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Bu də fə in sa nın kai-

nat la əla qə si ni, 
Xa li qin bir zər rə-
si ol ma sı düs tu-

ru nu mü kəm məl şə kil də əks et di-
rən hü ru fi  lik nə zə riy yə si nin əsas 
oca ğı na vir tual ola raq baş çək dik.

Bu ra Azər bay can dan bü tün 
dün ya ya səs sa lan hü ru fi  lik fəl sə-
fi  cə rə ya nı nın ya ra dı cı sı Fəz lul lah 
Nəimi nin edam olun du ğu Əlin cə 
qa la sı ya xın lı ğın da kı (Cul fa ra yo-
nu, Xa nə gah kən di) bir yer dir.

Fəz lin par ça-par ça olan bə də ni 
son ra dan mü rid lə ri tə rə fi n dən top la-
na raq, 14 il nə həng fa teh Əmir Tey-
mu ra qar şı vu ru şan Əlin cə qa la sı ət-
ra fın da kı əra zi də bas dı rı lır. Ha zır da 
hə min əra zi abi də lər komp lek si ki mi 
qo ru nur. Xa nə gah Abi də lər Komp-
lek si nin (el mi sə nəd lər də Əlin cə çay 
Xa nə ga hı) di rek to ru Ka mal Xa nə-
gah lı ilə mü sa hi bə də o yer lə rə xə ya-
lən sə fər et dik. Ka mal müəl lim əv vəl-
cə Xa nə ga hın ta ri xi və onun Nəimi 
ilə bağ lı lı ğı ba rə də mə lu mat ve rir:

- Alim lə rin fi k rin cə, Əlin cə çay 
Xa nə ga hı nın ta ri xi VIII əs rə ge dib 
çı xır. La kin bu, fər ziy yə dir, Xa nə-
ga hın bər pa sı za ma nı aş kar la nan 
daş ki ta bə lə rin ək sə riy yə ti XIV-
XV əsr lə rə – Fəz lul lah Nəimi nin 
1401-ci il də Mi ran şah tə rə fi n dən 
Əlin cə ça yı ət ra fın da fa ciəvi eda-
mın dan son ra ya aid dir. 

Rə va yə tə gö rə, Fəzl fa ciəli şə kil-
də edam olu nan dan son ra mü rid-
lə ri onun nə şi nin qa lıq la rı nı yı ğa-
raq bu ra da dəfn edir və mə za rı nın 
üzə rin də Nəimi tür bə si ni ucal dır-
lar. De yi lən lə rə gö rə, Xa nə gah da kı 
su fi  şeyx lə rin ən nü fuz lu su Fəz lin 
dəf ni üçün şəx sən Əmir Tey mu run 
ya nı na ge dir və ica zə alır.

Baş qa rə va yət də isə de yi lir ki, Fəzl 
edam olu nan dan son ra mü rid lə-
ri Tey mu ri əs gər lə rin dən giz li onun 
nə şi nin qa lıq la rı nı top la ya raq, dəfn 
üçün Xa nə ga ha apa rır lar. Am ma 
Tey mu ri lər bun dan xə bər tu tub, nə şi 
apa ran mü rid lə rin qar şı sı nı kə sir lər. 
“Bu kim dir, ha ra apa rır sı nız?” de yə 
so ruş duq da, mü rid lər “Şeyx Xo ra sa-
ni dir” ca va bı nı ve rir lər. O za man Xo-
ra san bü tün yer lər də el min və ir fa nın 
mər kə zi sa yı lır dı de yə, on lar da bu 
nü fu za gö rə mü rid lə ri sər bəst bu ra-
xır lar. Məhz bu sə bəb dən Xa nə ga hın 
ikin ci adı “Şeyx Xo ra sa ni” ad la nır.

