şeyx Süleyman Həyati Dədə xanımın bədəninin çürümədiyini, 

tamamilə bütöv, zədələnməmiş olduğunu və qəbrini açarkən havanın qızıl gül ətri qoxuduğunu 

bildirir. 

İstənilən birisi bunun necə mümkün ola bilməsini sual altına alıb başqa cür də fikirləşə 

bilər. Kimin necə düşünməsindən asılı olmayaraq, bir həqiqət danılmazdır ki, varlıqları ilə bu 

dünyaya nur bəxş etmiş belə qadınlar hər zaman mövcud olmuşdur. Təəssüf ki, dünyanın bir çox  

yerlərində müqəddəs ruhani dəyərləri özündə daşıyan belə ənənələr şübhə altına alınır. Lakin 

sufizmdə ruhani yol üzərində tarazlıq naminə hər zaman qadınlar və kişilər eyni dərəcədə 

hörmətlə qarşılanır. Burada  qadın və kişi olmasından asılı olmayaraq, hər kəsə İlahi ilə şəxsi 

birbaşa əlaqəsini yaratmaq ümidi aşılanır və bu yolda heç kimə qəti şəkildə fərq qoyulmur. 

Sufizmdə Məşuqun dili ilə qadın müqəddəsliyinin etirafı bəzi köhnə mədəni sterotiplərin 

balanslaşdırılmasında böyük yardımcı rolunu oynayır. Qərb mediası sufizmin bu tərəfindən 

istifadə edib bəzən bunu ön plana çəkir. Rumi poeziyasında tez-tez qadın gözəlliyindən danışıb 

onu Allahın yer üzərində yaratdığı ən kamil varlıq kimi təqdim edir. O, "Məsnəvi"sində belə 

deyir: "Qadın Allahın nurudur. O, sadəcə fani  sevimli varlıq deyil; o yaradandır, yaranmış 

deyil". 
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Bu ənənə daxilındə yaradıcılıq, sevgi, Mütləqlə əlaqə keyfiyyətlərinin qadına  şamil 

edilməsi sufi yolunun qadınlarının İlahi ilə əlaqəsinə imkan yaratdı. Biz  əsrarəngiz rəhmət dolu 

Varlığın Qaynağı ilə tanış olmağa başlayanda özümüzün də Onunla ayrılmaz bir tamlıq təşkil 

edən həmahəngliyimizi görə bilərik. Quranın hər bir surəsi  "Müqəddəs və Bağışlayan Allahın 

adı ilə" anlamına gələn Bismillah ir-Rəhman ir-Rəhim kəlməsi ilə başlayır. Buradakı Rəhman 

sözü bütün təbiətin daxilindəki ilahi rəhmət, Rəhim isə  açıq-aydın, ayrıca nəyəsə və ya kiməsə 

yönəldilən mərhəmət mənasında işlənmişdir. Dərindən nəzər salsaq görərik ki, bu hər iki söz bir 

kökdən gəlir və "uşaqlıq" funksiyasını daşıyır. Canlı və cansız təbiətin nizamı və Onun hər yanı 

əhatə edən səxavəti Allahın qəzbindən çox rəhmət və lütfünün böyüklüyünü    hər zaman nəzərə 

çarptırır.  

Qadın kimi biz uşaqlıqdan gəlir, uşaqlıq daşıyır və uşaqlıqdan doğuş veririk. Biz Varlığın 

doğuş qaynağında özümüzü yenidən doğa bilərik. Sufizmdə və İslamda İsanın anası Məryəm 

İlahiyə davamlı sığındığından öz varlığının uşaqlığını ilahi ruha açan birisi kimi dərin ehtiramla 

yad edilir. Qadın kimi bizim dözümlülük, uşaq böyütmək və sevgi kimi əvəzolunmaz ilahi 

qabiliyyətlərimiz vardır. Müasir bir kişi sufi müəllimi ən ideal bələdçini  heç bir təmənna 

güdmədən uşağına təhsil verən, həddini aşmağa heç bir vəchlə razı olmayan, əzab çəkəndə başı 

üzərində onun gecə-gündüz qayğısını çəkən İlahi sevginin daşıyıcıları – anaların simasında 

gördüyünü izah edir.  

Sufizm etiraf edir ki, daimi qurulan dostluq əlaqələri və ya ailə ruhani çiçəklənmənin 

ziddinə deyil, əslində bunlar ruhani kamilliyin ən gözəl qidalandırıcı damarlarıdır. Sufizmdə 

yoldaşlıq, övlad və ailə ilahi ruhdan, arasıkəsilməz nəfəsdən doğan ən böyük xoşbəxtlik hesab 

olunur. İnsani sferada dostluğumuzu, sədaqətimizi dərinləşdirəndə biz Allahla da əlaqəmizi 

dərinləşdiririk. Ona görə də biz gərək İlahi nura doğru birlikdə addımlayaq. Bu yol, birlikdə 

əməkdaşlığa yeni era açır. Daxili dünyalarımızı balanslaşdırmaqdan ötrü kişi və qadının bir-

birini tanıması, bir-birindən öyrənməsi çox vacibdir. Unutmamalıyıq ki, kişi atributları olan 

qüvvət və qətiyyət qadınlara məxsusdur, eyni zamanda da  qadın atributları olan zəkilik və 

gözəllik kişilərə məxsusdur; yəni bunlar bir-birini tamamlayan amillərdir. Eləcə də əgər biz öz 

məhdud düşüncəmizə qarşı çıxıb, daxili dünyamızdan bir-birimizə ilahi gözlə baxsaq o zaman 

bir-birimizi dolğunluğa, ilahi təbiətimizə qayıtmağa ruhlandırarıq. Hər kəsə məludur ki, keçici, 

nifaq səpən sifətlərin hamısı məhvə məhkumdur. Yalnız əzəli və əbədi İlahi hökümlər 

ölümsüzdür. Bunu Yaradanın Özü bizlərə vəd edir: "Bir vaxt gələcək siz hansı tərəfə baxsanız 

ancaq Allahın Camalını görəcəksiz, hər bir şey məhv olacaq, yalnız Bir Sifətdən başqa". 

Subay və evli, qadın və kişi olmağımızdan asılı olmayaraq, qəlbimizin güzgüsünü 

təmizləmək, anbaan, nəfəsbənəfəs zikr etmək vəzifəsinin icrasını yerinə yetirmək görəvi hamı 

üçün eyni dərəcədə vacib olaraq qalır. Bununla da biz Varlığın Birliyi naminə Məşuqun aşiqdən 

uzaqlaşmaması üçün daxili sadiqliyimizin  doğruluğunu hər an sübut etmiş oluruq. Cismani  

mövcudluğumuz zamanı nə düşündüyümüzü, necə birisi olduğumuzu görmək üçün yavaş-yavaş 

ölürük. Sevgidə itib sevgiyə - Allahın  istəyinə çevrilirik. Rabianın dediyi kimi: 

 

 

Sevgidə Nəfəs və nəfəs arasında heç nə mövcud olmur. 
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Həqiqi zövqün Həqiqəti təsvirindən 

Nitq uzanaraq doğulur. 

Bu zövqü ancaq yaşayan bilir; 

İzah edən isə yalan danışır. 

Sən necə Dərkolunmaza məxsus həqiqəti izah edə bilərsən ki, 

Onun varlığında günahların yungülləşir? 

Onun varlığında  sənin varlığın mümkünləşir? 

Və O kəs ki, sənin səyahətinin rəmzidir? 

 

İngiliscədən Elmar Vüqarlı çevirib 
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