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Babalarımız Sumqayıtı Xəzərin 
sahilindəki boz çöllüyə ürəklərində 
gətiriblər. Ev-ev, küçə-küçə qurub-yara-
dıblar. Atalarımız onu böyüdüb, iqtisadi 

gücünü artırıb, zəruri şəhər atributları 
ilə zənginləşdiriblər. Bizim nəsil isə bu 
dogma ünvanı müasirləşdirib, dünyaya 
tanıdıb. Bu gün Sumqayıt “göylərə mey-
dan oxuyan, ayağı torpaqda möhkəm 
dayanan” bir şəhərdir. 

Ulu öndər Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi dövrlərdə 16 dəfə, Prezident İlham 
Əliyev 23 dəfə Sumqayıtda  olub, şəhərin 
hərtərəfli inkişafı planlarını ardıcıl 
həyata keçiriblər. Dövlətimizin başçısı 
bu il fevral ayının 14-də Sumqayıtın 70 
illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 
xüsusi sərəncam imzalayıb. Davamlı 
surətdə yeniləşən şəhərin hazırkı sosial-
iqtisadi mənzərəsi və elmi-mədəni həyatı 
Azərbaycanın müasir nailiyyətlərini 
özündə dolğun təcəssüm etdirir. 

Son dörd ildə Sumqayıtda bəlkə də 
40 illik işlər görülüb. Küçələrin, hətta 
məhəlləiçi yolların asfaltı təzələnib. 
Çoxmərtəbəli evlərin liftləri dəyişdirilib. 
900-dən artıq binaya yeni dam örtüyü 
vurulub. Yeri gəlmişkən, artıq Sumqa-
yıtın quruculuq işləri paytaxt Bakıya da 
nümunə göstərilir. Ötən ay Nəsimi rayo-
nunda yeni parkın açılış mərasimində 
Prezident İlham Əliyev son illərdə 
Sumqayıt şəhərində çoxmənzilli yaşayış 
binalarında dam örtüklərinin vurulduğu-
nu qeyd edib və paytaxtdakı binaların 
da dam örtüklərinin təmirinin zəruriliyini 
vurğulayıb.

Noyabrda gənclik şəhərinin rəsmi 
yubiley tədbiri keçiriləcək. Artıq neçə 
aydır ki, burada əsl bayram ovqatı hökm 
sürür. Abadlıq-quruculuq işləri daha da 
genişlənib, hər tərəf gül-çiçəyə qərq 
olub. Küçələr, meydanlar bəzədilir. Hər 
tərəfdə “1949–2019. Sumqayıt–70” 
lövhələri göz oxşayır, reklam video-çarx-

ları yubilyar şəhərin uğur yoluna işıq 
tutur. Sumqayıtın gecələri də gündüzləri 
kimi nurlu, parlaq və cazibədardır. Elə 
gün olur ki, bir neçə mədəni-kütləvi 
tədbir üst-üstə düşür. Hara baxsan, 
təmtəraq, qələbəlik, şənlik, şadyanalıq 
hiss edirsən. 

Elə bu yaxınlarda şəhərdə 1-ci 
Mədəniyyət Festivalı keçirildi. Festi-
vala Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən 
Abşeron, Xızı, Şuşa, Zəngilan, Qubadlı 

rayonları ilə yanaşı, Şamaxı, İsma-
yıllı, Quba və Kürdəmir rayonlarının 
mədəniyyət kollektivləri də qatılmışdı.

Festival iştirakçıları “Kimyaçı” 
Mədəniyyət Sarayının önündəki mey-
danda çox maraqlı çıxışlar etdilər. Əlvan 
rəqslər, tamaşalardan parçalar, şeirlər, 
milli musiqi alətlərində ifalar bir-birini 
əvəz elədi. Əl işlərinin, rəsmlərin, tətbiqi 
sənət nümunələrinin, ölkəmizin ayrı-
ayrı bölgələrinin folklor və mətbəxinin 
təqdimatı unudulmaz təsir bağışladı. 
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə və 
təşkilatların rəhbərləri də əsl bayram ab-
havasında keçən festivalı çoxsaylı şəhər 
sakinləri ilə bərabər izlədilər. Sonra 
festival mədəniyyət sarayının tamaşa 
zalında böyük bayram konserti ilə da-
vam etdi. Sonda şəhərin 70 illik yubileyi 
ilə bağlı keçirilən müsabiqənin “Ən yaxşı 
şeir” və “Ən yaxşı mahnı” nominasiyaları 
üzrə qalibləri mükafatlandırıldı.