Nəimi nin ölü mün dən son ra mü-
rid lə ri onu bu əra zi də dəfn et mək lə, 
Xa nə ga hı mü qəd dəs zi ya rə tə çe vi-
rir lər. Tə səv vüf təd qi qat çı sı Fəx rəd-
din Sə fər li nin Azər bay can da kı su fi  
ocaq la rın dan bəhs edən ki ta bın da 
Nəimi nin tə xəl lü sü “Şeyx Xo ra sa-
ni”dir. Bü tün bun lar abi də nin sırf 
Nəimi ilə bağ lı lı ğı na əya ni sü but-
dur. Həm çi nin Xo ra sa nın özün dən 
də xey li mü rid lər bu ra gə lə rək, bil-
gi lə ri ni ar tı rıb lar. Xa nə gah da XVIII 
əs rə qə dər hü ru fi  li yin ba ti ni sir lə ri, 
xü su sən də, Fəz lin “Ca vi dan na-
mə”si təd ris olu nub.

Bə zi alim lər Nəimi nin bu ra da 
dəfn olun ma dı ğı nı id dia edir lər. 
Am ma bər pa za ma nı apa rı lan təd-
qi qat lar da Nəimi yə aid mə za rüs tü 
abi də və 3 daş par ça sı aş kar la nıb. 
On la rın üzə rin də Nə si mi nin Nəimi-
yə həsr et di yi “Əfən dim” qə zə li nin 
mis ra la rı həkk olu nub. Hə min daş-
lar da qə zəl də ki “di nin gü nə şi”, “nar 
çi çək lə ri” ki mi hü ru fi  rəmz lə ri ni, 
həm çi nin Fəz lin edam olun du ğu ye-
rin poetik təs vir lə ri ni gör mək olar.

Mü sa hi bim da ha son ra əsr lər lə 
hü ru fi  li yin əsas oca ğı olan Xa nə-
ga hın yer ləş di yi əra zi dən, bu ra nın 
me mar lıq sir lə rin dən və hü ru fi  lik 
ide ya la rı nın kə nar yer lə rə ne cə ya-
yıl ma sın dan da nı şır: 

- Xa nə gah Əlin cə ça yı nın sol sa hi-
lin də, Əlin cə qa la sı nın ət ra fın da dır. 
Yük sək tə pə nin üzə rin də yer lə şir. 
Bu ra dan Cə nu bi Azər bay ca na aid 
əra zi lər gö rü nür. Xa nə ga hın bu 
yer də sa lın ma sı nın əsas sə bə bi ora-
da İs lam fəl sə fə si nin, İla hi elm lə rin 
təd qiq edil mə si idi. Or ta əsr İs lam 
dün ya sın da bu ki mi mər kəz lər el-
min uca lı ğı nı gös tər mək üçün yük-
sək yer lər də in şa olu nur du. Ora da, 
həm çi nin ast ro no mik təd qi qat lar 
da apa rı lıb. Bu mə na da, Fəz lin mü-
rid lə ri onu bi lə rək dən bu ra da dəfn 
edib lər. Xa nə ga hın qa pı sı nın ön his-
sə sin də 6 ədəd sü tun var, on lar dan 
be şi sa la mat dır. Ümu miy yət lə, Fəz-
lin şah əsə ri olan “Ca vi dan na mə”də 
6 rə qə min dən çox is ti fa də olu nub. 
Al tı hü ru fi  lik də xü su si mə na kəsb 
edir. Bu rə qəm Al la hın “ol” de yə rək 
kaina tı ya rat dı ğı an da il kin mad də-
nin ya ran ma sın dan son ra mey da na 
gə lən za man və mə ka nı xa rak te ri zə 
edir. Al tı ya qə dər olan rə qəm lər in-
sa nın ruh və şüur alə min də ka mil-
ləş mə işi apa rır. Al tı ka mil ləş mə 
pro se sin dən son ra kı nə ti cə dir, o, 
ruh və şüur la hə ma həng olan il kin 
mad də ni za man və mə ka na gö rə 
əsas lan dı rır. Bil di yi miz ki mi, mə kan 
da xi lin də in san 6 tə rə fə – sağ, sol, ar-
xa, qa baq, aşa ğı və yu xa rı – sa hib 
olur. Yə ni, o ha ra da qə rar tut ma-
sın dan ası lı ol ma ya raq 6 rə qə mi nin 
da xi lin də dir. Za man məfh  u mu na 
gəl dik də isə in di də vaxt an la yı şı nı 
6 rə qə mi ida rə edir: hər də qi qə də 
60 sa ni yə, hər saat da 60 də qi qə nin 
ol ma sı da 6-dan tö rə mə ki mi izah 
olu nur. Bü tün bun la rın ha mı sı bir 
ideoq ram şək lin də Xa nə ga hın gi riş 
qa pı sın da əks olu nub. O za man Xa-
nə ga ha gə lən dər viş lər, mü rid lər də 
ön cə bu sim vol la rı öy rə nir miş lər. 

