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Təsəvvüf əsas məna etibarilə insanın zahir və iç dünyasını İslamın bütün 

gözəllikləri ilə bütünləşdirib ruhunu kamilləşdirməsi deməkdir. Təsəvvüf ilahi 
eşq ilə yoğrulmuş kimsənin özünü təzkiyə və tərbiyə etməsi deməkdir.  

Təsəvvüf əslində dinin özünü təşkil etməsi baxımından bütün peyğəm-
bərlərin həyatında mövcud olmuşdur. Belə ki, hər bir peyğəmbərin həyatında 
təsəvvüfün bir çox düsturunu görmək mümkündür. Digər dini elmlərdə olduğu 
kimi, təsəvvüfün təlqin etdiyi zöhd və təqva səadət dövründə yaşanırdı. Lakin 
günümüzdəki mənası ilə sistemli bir məktəb olaraq ortaya çıxması hicri ikinci 
əsrdən etibarən başlamışdır.  

İslam dininin prinsiplərini öz həyatlarında əks etdirən könül ərbabı kim-
sələr “üsvəi-həsənə” (“yüksək əxlaq”) sahibi həzrəti peyğəmbərin gətirdiyi 
düsturları bir-bir insanların könüllərinə nəqş etməyə çalışmışlar. Bu ustadların 
nəsihətlərindən istifadə etmək və onların yaşayış tərzlərindən bir pay almaq 
istəyən insanlar bu şəxsləri özlərinə mənəvi rəhbər qəbul etmişlər. Nəticədə bu 
ustadların isimlərinə nisbət edilən təsəvvüf məktəbləri meydana gəlmişdir. 
Məsələn, bu məktəblərdən Əbu Hafs Ömər Şihabəddin Sührəverdinin (ö: 1234) 
adıyla bağlı sührəvərdiyyə, Qütbəddin Əbhərinin (ö.1225) adıyla bağlı əbhəriy-
yə, İbrahim Zahid Gilaninin (ö: 1305) adıyla bağlı zahidiyyə, Əbu Abdullah 
Siracəddin Ömər əl-Xəlvətinin (ö: 1398) adıyla bağlı xəlvətiyyə, Dədə Ömər 
Rövşəninin (ö: 1487) adıyla bağlı rövşəniyyə, İbrahim Gülşəninin adıyla bağlı 
gülşəniyyə, Səfiəddin Ərdəbilinin (ö: 1334) adıyla bağlı səfəviyyə, Əbu Həsən 
əş-Şəzalinin (ö: 1258) adıyla bağlı şəzaliyyə, Mövlanə Cəlaləddin ər-Ruminin 
(ö: 1273) adıyla bağlı mövləviyyə, Əhməd Rifainin (ö: 1182) adıyla bağlı rüfa-
iyyə, Nəqşibəndi ləqəbi ilə məşhur Bahaüddin Nəqşibəndiyə aid nəqşibəndilik 
(ö: 1389) məktəblərini misal göstərmək olar. 

Sufi və mütəsəvvif şagirdləri bu ifadələri İslamın ilk tələbələri hesab 
edilən “suffə səhabələri”ndən aldığı kimi təmizlənmək, arınmaq mənasında 
olan “səfa”, “səfvət”, “istifa” mənalarına da gəlməkdədir. Bəzi tədqiqatçıların 
fikrincə, “sufi” sözü bu mənəviyyat şagirdləri sayılan zahid və abid kimsələrə 
məxsus “suf” deyilən yun xirqədən alınmışdır. Bu qüdsi məktəbin yunanca 
“hikmət” mənasına gələn “sofos”dan gəldiyini iddia edənlər olduğu kimi, ona 
israili mənşə uyduranlardan onu hind mistisizminə bağlayanlara qədər müxtəlif 
yersiz görüşlər ortaya atanlar olmuşdursa da, bunların hamısı xətalı görüşlərdir.  

“Təsəvvüf” və “sufi” anlayışı ilə əlaqəli bir çox Haqq əhli sözlər 
söyləmişdir. XX əsrdə yaşamış Bağdadın böyük vəlilərindən Əbu Hüseyn ən-
Nuri “Təsəvvüf nə şəkil, nə də bir elmdir. O, sadəcə gözəl əxlaqdan ibarətdir. 
Əgər şəkil olsaydı çalışmaq ilə, elm olsaydı öyrənmək ilə əldə edilərdi. Bu 
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səbəblə təkcə şəkil və elm məqsədə çatdırmaz. Təsəvvüf Haqqın əxlaqına 
bürünməkdir” buyuraraq onun əxlaqla qopmaz bağına işarə etmişdir.  