“Ən yaxşı şeir” müsabiqəsinin 
qalibi, gənc şair Elvin Əlizadə:

– Fəxr edirəm ki, bu şəhərdə doğul-
muş, burada ilk addımlarımı atmışam. 
Sumqayıta həsr etdiyim şeirin məhz 70 
illiyə həsr olunan müsabiqədə 1-ci yerə 
layiq görülməsi həyatımın ən böyük uğu-
rudur. Xoşbəxtəm ki, bu, mənim yubileyə 
töhfəm oldu.

“Ən yaxşı mahnı” müsabiqəsinin 
qalibi, Əməkdar müəllim Firəngiz 
Xəlilova:

– Ötən ilin əvvəllərində Sumqa-
yıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
təşəbbüsü ilə yeni yaradılan iki kol-
lektivin təqdimatı keçirilib. Biri musiqi 
məktəblərinin müəllimlərindən ibarət 
xalq çalğı alətləri orkestri, digəri isə 
mənim dirijoru olduğum xor kollektividir. 
Qısa müddət ərzində müəyyən uğurlar 
qazanmışıq. Bu müsabiqədə mən özü-
mü mahnı yaradıcılığında da sınadım 
və qalib gəldim. Mədəniyyətə qayğının 

yüksək səviyyədə olması məni qəlbən 
sevindirir. 

Festivala qədər Sumqayıtda 
düzənlənən yaddaqalan tədbirlər sırasın-
da “Nəsimi ili” ilə əlaqədar mütəfəkkir şa-
irin 650 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm 
yubiley konserti, böyük kitab yarmarkası, 
müxtəlif idman yarışları da keçirilib, ayrı-
ayrı sahələrə aid kitablar nəşr edilib. 

Hazırda icra olunan yubileyqa-
bağı layihələrdən “Nizami” kinote-
atrının yenidən qurulması və Mu-

ğam Mərkəzinin inşası xüsusi qeyd 
edilməlidir. “Nizami” kinoteatrı tezliklə 
ən müasir kino texnologiyası ilə təchiz 
edilərək kinosevərlərin ixtiyarına 
veriləcək. Dənizkənarı bulvar ərazisində 
tikilən Muğam Mərkəzində isə işlər artıq 
yekunlaşmaq üzrədir. Şəhər rəhbərliyi 
digər mühüm obyektlər kimi, buraya 
da tez-tez baş çəkir, işlərin gedişi ilə 
maraqlanır. Yeni mərkəz klassik me-
marlıq üslubu ilə seçilir. Burada müxtəlif 

mədəni tədbirlər, o cümlədən muğam 
gecələri keçirmək üçün hər cür şərait 
yaradılır. Gənclərin muğamın sirlərinə 
yiyələnmələri üçün 14 sinif otağı 
fəaliyyət göstərəcək. Park-bulvar komp-
leksinin daha 1 kilometr uzadılması da 
yubiley ərəfəsində sakinlər üçün hazırla-
nan layiqli töhfələrdəndir. 

Sumqayıt müasir şəhər atributları ilə 
də zəngindir. Hərəkətli reklam lövhələri, 
müasir avtobus nəqliyyatı xidməti, 
küçə və meydanlarda plastik su qabları 
üçün butulka şəkilli tullantı səbətlərinin 
qoyulması, bəzi yerlərdə açıq “wi-fi” 
zonalarının yaradılması bu qəbildəndir. 
Operativ, sürətli və komfortlu, başlıca-
sı isə ucuz sərnişindaşımanı həyata 
keçirən, elektron köməkçi sistemləri 
olan taksi xidmətlərindən də sakinlər 
gen-bol istifadə edirlər. Hələlik, tam 
təsdiq olunmasa da, gələcək planlar-
dan biri Bakı və Sumqayıt arasında 
metrobus xəttinin açılmasıdır. Bildiyimiz 
kimi, metrobus xətti elə bir xətdir ki, 
bura başqa nəqliyyat vasitəsi daxil ola 
bilmir, sürətinə isə söz ola bilməz. Yaxın 
gələcəkdə sumqayıtlılar üçün dənizdə 
kater gəzintisi də reallaşacaq. 