Xa nə gah “Ca vi dan na mə”də ki 
ri ya zi he sab la ma lar əsa sın da in şa 
edi lib. Ora da kı məs cid Fəz lin mü-
rid lə rin dən olan Lə lə Mə li yin qı zı 
Xan bi kə xa tun tə rə fi n dən ti ki lib, 
ta ri xi XV əs rə aid dir. 

Am ma Xa nə ga hın da xi li yön dən 
təq di ma tı bu nun la bit mir. Komp-
lek sin di rek to ru bu ra da kı xü su si 
hü ru fi  şif rə lə ri – rə qəm lər və rəmz-
lər haq qın da ma raq lı mə qam la rı 
qeyd edir. Qeyd lər dən mə lum olur 
ki, hü ru fi  lik cə rə ya nı ək sər hal lar-
da, hə qi qə tən də, bə sit for ma da in-
san la ra izah edi lib: 

- Xa nə gah da kı ba ti ni su fi  sim-
vol və rə qəm lər dən da nış maq 
üçün “Ca vi dan nə mə”ni qar şı-
mı za qo yub, onun əsa sın da fi  kir 
yü rüt mək la zım dır. Çün ki bun lar 
ki fa yət qə dər də rin mə sə lə lər dir. 
Aş kar la nan daş la rın üzə rin də ki 
bə zi işa rə lər, hü ru fi  mən ti qi nin 
rə qəm lər lə ifa də si in sa nı hey rə tə 
gə ti rir. “Ca vi dan na mə”yə aid bə-
zi nü mu nə lə ri özün də əks et di rən 
daş lar da də qiq ri ya zi öl çü lər – 360 
də rə cə lik bu caq, il, ay və gün lə-
rin ast ro lo ji ba xım dan də qiq təs-
vir lə ri, Gü nəş şüala rı nın hə rə kət 
pe riodu və s. haq qın da mə lu mat 
var. Adı nı çək di yi miz Xan bi kə 
xa tu nun şə rə fi  nə qo yu lan daş ki-
ta bə lə rin sağ və sol his sə lə rin də 
Gü nəş təs vir lər var ki, on la rın da 
da xi lin də 24 üç bu caq əks olu nub. 
Bu üç bu caq la rın da xi lin də ki xət lər 
Gü nəş şüala rı nı sim vo li zə edir. 

“Ca vi dan na mə”ni oxu yan da, 
onun zən gin mə na qat la rı na va ran-
da gö rü rəm ki, hü ru fi  lik bi zə çox 
bə sit for ma da izah olu nub. Yal nız 
in san üzü nün ciz gi lə ri, ərəb əlifb  a-
sı nın 32 və 28 rə qəm lə ri hü ru fi  sim-
vol la rı ki mi təq dim olu nub. Am ma 
biz hü ru fi  li yə yal nız o yön dən bax-
saq, bu bö yük elm haq qın da ət rafl  ı 
nə sə öy rə nə bil mə rik. Hü ru fi  li yin 
bü tün “rə qəm sal sir lə ri”nin ha-
mı sı “Ca vi dan na mə”də dir. Ora-
da in sa nı hey rət lən di rə cək qə dər 
çə tin və də qiq he sab la ma lar var. 
Bə zi he sab la ma lar da he sab kom-
po nent lə ri var, am ma ye kun ca vab 
bi lə rək dən qeyd olun ma yıb. Hü ru-
fi  lik də ən çox ad la rı ke çən rə qəm-
lər 1, 2, 6, 7, 11, 17 və baş qa la rı dır.