Cüneyd Bağdadinin ən böyük tələbələrindən Əbu Muhamməd Cəriri (ö. 
923) “Təsəvvüf gözəl əxlaqı mənimsəmək və pis əxlaqdan arınmaqdır” deyə-
rək yenə bu həqiqətə işarə etmişdir.  

Cüneyd Bağdadinin tələbələrindən Əbu Bəkir əl-Kəttani (ö. 933) isə 
“Təsəvvüf əxlaqdır. Əxlaq etibarilə səndən üstün olan səfa, yəni mənəvi təmiz-
lik baxımından səndən də üstündür” deməkdədir. 

Əbu Hafs əl-Həddad (ö. 883) təsəvvüfü tərif edərkən belə demişdir: 
“Təsəvvüf bütünlüyü ilə ədəbdən ibarətdir. Hər anın, hər halın və hər məqamın 
özünəməxsus bir ədəbi vardır. İçində olduğu hər vaxtın ədəbinə riayət edən 
kimsə Haqq ərlərinin çıxdığı məqama çıxar. Ədəblərə riayət etməyən kimsə hər 
nə qədər özünü Haqqa yaxın zənn etsə də, əsasən Haqdan uzaqdır...” 

Azərbaycanın İslam dini ilə (639-642-ci illərdə) fəth olunması və o 
dövrün mənəviyyat çeşməsinin mənbəyindən doya-doya içmiş insanlarının bu 
bölgəyə yerləşməsi eyni zamanda təsəvvüf və sufi anlayışlarının toxumlarının 
da səpilməsinə səbəb oldu. Əlbəttə ki, Abdullah ibni Ömər, Veysəl Qərani kimi 
böyük şəxsiyyətlərin bu torpaqlara qədər gəlib bir müddət və ya ömürlərinin 
sonuna qədər burada qalmaları təsəvvüf məktəbinin ilk təməl daşlarının atılma-
sı demək idi. Belə ki, müsəlmanların göz bəbəyi, ömrünü zahidanə həyat 
yaşayaraq keçirən, islami elmlərdə zirvə nöqtəni qət etmiş səhabənin 
böyüklərindən Abdullah ibni Ömər altı ay Azərbaycanda qalmışdır11. Əlbəttə 
ki, belə bir şəxsin bu coğrafiyada qalması sufi anlayışının da təməlini təşkil 
etməli idi. Yenə təsəvvüf məktəbinin pirlərindən və sufi şeyxlərinin 
ustadlarından hesab edilən Veysəl Qaraninin Azərbaycana gəlməsi və bəzi 
mənbələrin bildirdiyinə görə, vəfat etdiyi günə qədər burada qalması 
coğrafiyamızın sufi anlayışlı bir keçmişə sahib olduğunu bir daha 
qüvvətləndirmiş olur.  

Təsəvvüfün məktəb kimi formalaşmasında mühüm rol oynayan Bəsrə, 
Kufə, Bağdad və Nişapur kimi şəhərlərdə sufi şeyxlərinin ətrafında azərbay-
canlı sufilərin olması bunlar vasitəsilə Azərbaycana sufizimin gələrək daha da 
geniş yayılması demək idi. Bunların içərisində İbn Bakuyyə Baba Kuhi 
(ö.1050-1051) və onun qardaşı Hüseyn Şirvani (ö.1074) kimilərini misal 
göstərmək olar.  

Baba Kuhi Şirazda Əbu Abdullah ibn Xəfifin yanında bir neçə il təhsil 
aldıqdan sonra onun vəfatı ilə Bağdada səfər etmiş, sonra X-XI əsrlərdə sufi tə-
liminin başlıca yayılma nöqtəsi sayılan Nişapura gəlmişdir. Mənbələrdə Baku-
vinin Xorasan alimi Əbu Əbd ər-Rəhman Sullami və Əbül-Qasim Qüşeyri ilə 
dostluğu, Əbu Abbas Nəhavəndi ilə elmi mübahisələri (həmin mübahisələrdə 
Nəhavəndi Bakuvinin üstünlüyünü etiraf etmişdir), həmçinin o dövrün məşhur 
sufi şeyxi Əbu Səid ibn Əbül-Xeyrə mürid olması barədə də məlumatlar verilir. 