...Yubilyar şəhərdə bir axşam 
gəzintisi bizdə elə xoş ovqat yaratdı 
ki, nur çeşməli əlvan mənzərələrin 
fotoşəkillərini çəkməkdən özümüzü 
saxlaya bilmədik. Bərli-bəzəkli dövlət 
rəmzləri, işıqları sayrışan fontanlı 
fəvvarələrə, bərq vuran simvol-abidələrə, 
küçə və prospektlərin elektrik dirəklərini 
birləşdirən “alışdım-yandım” boyunbağ-
larına könlümüzcə zövq ala-ala tamaşa 
elədik. Şəhərdə qaranlıq dalanlardan, 
vahimə yaradan tin-bucaqdan əsər-
əlamət qalmayıb. 

Nəhayət, tükənməz qürur hissi ilə 

onu da xatırladaq ki, bu yaxınlarda 
Sumqayıta gəlmiş 4-cü “LiFFt” Avrasi-
ya Ədəbi Festivallar Festivalının işti-
rakçıları olan dünya şöhrətli yazıçılar 
gənclik şəhəri ilə bağlı təəssüratlarını 
Prezident İlham Əliyevə ünvanladıqları 
məktubda ifadə ediblər: “ Biz oktyabrın 
2-də “Salam, Azərbaycan!” müsabiqəsi 
çərçivəsində Sumqayıt şəhərində olduq. 
Şəhərin gözəlliyi və sumqayıtlıların 
qonaqpərvərliyi bizi valeh etdi. Bizi şəhər 
icra hakimiyyətinin başçısı qarşıladı və 
müşayiət etdi. Möhtəşəm Heydər Əliyev 
Mərkəzində, Poeziya Evində və əsl 
möcüzə kimi təsir bağışlayan bulvarda 
olduq. Öyrəndik ki, bütün bu gözəllik 
Sizin sayənizdə yaradılıb. Şəhər gülüs-
tana bənzəyir. Sizin şəxsinizdə Sum-
qayıta və bütün Azərbaycana səmimi 
təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. 
Düşünürük ki, bu şəhərdən aldığımız 
təəssürat heç vaxt unudulmayacaq və 
biz bunu gələcək əsərlərimizdə əks 
etdirəcəyik”. Məktubu imzalayanlar ara-
sında Qazaxıstanın Əmək Qəhrəmanı, 
Beynəlxalq “Türk dünyasına töhfəyə 
görə” mükafatı laureatı Oljas Süleyme-
nov, Serbiya Yazıçılar İttifaqının sədri 
Radomir Andriç, UNESKO-nun Ame-
rika Birləşmiş Ştatlarından olan fəxri 
mədəniyyət səfiri Aleksandr Selimoviç və 
neçə-neçə digər ünlü söz adamı var.

Bəli, şanlı yubileyinə hazırlaşan 
Sumqayıt bu gün, bax beləcə, dünyaya 
səs salmaqda, Azərbaycanın şöhrətini 
daha da artırmaqdadır. İnanırıq ki, bu 
şəhərin yubiley təntənələri layiqincə 
keçiriləcək və tarixi anları ilə yadda 
qalacaqdır.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Gənclik şəhəri yubiley ərəfəsində 

 Şairi bizdən altı əsrlik bir zaman 
məsafəsi ayırır. Lakin bu böyük 
sənətkar yalnız cismən bizim aramız-
da yoxdur. Başqa bütün mənalarda 
isə o, bizimlədir. Nəsimi sözü, 
şeiri, düşüncələri, Tanrıya və insana 
münasibəti, bəşər övladına verdiyi 
dəyəri ilə bizim müasirimizdir. Bəşər 
tarixində heç bir filosof, sənətkar 
insana Nəsimi qədər yüksək dəyər 
verməyib və insanın şərafətinə oxucu-
nu Nəsimi qədər inandıra bilməyib.