32 rə qə mi nə “Ca vi dan na mə”nin 
yal nız bir ye rin də rast gə li rik sə, 1, 
2 və 6 say la rı nı əsə rin bü tün bab-
la rın da gö rə bi lə rik. Bu ra da 1 rə-
qə mi hə ya tı ya ra da na, yə ni Al la ha 
aid dir. Hü ru fi  lər bil di rir di lər ki, 
Al la hı heç bir sim vol la ifa də et mək 
ol maz. Yal nız hərfl  ə əla qə lən dir-
mək və yu xu da İla hi nur va si tə si-
lə duy maq olar. Nə si mi nin də bə zi 
qə zəl lə rin də bu nu gö rə bi lə rik. 2 
rə qə mi - bir ola nın hər şe yi iki dən 
ya rat ma sı na işa rə dir. Hə yat da olan 
nə var sa iki da xi lin də öy rə di lir: ci-
sim-ruh, ge cə-gün düz... xe yir-şər... 
və s. 6 haq qın da isə yu xa rı da da-
nış dıq.

Söh bə tin bu ye rin də Ka mal müəl-
lim ma raq lı de ta la to xu na raq, hü-
ru fi  lik dən bəhs edən ye ga nə fi l mi-
miz-“Nə si mi”nin sse na ri müəl li fi  
İsa Mu ğan na nın özü nün “Məş hər” 
və “İdeal” əsər lə ri ni ya zar kən bir 
za man lar Xa nə gah da olan qiy mət li 
ki ta bə lər dən is ti fa də et di yi ni qeyd 
edir. Həm çi nin hə min də yər li ki tab-
la rın acı ta le yi ni də qeyd edir:

- Xa nə gah uzun il lər hü ru fi  lə rin 
əsas təd ris mər kə zi olub. Yüz lər lə 
mü rid bu ra gə lə rək bu fəl sə fə nin el-
mi-nə zə ri sir lə ri ni mə nim sə yib. Bu 
iş də, tə bii ki, müx tə lif ki ta bə lə rin 
də xid mə ti olub. Am ma təəs süfl  ər 
ol sun ki, rep res si ya il lə rin də Mir cə-
fər Ba ğı ro vun tap şı rı ğı ilə Xa nə gah-
da kı bü tün ki tab lar ha ra sa da şı nıb, 
yo xa çı xıb. Ni yə apa rı lıb, ha ra apa-
rı lıb, hə lə də bi lin mir. Yer də an caq 
tək-tük ki tab və da şı nan də yər li 
mən bə lə rin və rə qə lə ri olub. İsa Mu-
ğan na özü nün Odər lər sil si lə si nə 
aid ro man la rın da bu ra da kı ki ta bə-
lər dən ya rar la nıb. Bu iş də ona ta-
nın mış fi  lo sof Hey dər Hü sey nov və 
Cul fa da mə sul və zi fə də ça lı şan bir 
qo hu mu yar dım çı olub. O, “Məş-
hər” əsə ri ni ya zar kən Xa nə gah da 
giz li sax la nı lan və son ra dan yo xa 
çı xan ki ta bə lər dən is ti fa də et sə də, 
ro ma nın əsa sın da çə ki lən “Nə-
si mi” fi l min də cid di xə ta lar var.

Am ma “İdeal”da Xa nə gah da kı 
giz li ki tab lar dan, on la rın da şın-
ma sın dan, sət hi də ol sa, bəhs edib.

Ma raq lı dır, bu cür də rin fəl sə fə-
ni özün də da şı yan mə ka na gə lən 
zi ya rət çi lər bu ra dan han sı təəs sü-
rat lar la ay rı lır lar? Ümu miy yət lə, 
on la rı bu ra gə ti rən qüv və nə dir? 
Axı Xa nə gah baş qa ta ri xi abi də-
lər dən ta ma mi lə fərq li bir mə kan-
dır. Ka mal müəl lim sualı mı zı ca-
vab sız qoy mur:

- Özüm abi də nin yer ləş di yi Cul-
fa ra yo nu nun Xa nə gah kən din-
də nəm, üç il dir bu ra da iş lə yi rəm. 
Mü şa hi də lə rim gös tə rir ki, Xa nə-
ga ha gə lən lə rin ço xu mə na alə mi-
nə bağ lı in san lar dı. Də fə lər lə Xa-
nə ga hı rö ya sın da gö rən və bu ra da 
heç vaxt ol ma dı ğı hal da, yu xu nun 
kö mə yi ilə hər şe yi yer li-ya taq lı 
de yən in san lar gör mü şəm, on la rı 
din lə mi şəm. 