Yenə Bakının 127-ci kilometrliyində Pirsaat çayı sahilində, Bakı–Salyan 
karvan-ticarət yolu üzərində, Hacıqabul rayonunun Qubalıbaloğlan kəndi 
ərazisində yerləşən Pirsaat çayı xanəgahında dəfn edilmiş, Baba Kuhinin kiçik 
qardaşı Pir Hüseyn Şirvaninin (ö.1074) də Azərbaycanda sufiliyin inkişafında 
böyük rolu olmuşdur. Şeyx Pir Hüseyn adıyla şöhrət tapmış Hüseyn bin Əli 
                                                            
11 Əhməd bin Həmbəl (Müsnəd 5552, 6424). Məcmauz Zəvaid, ibni Kəsir (Camiul Məsanid), 
Zeylai-Nasbur-Rayə 
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xanəgah kitabələrində əzəmətli, görkəmli pir, sufilikdə III dərəcəyə çatmış (əl-
salik), müqəddəslərin görkəmlisi, ruhani işlərlə məşğul olan imam kimi ləqəb 
və sifət dərəcələri ilə qeyd edilmişdir ki, bu da onun yaşadığı dövrün ən 
nüfuzlu şəxsiyyəti olduğunu göstərir. Filosof alim Pir Hüseyn təkcə Şirvan 
bölgəsində deyil, daha geniş ərazidə nüfuz sahibi idi və onun ziyarətinə ətraf 
bölgələrdən də gələnlər çox idi. 

Daha sonrakı dövrlərdə “pir”, “şıx”, “övliya” kimi tanınmış tarixi abidə-
lərin və məzarların mövcud olması Azərbaycanda təsəvvüf məktəbinin zəngin 
bir keçmişə sahib olduğunu xəbər verməkdədir. Yuxarıda adı keçən və ölkə-
mizdə təsis edilən ilk təkyələrdən biri hesab edilən Pirsaat çayı hövzəsində olan 
Pir Hüseyn xanəgahı, Şamaxının Göylər kəndində yerləşən Pirmərdəkan xanə-
gahı (XIII əsr)12, Naxçıvan ərazisində yerləşən Əlincəçay xanəgahı13, yenə Şa-
maxıda Şeyx Əyyub (1730-1796) türbəsi14, Dəvəçi rayonunun Ugah kəndində 
xalq arasında Baba Soltan piri kimi tanınan Əbu Bəkr Şami türbəsi15, Qusar 
bölgəsində X-XI əsrlərdə yetişən sufilərdən İbrahim İbni Əhməd İbn Müvəlləd 
əs-Sufi ər-Rukki (ölümü 953) və b. bilinən sufi şeyxlərinin mövcud olması bu 
regionun köklü bir təsəvvüf mədəniyyətinə sahib olduğunu göstərir.   

Eyni zamanda Azərbaycanda X əsrdən etibarən həqiqi təsəvvüf məktəb-
lərinin də geniş vüsət tapması təsəvvüfün bu ərazidə geniş yayılmasının əyani 
sübutudur. Bu məktəblərdən ilki Əbu Hafs Ömər Şihabəddin Sührəvərdinin 