Nəsimini anlamaq o qədər də 
asan deyil. Çünki şairin poeziyası, 
fikir və ideyalar aləmi, təbliğ və 
təlqin etmək istədiyi mətləblər bir 
sıra dini, fəlsəfi baxışlarla ciddi 
şəkildə bağlıdır. Bununla yanaşı, onun 
poeziyası həm ümumən sufizmdə, 
həm də hürufilikdə işlədilən simvolik 
anlayışları, rəmzi-metaforik ifadə və 
ibarələri, daha doğrusu, hürufilərin 
“quş dili”ni, həmçinin bəzi dünyəvi 
elmlərlə (məsələn, nücum, məntiq, 
musiqi, əxlaq və s.) bağlılığı da  
vurğulamalıyıq. Deməli, şairi az-çox 
dərk etməkdən ötrü oxucudan ciddi 
hazırlıq və bilik tələb olunur.

Sənətkarın pünhan, mübhəm, 
“əsrarlı” (sirli) dili və deyim tərzi 
onun poeziyasında müxtəlif məna qat-
larının yaranmasına səbəb olmuşdur. 
Bir çox şeirlərin, beytlərin, misraların 
üst qatında, görünən tərəfində ilk ba-
xışda bir məna duyulursa, alt qatında 
(və ya qatlarında) tamamilə başqa 
məna gizlənir. Bəzən bu mənalar 
bir-birindən tamamilə fərqli anlamlar 
kəsb edir. 

Nəsimi filosof şairdir. Əslində, 
onun poeziyası həyat və onun 
hikmətləri, varlıq və onun sirləri, in-
san, cəmiyyət və onlara aid məsələlər 
barədə fəlsəfi düşüncələrin bədii 
ifadəsidir. Sənətkar insanı, həyatı 
və varlığı dərk etmək, onlara aid 
qaranlıq, mübhəm, əsrarlı həqiqətləri 
anlamaqdan başlamaq istəyir. Filosof 
şairin poeziyası özünün hikmət 
başlanğıcını buradan götürüb sonra 
daha dərin qatlara doğru baş alıb 
gedir. Qəribə, düşündürücü, suallar 
meydana çıxır və sənətkar insanı, 
insanlığı narahat edən, düşündürən 
həmin suallara cavab axtarır.

Dahi şairi düşündürən suallar 
bütün zamanlar üçün, o cümlədən 
günümüzdən ötrü də  aktualdır. Söz 
ustadının bəşər övladına bu cür isti, 
səmimi münasibətinin səbəbi nədir 
və haradan qaynaqlanır? Təbii ki, bu 
münasibət hürufiliyin ideoloji, dini-
fəlsəfi baxışlarından qida alır. Burada 
sufi təriqətinin tanınmış ideoloqları-
nın, öncüllərinin baxışları da mühüm 
təsir faktoru kimi nəzərə alınmalıdır. 
Belə ki, monoteist dinlərdə, bir qayda 
olaraq, tövhid ideoloqları varlığın 
nədən yaradılması problemindən 
danışarkan məsələyə belə şərh verirlər 
ki, Xaliq xilqəti yoxdan var etdi, heç 
nədən yaratdı. İslam təfsirçiləri bu 
zaman “Quran”ın o ayələrinə istinad 

edirlər ki, həmin ayələrdə deyilir: Al-
lah-taala varlığı yaratmaq istəyərkən 
sadəcə olaraq “ol” dedi və varlıq da 
“oldu”.  