Özüm də ay rı-ay rı vaxt lar da 
bu cür xey li yu xu lar gör mü şəm. 
Son ra bö yük su fi  lə rin, öv li ya la rın 
hə yat la rı nı oxu yan da, on la rın ya-
ra dı cı lı ğı ilə ta nış olan da ey ni lə 
hə min yu xu la rı on la rın da gör-
dü yü nü öy rən mi şəm. Həm çi nin 
Xa nə gah da ol ma ya-ol ma ya ora 
gə lən in san la rı hiss et mi şəm. Duy-
mu şam ki, fi  lan in san bu də qi qə 
Xa nə gah da dır. Fik ri min təs di qi ni 
yox la maq üçün ge dib gör mü şəm 
ki, bə li, hə min adam ora da dır.

Mü sa hi bi miz Xa nə gah la bağ lı 
bir-i ki mis tik ha di sə ni da nı şır. Bu 
he ka yə nin qəh rə man la rın dan bi ri 
də onun özü dür:

- Həf tə so nu Xa nə gah da iş gü-
nü sa yıl mır. La kin bir şən bə sə hər 
saat on da, san ki mə nə de di lər ki, 
Xa nə ga ha kim sə gə lib, ora da bu 
saat kim sə var. Döz mə yib, get-
dim. Ya nıl ma mış dım. Ça tar kən 
gör düm ki, kim sə ma şın dan düş-
dü və düz Xa nə ga ha doğ ru get di. 
Ya xın la şıb söh bət ləş dik. Mə lum 
ol du ki, o, özü nü son bir ne çə il-
də bü tün in san lar dan təc rid edən, 
çox az adam la da nı şan mə na alə-
mi nin yol çu su olan Şə rur sa ki-
ni dir. Söh bət za ma nı bil dir di ki, 
mü qəd dəs lər onun yu xu su na də-
fə lər lə gi rib lər və öm rü nü bu yo la 
həsr et mə si ni tap şı rıb lar. Hə min 
adam, hətt  a işin dən də ay rıl mış dı. 
O, Xa nə ga ha iki də fə gəl di və hər 
iki hal da, mən ora da ol ma ya-ol-
ma ya onun gə li şi ni hiss et dim. 

Xa nə gah da o qə dər sir li ha di sə-
lər olur ki! Say maq la qur ta ra sı de-
yil. Nə si mi nin “Ay ilə Gü nəş üzün 
hey ra nı dır, müşk ilə ən bər sa çın 
tər xa nı dır” bey ti ilə baş la nan qə-
zə li nin tə si ri al tın da Xa nə gah dan 
çı xıb evə ge dir dim. Qə fi l dən yol-
da bir daş diq qə ti mi çək di. Qal dı-
rıb gör düm ki, da şın bir tə rə fi n də 
Gü nəş əks olu nub. Sa ba hı sı gün 
baş qa bir daş gö zü mə sa taş dı. 
Onun da di gər tə rə fi n də Ay şək-
li var idi. İna nın, bu gün bur da kı 
Xa nə ga hın, bəl kə də, hər bir da şı 
giz li rəmz lər lə zən gin dir.

Ka mal müəl lim son da Xa nə ga-
hın Azər bay can ta ri xi və və tən da-
şı üçün va cib li yi ni vur ğu la yır:

- “Hər in san bir kainat dır” ide-
ya sı var. Xa nə gah bu gün mil li 
yad daş sis te min də ki “in san ki çik 
kainat dır” te zi si ni əsas lan dı ra caq 
mü hüm yer lər dən bi ri dir. Bu ra 
ha mı üçün açıq olan süf rə dir. Ha-
mı bu ra dan qi da la na bi lər. Tə bii 
ki, əgər kön lün də İla hi eşq, ir fa ni 
mə həb bət var sa... Hər bir in san 
həm də öz məq sə di nə doğ ru ge-
dən ox dur. Və o, bu xa nə gah dan 
ka man ki mi is ti fa də edə bi lər.
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