                                                            
12 Xanəgah Şamaxıdan 17 km cənubda hazırkı Göylər kəndində aşkara çıxarılmışdır. Vaxtilə 
Şamaxı–Ərdəbil karvan yolunun üstündə yerləşən bu abidə həm ticarət, həm də ziyarət əhə-
miyyəti daşımışdır. Xalq arasında Pir Mərdəkan xanəgahı adı ilə tanınan xanəgah kompleksinin 
yalnız türbə binası dövrümüzə qədər salamat qalmışdır. Onun ətrafında isə məscid, hücrələr, 
karvansara və digər tikililərin qalıqları aşkarlanmışdır. Yaxşı yonulmuş daşdan dördkünc plan 
üzrə inşa olunmuş türbə şiş çadırvarı günbəzlə tamamlanır. Türbənin içərisindəki məzar üzərin-
dəki başdaşıda kufi elementli süls xətti ilə həkk olunmuş kitabədə bildirilir ki, qəbir şeyx, 
imam, ən böyük alim, mömin Tair Tac əl-Hüda Mərdəkani ibn Əlinindir. Mütəxəssislər Tac əl-
Hüdanın "mömin", "şeyx" titullarına və "imam" vəzifəsinə görə onun xanəgahın imamı olduğu-
nu bildirirlər. Xanəgahın inşa olunması, görünür, XII əsrin sonu – XIII əsrin əvvəllərinə aiddir. 
13 Əlincəçayın kənarındakı Xanəgah kəndindəki Əlincəçay xanəgahının qələndəri sufi cəmiy-
yətinin əsasını qoymuş Əbu Səid Əbül Xeyrin müridi Əbu Ömər Naxçıvani olmuşdur. 
Kompleks tikililərdən – məscid, türbə və s. ibarətdir. Bu xanəgahın XI-XII əsrlərdə tikildiyi 
ehtimal olunur. Türbənin günbəzi dağıldığından onun quruluşu haqqında fikir söyləmək 
çətindir. Xanəgahın giriş qapısının hər iki tərəfi gəcdən oyma və qabarıq naxışlar və dini 
məzmunlu kitabələrlə bəzədilmişdir. Türbənin giriş tağının memarlıq elementləri Mömünə 
xatun türbəsindəkinə oxşayır. Onun inşasında kərpiclə yanaşı, firuzəyi kaşıdan da geniş istifadə 
olunmuşdur. Kompleksə daxil olan məscid sonrakı dövrlərdə (XV əsrdə) tikilmişdir. 
14 Şamaxı–Bakı yolunun 10 kilometrliyində Acıdərə (Hacı dərə) adlanan ərazinin yaxınlığında 
yerləşir. Şeyx Əyyub Babanın (1730-1796) nəsli Ərəbqədim kəndindəndir. Məzarı ziyarətgaha 
çevrilmişdir. Məzarın üstündə türbə 1832-ci ildə tikilmişdir. Qəbiristanlıqda olan ikinci türbə 
Şeyx Əyyub Babanın oğlu Molla Məhəmmədindir. Molla Məhəmməd vəfat etdikdən sonra 
şeyxlik onun oğlu Əhməd Paşaya keçir. Böyük nüfuz sahibi olan Əhməd Paşanı hökumət 
1888-ci ildə həbs etmişdir. O, təxminən 1896-cı ildə Rusiya həbsxanalarının birində vəfat 
etmişdir (Əd.: Cəfərzadə Ə., Qəniyev S., Alışov R., Rəsulov S. Şamaxı. B., 1994, s.39). 
15 Bu abidə Dəvəçi rayonunun Uqah kəndindədir. Vaxtilə bu tikilinin çəkilmiş fotoşəklindən 
məlum olmuşdur ki, əvvəllər qeyd olunan pirin qapısının üzərində ərəbcə süls xətti ilə kitabə 
olmuşdur. Kitabədən burada sufiliyi təbliğ edən cəmiyyətin şeyxi Əbu Bəkrin məqbərəsinin 
yerləşdiyi bilinmişdir. Oradakı türbə Sultan Fərruxzad ibn Axsitan zamanında Nasirin oğlu 
Nəcəf Məhəmməd tərəfindən (h. 594/, m. 1197-1198) inşa etdirilmişdir.  
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qurduğu sührəvərdiyyə16, Əbdülqadir Sührəvərdinin davamçılarından olan 
Qütbəddin Əbhərinin (ö.1225) qurduğu əbhəriyyə17, zahidiliyin piri hesab 
edilən İbrahim Zahid Gilaninin qurduğu zahidiyyə18, Əbu Abdullah Siracəddin 
Ömər əl-Xəlvətinin qurduğu və Seyid Yəhya Şirvani ilə genişlənən xəlvətiy-
yə19, Seyid Yəhyanın xəlifəsi Dədə Ömər Rövşəninin qurduğu rövşəniyyə20, 
                                                            