Təsəvvüf ideoloqları, o cümlədən 
Nəsimi bir tövhid əhli kimi varlığın 
Allah tərəfindən yaradıldığını mütləq 
mənada qəbul etsələr də, onun yoxdan 

yaradılması fikrini qəbul etmirlər, 
Bildirirlər ki, varlıq yoxdan yarana 
bilməz. Varlıq yalnız var olan bir 
şeydən (həqiqətdən) yarana bilərdi. 
Bəs bu şey, bu həqiqət nə idi? Allah-
taalanın öz zatı, Tanrı substansiyası, 
Tanrı cövhəri.  Onlar deyir və israr 
edirdilər ki, Allah varlıqda,  maddi 
və qeybi aləmdəki bütün varlıqları, 
cisimləri, o cümlədən insanı öz zatın-
dan, özünün Tanrı substansiyasından 
xəlq etmişdir. Həm də varlıqdakı 
hər şey insana xatir yaradılmışdır. 
Belə ki, Allah tək, əzəli və əbədi bir 
varlıq ikən özünü anlayacaq zəkalara, 
sevəcək könüllərə ehtiyac hiss etdi. 
Ona görə də insanı yaratmaq qərarına 
gəldi. İnsana xatir və insanın istifadəsi 
üçün də başqa məxluqları, başqa 
aləmləri xəlq etdi.  Beləliklə, təsəvvüf 
ideoloqları, həmçinin Fəzlullah 
Nəimi inanır və təbliğ edirdilər ki, 
bir ilahi aləm – vəhdət aləmi, bir də 
Onun öz zatından yaratdığı cisimlər, 
hadisələr aləmi -- kəsrət (çoxluq) 
aləmi vardır. Kəsrət aləmində olan 
hər şey Haqqın zərrələridir. İnsan da 
Haqqın zərrəsidir. Lakin yuxarıda 

göstərdiyimiz səbəbə, yəni varlı-
ğın yaradılış səbəbi olduğuna görə 
başqa məxluqlardan daha üstün, daha 
şərəflidir. Allah insana başqa varlıq-
lardan daha üstün olan keyfiyyətlər 
də ehsan etmişdir. Məsələn, nitq, ağıl, 
şüur vermiş, onu ən gözəl biçimdə 
xəlq etmiş, özünün camal və cəlal 

gözəlliyindən pay vermişdir, yəni in-
sanı özünəbənzər yaratmışdır. Nəsimi 
inanırdı ki, insan Haqqın zərrəsidir, 
zərrədə təcəllisidir, başqa sözlə, Haq-
qın təcəlli nurudur. 

Biz bu gün multkulturalizmdən, 
dinlər, mədəniyyətlərarası dialoqdan, 
müxtəlif dinlərə, mədəniyyətlərə 
hörmətdən, cəmiyyətdəki ictimai 
bərabərlikdən, insan hüquqların-
dan tez-tez danışırıq. İndi bu mis-
siya əslində bütün tərəqqipərvər 
bəşəriyyətin probleminə çevrilmişdir. 
Halbuki, İmadəddin Nəsimi hələ 
altı əsr bundan əvvəl həmin ide-
yaları daha coşqun, daha inamlı, 
daha sübutlu və daha təsirli şəkildə 
təbliğ edirdi. Cəmiyyətdəki hər cür 
dini, irqi, sinfi, milli, cinsi, maddi 
və mülki bərabərsizliyin əleyhinə 
çıxırdı. Bədii-fəlsəfi şəkildə bəyan 
edirdi ki, bütün insanlar eyni Günəşin 
zərrələri timsalındadır. Bütün insanlar 
Tanrının zərrələrdə təcəllisidir. Ona 
görə də onların biri digərindən üstün 
ola bilməz. Dinindən, irqindən, 
milliyyətindən, cinsindən, sinfi 
mənsubiyyətindən, maddi imkanından 

asılı olmayaraq özünü və Haqqı dərk 
edən, kamil düşüncəyə, pak əxlaqa 
malik, nəfsini öldürməyi bacaran, 
Haqqı və Haqqın yaratdıqlarını 
sevə bilən insanın mərtəbəsi uca, 
əks keyfiyyətlərə malik olanınkı isə 
alçaqdır. Nadanın, cahilin həyat tərzi 
isə, kimliyindən asılı olmayaraq, hey-
vanınkına bənzəyir, rəzalət və səfsətə 
içərisindədir.

