
X-XI əsr lər də ya şa mış gör kəm li su fi  şairi, 
döv rü nün elm xa di mi Ba ba Ku hi Ba ku vi 
araş dır ma çı la rın, alim lə rin nə zə rin də hər 
za man sir li bir öv li ya sa yı lıb. Ba ku vi nin 
öm rü nün son il lə ri ni ya şa dı ğı və mə za rı nın 
yer ləş di yi dağ son ra dan zi ya rət mə ka nı na 
çev ri lib. 

El mi təd qi qat lar da da sirr ki mi qa lan Ku-
hi tam də rin dən öy rə nil mə yib. Azər bay can 
alim lə rin dən Sol maz Rza qu lu za də, Za kir 
Məm mə dov, Mə siağa Mə həm mə di, Sə nan 
İb ra hi mov onun haq qın da araş dır ma lar 
apa rıb lar. 

Sə nə ça tan da bil dim
Sə nə ge dən Yo lam mən... 

X əs rin son la rı... Şərq öz el mi, mə də ni və 
mə nə vi in ti ba hı nı ya şa maq da dır. Hə lə ki, 
onu göz lə yən gə lə cək fa ciələr dən tam xə-
bər siz dir. 

O şə hər dən bu şə hə rə alim lər, şair lər, fə-
qih və mü tə səv vifl  ər get-gəl edir lər. Ara la-
rın da kı əla qə nin ge niş lən mə si mə də ni rə-
qa bə tə yol açır. El mi, is la mı və tə səv vü fü 
təb liğ edən ye ni-ye ni ocaq lar, məd rə sə lər, 
za vi yə lər ti ki lir. Bu za man mü səl man Şər-
qi nin sa yı lıb-se çi lən şə hər lə rin dən bi ri olan 
Ba kı dan Ba ba bəy ad lı elm fə daisi bi lik lə ri ni 
da ha da zən gin ləş dir mək, dün ya gö rü şü nü 
ar tır maq məq sə di lə Ni şa pu ra yo la dü şür.

Əs lin də o, mis sioner dir. Təm sil et di yi su fi  
tə ri qə ti nin kon sep si ya sı nı baş qa şə hər lər də 
yay maq, İla hi eş qi in san lar ara sın da təb liğ 
et mək işi ni üzə ri nə gö tü rüb. Be lə in san la ra 
o za man mü həd dis lər, yə ni hə dis top la yan-
lar de yir di lər. Hə dis çi lər hik məta miz hə yat 
he ka yət lə ri ni top la yıb, on la rı da şı yı cı la rı ol-
du ğu hər han sı su fi  cə rə ya nı nın nə zə ri kon-
sep si ya sı ilə əla qə lən di rir di lər. Yə ni, təc rü-
bə ilə nə zə riy yə ni bir ara ya gə ti rir di lər.

Ni şa pur X əs rin su fi zm mər kə zi idi. Ba ba 
bəy Ku hi Ni şa pu ra va rın ca, fa si lə lər lə bə zi 
şə hər lər də məs kun la şır, ora nın el mi mü hi-
ti, mə nə vi aura sı, bir sı ra də yər li alim lə ri 
ilə ta nış olur. Bu ərə fə lər də o, hətt  a otuz 
mi nə ya xın hə dis də top la yır. Əv vəl cə Şi ra-
za gə lir və ora da Şər qin bö yük ali mi, yə ni, 
“Şeyx Kə bir”i ad la nan Ha fi  fi  ilə ta nış olur. 