16 1145-ci ildə Zəncana bağlı Sührəvərddə doğulmuş sufi mütəfəkkir, alim, tanınmış siyasətçi 
və diplomatdır. İslama bağlı bütün elmləri Bağdadda təhsil alan Sührəvərdi təsəvvüfə bağlı 
elmi əmisi və böyük mürşid Şeyx Abdulqadir Gilanidən aldı. Xəlifə Nasir tərəfindən Abbasi 
xilafətinə şeyxülislam müşavirliyi vəzifəsində işlədi. İslam dünyasında qazandığı ehtiram və 
şöhrətə görə müsəlmanların birliyinin təmini məqsədilə xəlifə tərəfindən elçi olaraq vəzifə-
ləndirildi. Qaynaqlar onun Bağdaddakı bütün təkyələrinin irşadda son mürşidi sayıldığını qeyd 
edirlər. Şeyxül-İslam, Şeyxuş-Süyux, Şeyxul-İraq ünvanları qazanmışdır. 1234-cü ildə vəfat 
etmişdir. 
17 Əbdülqadir Sührəvərdinin davamçılarından olan Qütbəddin Əbhəri əbhəriyyə təriqətinin 
qurucusudur. Şeyx Qütbəddin Azərbaycanın Əbhər qəsəbəsindəndir. Elmi təhsilini Bağdadda 
və Təbrizdə tamamlamışdır. Əbdülqadir Sührəvərdidən icazə aldıqdan sonra Xarəzmə gedərək 
orada fəaliyyət göstərmişdir. Xarəzmşah Məhəmməd monqollardan qaçıb Nişapura gedərək 
şeyxi özü ilə aparmışdı. Bundan sonra Şama gələn Əbhər bu şəhərdə bir təkyə təsis etmiş və 
1225-ci ildən vəfat edənə qədər burada fəaliyyət göstərmişdir. Qəbri Şamda öz təkyəsi içərisin-
dədir. Şeyxin vəfatından sonra təriqət silsiləsini Məhəmməd Rüknəddin Sincasi davam etdir-
mişdir. Dövründə alim, əmir və Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (ö.1193), Şəmsi Təbrizi (1185-
1247), əvhədilik təriqətinin qurucusu Şeyx Əvhədəddin Kirmani və Şeyx Şihabəddin Təbrizi 
kimi sufi şeyxləri onun müridi olmuşdur. “Kəlimati-Camiül-Əsrar” və “Nəsayihi-Camiül-
Ənvar” adlı iki risalə yazan Şeyx Ruknəddin 1230-cu ildə Bağdadda vəfat etmişdir. 
18 Əbhəriyyədən əvhədiyyə və zahidiyyə təriqətləri yaranmışdır. Zahidiliyin piri İbrahim  Zahid 
Gilani 1218-ci ildə Azərbaycanda Lənkəranın Siyavərud kəndində doğulmuşdur. Bir çox yeri 
gəzdikdən sonra Astaradakı Pensər qəsəbəsinə gələrək Şeyx Cəmaləddinin müridi olmuş, daha 
sonra Lənkəranın bugünkü adı ilə Şıxakəram kəndinə gəlmiş və buradakı xanəgahında uzun 
müddət yaşayaraq bir çox mürid yetişdirmişdir. 1305-ci ildə vəfat edən Şeyx Zahidin qəbri 
Şıxakəram kəndindədir. 
19Təriqətin birinci qurucusu olduğu qəbul edilən Piri-Əvvəl Əbu Abdulla Siracəddin Ömər əl-
Xəlvəti Şamaxının Avaxıl kəndindəndir. Təsəvvüf təhsilini əmisi Əxi Məhəmmədin yanında 
tamamlamışdır. Əmisinin vəfatından  sonra onun yerində şeyx olmuşdur. Bu kənddə hələ də 
mövcud olan Ömər Sultan qəbrinin şeyxə aid olduğu ehtimal edilir. Vəfat tarixi 1397-1398-ci 
illər qeyd olunur. Xəlvətiyyə təriqətinin təsisçisi  Piri-Sani, yəni İkinci Pir deyə məşhur olan  
Seyid Yəhya Şirvanidir. Seyid Yəhyanın mənbələrdə 20 minə yaxın müridinin olduğu, ancaq 
bunlardan 360-na icazə verdiyi bildirilir. Xəlvətiyyə təriqəti ancaq XV əsrdən etibarən  Seyid 
Yəhyanın müridləri vasitəsilə Azərbaycan, Anadolu, İran, Orta Şərq, Şimali Afrika, Türküstan, 
Hindistan və Balkan yarımadasında geniş şəkildə yayılmışdır. 
20 Seyid Yəhya təriqəti Azərbaycanın Bərdə, Gəncə və Qarabağ bölgələrində fəaliyyət göstər-
miş Dədə Ömər Rövşəninin qurduğu təriqətdir. Dədə Ömər Rövşəni Qarabağda olduğu əsnada 
Uzun Həsənin dəvəti ilə 1468-ci ildən sonra Təbrizə gəlmiş, səltənət əyanı və dövlət ərkanı 
tərəfindən hörmətlə qarşılanmışdır. Uzun Həsənin xanımı Səlcuq xatunun onun üçün tikdirdiyi 
dərgahda yerləşən Dədə Ömər Rövşəni sarayda hər cümə günü alim və sənətkarlarla keçirilən 
yığıncaqlarda daim ən böyük hörmət görən şəxs olmuşdur. Sultan Yaqubla səmimi münasibəti 
olan Rövşəni xəlvətiyyənin rövşəniyyə qolunu quraraq, daha sonralar bu şöbəni Təbriz və 
Qahirədə davam etdirəcək olan İbrahim Gülşəni, Şeyx Dəmirdaş, Şahin Xəlvəti, Həsən 
Mahmudoğlu kimi şəxsiyyətləri burada yetişdirmişdir. Bu sufilər Ağqoyunluların irfan və 
ədəbi həyatına böyük xidmət etmişlər. Rövşəniyyə qolundan meydana gələn gülşəniyyə və 
dəmir daşiyyə qolları İstanbul, Anadolu, Afrika, Balkan yarımadası və Orta Şərqdə yayılmış-
dır. Dədə Ömər Rövşəninin həyatının Təbriz dövrü onun təsəvvüfi məsnəvilərini qələmə aldığı 
şair kimi səsinin ucaldığı, hətta yazdığı şeirlərin Anadolu və İstanbula qədər çatıb nəzirələr 
yazıldığı bir dövr olmuşdur. Dədə Ömər Təbrizdə 1487-ci ildə vəfat etmişdir. Dədə Ömərin 
vəfatından sonra yerinə İbrahim Gülşəni keçmişdir. Vəfatına qədər 50 ildən artıq şeyxlik edən 
İbrahim Gülşəni Təbrizdən 1501-ci ildə ayrılana qədər 14 il şeyx kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Sultan Yaqub ona böyük dəyər vermiş, əsgərlərin əhvali-ruhiyyəsini yüksəltmək üçün bəzi dö-
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Dədə Ömər Rövşəninin vəfatından sonra yerinə keçən İbrahim Gülşəninin qur-
duğu gülşəniyyə, XIII əsrdə Səfiəddin Ərdəbili tərəfindən qurulan səfəviyyə21 
məktəblərini misal göstərmək olar. 