İnsanı Tanrı zatının, İlahi varlığın 
zərrədə təcəllisi kimi dəyərləndirən 
hürufilər “nüsxeyi-kəbir” (“böyük 
nüsxə”) və “nüsxeyi-səğir” (“kiçik 
nüsxə”) məntiqindən çıxış edirdilər. 

Onların inancına görə, İlahi var-
lıq vəhdət aləmindən ibarət olub 
“nüsxeyi-kəbir”dir. Haqqın zərrədə 
təcəllisi olan insan isə onun kiçik 
nüsxəsidir (“nüsxeyi-səğir”dir). 
Allah insanı özünəbənzər yarat-
mış, ona özünün cəlal və camal 
gözəlliyindən pay vermişdir. İnsan-
da haqqa məxsus əlamətlər vardır. 
Allah özünü həm də söz-kəlam 
şəklində təzahür etdirmişdir ki, bu da 
“Quran”dan ibarətdir. Deməli, insan 
və “Quran”  eyni həqiqətin müxtəlif 
şəkildə təzahürləridir. Nəsiminin 
insanla “Quran” arasında bənzərlik 
görməsinin, şeirlərində tez-tez onları 
eyniləşdirməsinin və ya bənzətmələr 
aparmasının, bənzərliklər görməsinin 
səbəbi də budur. 

“Sığmazam”, “Mənəm mən” 
və s. rədifli qəzəllər Nəsiminin və 
hürufiliyin ideya-fəlsəfi məramının, 
baxış və inanc kodeksinin müəyyən 
tərəflərini kifayət qədər dolğun, aydın 
və sərrast şəkildə ortalığa qoyur. Şair 
demək istəyir ki, mən (yəni insan) 
surətdə (formada) və mənada Haqqam 
(haqqın zərrədə təzahürüyəm), mən 

Haqqın göstəricisiyəm (sübutuyam). 
Mən  ruham, canam, cənnət və onun 
abi-kövsəriyəm, tövhidəm, hədisəm, 
qeybdə və gümanda nə varsa, hamısı 
mənəm -- deməklə Haqqın deyilən 
varlıqlar şəklində təzahürünə işarə 
edir. Yəni mahiyyətcə insan da, adı 
çəkilən qeybi və cismani varlıqlar 
da, müqəddəs sayılan həqiqətlər də 
eyni substansiyanın təcəllisidir, eyni 
mənbəyə və mənşəyə bağlıdır. Real-
lıqda olanlar “nüsxeyi-kəbir”in fərqli 
həcm, biçim və formada təzahüründən 
başqa bir şey deyil. Şairin məntiqinə 
görə bütün xilqət Tanrının əsəri oldu-

ğuna görə “nəqşdə nəqqaşı” görmək 
lazımdır. Bəsirət gözü açıq olma-
yanlar bunu görə bilməz, bu həqiqəti 
anlamazlar. Bunun üçün “həqbin 
göz”, ayıq idrak gərəkdir.

Qəlb dünyası, ruhi varlığı, 
könül aləmi eşqin nəşəsi və məstliyi 
ilə büsbütün dolu olan, varlığında 
eşqdən özgə bir şeyə yer olmayan 
aşiqin ruhi vəziyyəti elədir ki, xətibin 
xütbəsi, vaizin vəzi, zahidin zöhdü 
və təlqinləri onu maraqlandırmır. 
Onun könül dünyasında bu adamların 
dediyinə yer yoxdur. Çünki onların 
dedikləri həqiqi aşiq üçün yalandan, 
saxta vəddən, əfsanədən, uydur-
madan başqa bir şey deyil. Həm də 
bütünlüklə riaya, təmənnaya (cənnətə 
getmək təmənnasına) söykənir.Yəni 
Allaha olan təmannalı sevgidən başqa 
bir şey deyil. 