Bu ta nış lıq ona əşə ri lik cə rə ya nı nı sev di rir. 
Son ra Bağ da da ge dir, bir müd dət dən son-
ra isə ye ni dən Ni şa pu ra qa yı dır. Am ma 
heç yer də qə rar tu ta bil mir. Bir dər viş ki-
mi öz mis si ya sın da çox ma raq lı olan Ba ba 
bəy su fi z min sir lə ri nə va qif ol maq dan öt-
rü döv rün bö yük alim lə ri nin Ku şay ri nin, 
Xe re qa ni nin, Sər ra ci nin, Əbu Yəz di nin 
cəm ol du ğu Ni şa pur da o bi ri şə hər lə-
rə nis bə tən xey li qa lır. Am ma ye nə 
də bu uzun və mü rək kəb eşq yo-
lun da kön lü nü tam ola raq nur-
lan dı ra bil mir. Kön lü nün hürr, 
ru hu nun quş mi sa lı ol ma sı na 
ça lı şan Ba ba bəy döv rü nün 
be yin mər kə zi ni də tərk 
edir. 

Bö yük şərq şü nas Ber tels bu ba rə də öz 
əsə rin də be lə qeyd edir: “Ku hi ora su fi z min 
mö cü zə lə ri ni öy rən mə yə get miş di. Am ma 
bu na nail ol ma dı ğı üçün bəd bin lik için də 
ora nı tərk edir”.

Ku hi nə de mək dir və
o, ne cə da ğa dön dü? 

Ni şa pu ru tərk edən za man Ba ba Ba ku vi-
nin nə az, nə çox düz 97 ya şı olur. Am ma 
o, ye nə də uzun hə qi qət yol çu lu ğun dan 
usan mır. Sü ku nə tə qa pıl maq, yal nız Al lah la 
ün siy yət də ol maq is tə yir. Odur ki, səs siz-
sə mir siz in san la rı tərk edir və Şi raz ya xın lı-
ğın da bir da ğa çə ki lir. 20 il gu şə ni şin ömür 
sü rür. Məs kun laş dı ğı da ğı da kön lün də ki 
İla hi nu ra bü rü yür. 117 ya şın da və fat edir 
və hə min dağ da dəfn olu nur. Mə za rı ilə öz 
mə nə vi tə cəs sü mü nü məs kun laş dı ğı da ğa 
aşı la ya bi lir.

Be lə cə, in san da cəm olan işıq, da ğı mü-
qəd dəs ləş di rir. İn san lar onun mə za rı na mü-
qəd dəs yer ki mi ba xır. Özü ölür və nu ru nu 
dağ da qo yub ge dir. Be lə lik lə, in san bax, be-
lə cə da ğa dö nə rək əbə di ola raq bə şə riy yə tin 

xid mə tin də da ya nır. Ona gö rə də o, Ku hi, 
yə ni, “dağ” tə xəl lü sü ilə xa tır la nır və 

son ra dan əsl əf sa nə yə çev ri lir. Yu xa rı-
da da qeyd et di yi miz ki mi, rə va yə tə 

gö rə, Şər qin bö yük şairi Ha fi z Şi ra zi 
ge cə ikən o su fi  nin dağ da kı qəb-

ri ni zi ya rət edir və on dan son ra 
şair lik is te da dı qa za nır. 

Baş qa bir rə va yə tə gö rə, Şir-
van şah lar dan bi ri nin qı zı öz 

mər hum sev gi li si nə ya xın 
ol maq, onun qəb ri nə və 

bü tün mü səl man alə-
min dən zi ya rə ti nə 

gə lən lə rə qul luq elə-
mək məq sə di lə bu-
ra ya gə lir, ölən də 
isə onun ya nın da 
dəfn olu nur. 