Əlbəttə ki, Azərbaycanda yayılan sufi məktəbləri sadəcə bunlardan ibarət 
deyildi. Bununla yanaşı, başqa sufi məktəbləri də vardı ki, bunların içərisində 
yəsəvilik və nəqşibəndilik təriqətlərini misal vermək olar.  

Azərbaycanda bu qədər geniş yayılmış təsəvvüf məktəbləri, şübhəsiz ki, 
bədii ədəbiyyata da öz təsirini göstərmişdir. İstər nəsrlə, istərsə də nəzm şəklin-
də görkəmli ədiblər sufi fikirlərini öz əsərlərində və ya şeirlərində əks etdirmiş-
lər. Bunların içərisində türk dilində təsəvvüfi şeir yazan ilk sufi şair İzzəddin 
Həsənoğlu (XIII-XVI), Eynül-Qudat Abdullah bin Muhamməd Həmədani 
(Miyanəci) (ö. 1079), Nizami Gəncəvi (1141-1209), Əfzələddin Xaqani Şirvani 
(1126-1199), Şəmsi Təbrizi (1185-1248), Mahmud Şəbüstəri (1287-1320), tə-
səvvüf ədəbiyyatımızın ən böyük şairi hesab edilən Seyid Nəsimi (1370-1417), 
təbrizli Şah Qasım Ənvar (1356-1434), İbrahim Gülşəni (1423-1534), Məhəm-