Nəsimiyə görə, Allaha ibadət 
iki cürdür: qorxu ilə ibadət; sevgi 
ilə ibadət. Bunlar bəndənin qəlbində 
qərarlaşan “Allah qorxusu”nun və 
“Allah sevgisi”nin təzahürləridir. 
İrfançılar, o cümlədən Nəsimi etiqad 
sistemindəki “Allah qorxusu” anlayı-

şını “Allah sevgisi” anlayışı ilə əvəz 
edirlər. Təbii ki, bu zaman  yaradıcı 
məbud bəndəyə daha doğma, sevimli, 
munis və yaxın görünür. Təsəvvüf 
Allahla bəndə arasında vasitəçi olan 
ruhanini də aradan çıxarır, insanı onu 
xəlq edən Xaliqlə baş-başa buraxır. Elə 
buna görə də Nəsiminin poeziyasında 
Tanrı insana daha yaxın, daha lütfkar 
və əlçatan görünür. Batini aləmini pak 
etmiş, nəfsin rəzalətlərindən qurtulub 
qəlbini ilahi eşqlə doldurmüş insan 
Tanrı məqamına qədər yüksəlmiş 
hesab olunur. 

Hürufilik təliminin banisi F.Nəimi 

olsa da, bu təlimin ideya tribunu, po-
eziya dili ilə əsas təbliğatçısı, yayıcısı 
Nəsimi olmuşdur. Bunu hürufiliyin və 
Nəsiminin bütün tədqiqatçıları etiraf 
edirlər. Hürufiliyin inanc və etiqad 
proqramında isə varlığın yaradılışı, 
kosmik düzəni dördqütblü götürülür: 
Allah→Söz→Kainat→İnsan. Yəni 
Allah-taala əzəli və əbədi bir varlıq 
kimi daim mövcuddur. O, xilqəti 
yaratmaq istəyərkən söz (“kon”-“ol”) 
demiş, xilqət də onun “kon” sözündən 
var olmuşdur. Deməli, varlıq, bütün 
kainat və onun reallıqları sözdən 
yaradılmışdır. Ona görə də xilqətin 
əsasında söz dayanır, söz varlığın ya-
radılış vasitəsi, Xaliqdən sonra ikinci, 
zühur edən ilk həqiqətdir.

Nəsimi dünya və onun şərinə qar-
şı etiraz şairidir. Yaşadığımız həyatla 
daimi müxalifətdədir. Onun qənaətinə 
görə:

Dünya duracaq yer deyil,  
  ey can, səfər eylə,

Aldanma anın alinə,  
  andan həzər eylə.

Şair dünyanı hiyləgər oyuncuya, 
onun həvavü həvəslərini, sərvətini, 
mülk və əyləncələrini  murdar leşə 
bənzədir. Onun fikrincə, kamil 
insan dünyanın zahiri parıltısından, 
sərvət və şöhrət həvəsindən, aldadıcı 
zövqü-səfasından imtina edib xeyir 
əməllərlə məşğul olmalı, özünü və 
Haqqı dərk yolunu tutmalı, mənən 
kamilləşməlidir. Daha doğrusu, 
nəfsin rəzalətindən, nəfsani istəklərin 
əsarətindən xilas olmalıdır. Kamil in-
sanın maddi dünyanın rəzalətlərindən 
qurtuluş yolu yalnız buna bağlıdır.

Azərbaycan mütəfəkkirinin 
ideyalarının və ideallarının 
müasirliyindən, həmişəyaşarlığından 
danışarkan zəruri bir məsələyə də 