Ba ba Ku hi Ba ku vi 
haqqında baş qa bil gi lər
Ba ba Ku hi Ba ku vi sağ lı ğın da da bö yük 

hör mət-iz zət sa hi bi olub. Ab bas qu lu ağa 
Ba kı xa no vun “Gü lüs ta ni-İrəm” əsə rin də 
onun ba rə sin də yük sək fi  kir lə rə rast gə li-
nir. Ta rix çi lə rin de di yi nə gö rə, Şeyx Əbu 
Ab dul la Əli bin Mə həm məd Ba kı lı həm 
dün yə vi, həm də ru ha ni elm lər sa hə sin də 
se çi lir di. O, uşaq lıq il lə rin dən döv rü nün ən 
gör kəm li alim lə rin dən sa yı lan Ab dul la Xə-
fi f dən, Əbül-Qa sım Qu şey ri dən və baş qa-
la rın dan dərs al mış, məş hur şeyx Əbu Səid 
Əbül-Xeyr lə el mi mü ba hi sə yə gi riş miş və 
onun bi li yi ni yük sək qiy mət lən di rən şeyx 
Əbül-Ab bas Nə ha vən di ilə uzun müd dət 
əla qə sax la mış dı. Öm rü nün son il lə rin də o, 
xəl və tə çə ki lə rək, Şi raz ya xın lı ğın da bir ma-
ğa ra da ya şa mış, Şər qin ən sa vad lı alim lə ri 
bu ra da onun zi ya rə ti nə gəl miş lər. 

Ba ba Ku hi Ba ku vi nin ərəb di lin də bi zə 
gə lib çat mış fəl sə fi  əsər lə ri ara sın da “Əx-
bar əl-ari fi n”, “Əx bar əl-qa fi  lin”, “Bə da yət 
hal əl-həl lac” və baş qa la rı nın adı nı çək mək 
olar. Bun lar dan baş qa, onun fars ca şer lər di-
va nı da olub. 

Onun “Di van”ı su fi  əl yaz ma la rı ara sın-
da ən qə dim lə rin dən bi ri dir. Bu ra da çox 
za man su fi  nin Al la ha oxu du ğu ya nıq lı mə-
həb bət nəğ mə lə ri ni bir gö zə lə vu rul muş 
gənc bir oğ la nın mah nı la rın dan ayır maq 
çə tin olur.

Bu di va nın ən qə dim əl yaz ma la rın dan bi-
ri nin ta rix çə si ol duq ca ma raq lı dır. İran ali-
mi Hə bi bul lah İmad öz evin də tə mir iş lə ri 
apa rar kən di var dan bir san dıq ta pır. San dı-
ğın için dən çı xan bir ne çə əl yaz ma nın ara-
sın da Ba ku vi nin “Di van”ının qə dim nüs xə-
si də var dı.

Ba ba Ku hinin əsər lə rin də 
gizli şif rə lər

Ku hi nin həm “Di va n”ın da, həm də di gər 
fəl sə fi  mətn lə rin də də rin mə na ya ma lik, ori-
ji nal fəl sə fi  fi  kir lər, İla hi hik mət lər var. Bə zi-
lə ri nə diq qət edək: 

“Yox dur ruh la rın mü rək kəb li yi, ha mı bi-
lir ki, on lar tor paq dan ya ra nıb. Ku hi ürə yi ni 
bə də ni nin tə bin dən si lən dən son ra nə həng 
bir dər ya ya düş dü”. 

Bu fi  kir vəh də ti-vü cud fəl sə fi  kon sep si ya-
sı nın əsas müd dəala rı nı özün də əks et di rir. 
Be lə ki, vəh də ti-vü cud da “in san dər ya dan 
ay rı lan dam la lar ki mi ila hi vü cud dan qop-
muş zər rə lər dir” düs tu ru bu nə zə riy yə nin 
qa yə si ni əks et di rir. Ku hi də bu nu çox gö zəl 
vur ğu la yıb. Dam cı lar son ra dan ye nə dər ya-
ya qa yı dan tək, in san lar da zər rə ki mi ye ni-
dən öz əs li nə dö nür. 