diqqəti cəlb etmək lazım gəlir. Bu, 
Nəsimidəki humanizm və insana 
münasibət fəlsəfəsi ilə, Avropa 
humanizminin və insana münasibət 
fəlsəfəsinin müqayisəsidir. Belə 
ki, XIV yüzillikdən cücərməyə 
başlayan Avropa intibahında Av-
ropa humanistlərinin, dahilərinin, 
intibah ideoloqlarının kilsə və 
dinlə mücadiləsində tədricən insan 
önə, Tanrı arxa plana keçdi. Əsrlər 
boyunca baş verən bu ictimai-
mədəni, tarixi-fəlsəfi və siyasi-hü-
quqi gedişatda asta-asta Tanrının 
ilahi şöləsi də söndürüldü. İnsan 
ucaldıqca Allah kiçildi. Teosentrizm 
antroposentrizmlə əvəz edildi. İnsanın 
idealı, arzu və istəkləri, səadəti büs-
bütün göydən yerə endirildi. Burada, 
əlbəttə, səmərəli, faydalı, mütərəqqi 
cəhətlər danılmazdır. Ancaq iş bura-
sındadır ki, bu prosesdə insanın ilahi 
varlıqla olan bütün  mənəvi-ruhani 
bağları da  kəsildi. Bunun nəticəsində 
avropalı maddi aləmdə müəyyən 
qədər firavan həyat, xoş güzəran 
tapsa da, ilahi səltənətlə üzülən əlaqə 
yeni fəlakətlərə, başqalarının və 
başqa xalqların haqqını qəsb etmək 
hərisliyinə yol açdı. Bundan başqa, 
Allahı unudan, onunla əlaqəsi üzülən, 
yalnız insana -- özünə güvənən, özünə 
ümid edən Avropa insanının özündən 
başqa ümid və güvənc yeri qalmadı. 
Ona görə də bu ümid yoxa çıxan kimi 
o, ümidsizliyə, mənəvi düşkünlüyə, 
çarəsizliyə qapılmış oldu. 

Azərbaycan şairinin fəlsəfəsində 
isə, insan ucaldıqca, şərəfə mindikcə 
Allah da daha gözəl, munis, in-
sana yaxın, həm də əzəmətli və 
qüdrətli göründü. Bəşər övladının 
Tanrı ilə ruhi-mənəvi rabitəsi heç 
vaxt üzülmədi, əksinə daha da 
möhkəmləndi. Doğrudur, Nəsimidə 
də tənqid, ittiham, bezginlik, töhmət 
var. Ancaq bunların ünvanı ya-
şadığımız maddi dünyaya, onun 
rəzalətlərinə, nəfsi istəklərinə, 
cəhalətinə, cahil insana doğru 
yönəlmişdir. Vəhdət aləmi, ilahi 
həqiqət həmişə mərkəzdədir, öz ali-
liyini, əbədiliyini qoruyub saxlayır. 
O, bəşər övladının yeganə, ən inamlı 
ümid yeridir. Əsl səadət dünyası da 
mülk aləmində yox, ilahi aləmdədir. 
Beləliklə, Nəsimidəki kədər, bezgin-
lik yalnız kəsrət aləmindəndir. İlahi 
varlığa, əbədi olana ümid isə daimidir. 
Elə buna görə də Nəsimi poeziyasının 
alt qatında sonsuz bir ümid, əbədi 
aləmin səadətinə inam, nikbinlik 
vardır. Əslində, onun poeziyası bütün 
ideyaları, idealları, məqsədi, məramı, 
gözəlliyə çağırışı, Haqqa inamı ilə 
əbədiyyətə xidmət edir.

Yaqub BABAYEV,  
filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor                                                                                                                                

Əbədiyyət şairi
1417-ci ildə Hələb şəhərində İslam qazilərinin fitvası, 

Məmlük hökmdarı Sultan əl-Müəyyədin əmri 
ilə dahi Azərbaycan şairi Seyid Əli İmadəddin Nəsimi edam 
edildi. Əslində, həmin gün təkcə Azərbaycanın deyil, bütün 
İslam Şərqinin və dünyanın ən qüdrətli qələm sahiblərindən, 
ən etiqadlı mütəfəkkirlərindən biri qətlə yetirildi. Lakin bu 
edam yalnız onun cismani ölümü demək idi. Əslində isə 
ölüm onu daha da ucaltdı, etiqadı, əqidəsi, inamı yolunda 
canını qurban verən bir fədakara, ülviyyət simvoluna çevirdi, 
adı və əməlləri əfsanələşdi. Şeirləri əldən-ələ gəzdi, dillərdə 
dolaşdı, qəlbləri fəth etdi. Bir sözlə, Nəsimi ölmədi, əksinə 
ölümü ilə ölümə qələbə çaldı. Qəlbləri və əbədiyyəti özünə 
daimi məskən kimi qazana bildi... 
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