Baş qa bir nü mu nə yə diq qət edək:
“Bir an da bü tün əbə diy yə tin sir ri mə nə 

əyan ol du, sir lər dün ya sı nın qa pı sı üzü-
mə açıl dı. O, ca nı mın qu la ğın dan ya pı-
şıb mə nə baş qa qə dəh ver di. De di, mə ni 
özün dən və baş qa adam lar dan fərq lən dir. 
De di, Ku hi, mən bü tün ad la rı, si fət lə ri, 
qu ru nu, ya şı, xe yi ri, şə ri nə yi gö rü rəm sə, 
fərq lən di ri rəm”. 

Bu ra da isə o, hə yat da kı bü tün var lıq la-
rın Ali Müt ləq lə vəh dət də ol ma mə qa mı nı 

açıq la yır. Hə qi qə tən də bü tün var 
olan lar va hid bir har mo ni ya 

al tın da hə rə kət də dir lər.
P.S. Elə biz lə ri də Ba-
ba Ku hi ilə bir ləş di rən 

bu har mo ni ya dır.
El min NU Rİ

X-XI əsr lər də ya şa mış gör kəm li su fi  şairi, 

O gün heç kim di va nə gənc say dıq la rı Ha fi zin ha ra get di yi ni bil mə di. 
Son ra dan xə bər gir dər viş ki mi hey bə si ni çiy ni nə alıb in san lar dan 
uzaq la şan Ha fi zi Şi ra zın ən uc qar nöq tə sin də ki bir yer də huş suz 
hal da ta pan ata sı da bu nun sə bə bi ni on dan so ruş ma dı. Heç Ha fiz 

də ata sı na bir cə kəl mə de mə di. Son ra dan eşq dam cı la yan qə zəl lə rin də o sə-
fə rin ta rix çə sin dən və mö cü zə sin dən bəhs et di. On dan son ra ha mı bil di ki, 
o vaxt gənc Ha fiz ey ni yu xu nu də fə lər lə gö rür müş. Yu xu da kı na mə lum in san 
Şi raz ya xın lı ğın da kı bir dağ da kim sə siz mə za rı zi ya rət et mə si ni Ha fiz dən 
tə ləb edir miş. Üzü nur qa tı ilə ör tül müş hə min adam Ha fi zə o za man de-
miş di ki, o dağ da kı kim sə siz mə za rı zi ya rət et sə, ona İla hi ver gi ki mi şair lik 
is te da dı ve ri lə cək və o, bü tün mü səl man di ya rın da ta nı na caq. Əv vəl cə bu 
yu xu ya önəm ver mə yən Ha fiz yu xu la rın on dan əl çək mə di yi ni gö rüb, o da ğı 
zi ya rət edir. Ata sı hə min kim sə siz mə za rın ya nın da Ha fi zi huş suz və ziy yət də 
ta pır. Am ma qo ca bil mir ki, ər kö yün oğ lu nu bun dan son ra ha mı Ha fiz Şi ra zi 
ki mi ta nı ya caq. O, bü tün Şər qin qə zəl us ta sı he sab edi lə cək. Ha fiz Şi ra zi öz 
“Di van”ın da hə min mə za rı zi ya rət et dik dən son ra şair lik is te da dı na sa hib 
ol du ğu nu bir ne çə də fə qeyd edib. Bəs hə min mə zar ki mə məx sus dur? Ha fi zi 
han sı mis tik güc şair lik il ha mı ilə qo vuş dur muş du? Haq qın da da nı şa ca ğı mız 
şəxs hə min kim sə siz mə zar da uyu yan, mis tik gü cü ilə ora nı zi ya rə tə çe vi rən 
ba kı lı su fi Ba ba Ku hi Ba ku vi dir.

Məzarı dağı 
nurlandıran 
bakılı sufi
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lan dı ra bil mir. Kön lü nün hürr, 
ru hu nun quş mi sa lı ol ma sı na 
ça lı şan Ba ba bəy döv rü nün 
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min dən zi ya rə ti nə 

gə lən lə rə qul luq elə-
mək məq sə di lə bu-
ra ya gə lir, ölən də 
isə onun ya nın da 
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