                                                                                                                                                             
yüşlərə onu da yanında aparmışdır. 1490-cı ildə Sultan Yaqubun ölümündən sonra Ağqoyunlu 
sülaləsi daxilində meydana gələn taxt qovğaları zamanı sıxıntılı dövr keçirən İbrahim Gülşəni 
1501-ci ildə Şah İsmayılın Təbrizə girməsindən sonra oğlu ilə birlikdə şəhərdən qaçaraq Diyar-
bəkirə getmişdir. Beləliklə, xəlvətiliyin və İbrahim Gülşəninin Təbriz dövrü tamamlanmışdır. 
İbrahim Gülşəni daha sonra Misirə gedərək Qahirədəki xanəgahında 1533-1534-cü illərdə vəfat 
edənə qədər fəaliyyət göstərmişdir. 
21 Xəlvətiyyə ilə qardaş təriqət olan səfəviyyə zahidiliyin iki şöbəsindən biri olaraq XIII əsrdə 
Səfiəddin Ərdəbili tərəfindən qurulmuşdur. Kamil bir mürşid tapmaq məqsədilə uzun müddət 
səyahət edən Səfiəddin Əmir Abdullanın tövsiyəsi ilə Lənkərana gələrək İbrahim Zahid Gilani-
nin dərs halqasına qoşulmuşdur. Burada Səfiəddin Ərdəbili şeyxin qızı Bibi Fatimə ilə 
evlənərək Şeyx Zahidlə əlaqəsini daha da möhkəmləndirir. Marağa tərəflərə gedərək  qarşılaş-
dığı qələndəri-batili inanclı mənsublarla görüşərək onların yanlış etiqadlarını düzəltməyə 
çalışır. Səfiəddin Ərdəbili Şeyx Zahidin vəfatından sonra məmləkəti Ərdəbildə yerləşir. Şöhrəti 
qısa zamanda Azərbaycan, Xorasan və İrana yayılır. Elxanlı dövlət məmurunun hörmətini qa-
zanır. Elxanlı hökmdarlarından bəziləri onun müridləri sırasına daxil olur. 35 il şeyx kimi 
fəaliyyət göstərdikdən sonra 1334-cü ildə Ərdəbildə vəfat etmiş və bu gün də ziyarət edilən 
zaviyəsində dəfn edilmişdir. 

Şeyx Səfiəddin həm fars, həm də fars dilinin bir qolu olan gilək dilində şeirlər yazmışdır. 
Şeyx Səfiəddindən sonra yerinə oğlu Sədrəddin keçmiş, o da 60 ilə yaxın şeyxlik etdikdən 
sonra 1392-ci ildə vəfat etmişdir. Sədrəddinin vəfatından sonra yerinə oğlu Xacə Əlaəddin (ö. 
1429) şeyx olmuşdur. Xacə Əli əcdadının nüfuz və şöhrətini davam etdirərək dövründə böyük 
şöhrət qazanmışdır. 1402-ci ildə Sultan Bəyazidi məğlub edərək Anadolu səfərindən qayıdan 
Teymur Ərdəbildə Xacə Əlini ziyarət etmişdir. Bu mübarək şeyx Teymurun üzərində dərin 
təsir buraxmışdır. Əmirin ətrafındakı kəndlərlə birlikdə Ərdəbilin gəlirlərinin istifadə haqqını 
ona verməsi bu ailənin tarixində dönüş nöqtəsi olmuşdur. Osmanlı hökmdarı da bu dövrdə 
Səfəvi ailəsinin dini inşaat fəaliyyətindən duyduğu məmnuniyyəti ifadə etmək üçün hər il 
“Çerağ akçası” adı altında göndərdikləri maddi yardımlarla onları dəstəkləmişdir. Şeyx Xacə 
Əli 1429-cu ildə Qüdsdə vəfat etmiş və orada dəfn edilmişdir. Məzarı bu gün Seyid Əli Əcəmi 
məqamı kimi tanınır. Xacə Əlinin yerinə oğlu Şeyxşah deyə tanınan Şeyx İbrahim, onun 1447-
ci ildə vəfatından sonra qardaşı Cəfər son sünni şeyx olaraq postnişin olmuşdur. Bir müddət 
sonra Şeyx İbrahimin oğlu Cüneyd (ö.1460) ortaya çıxaraq şeyxliyin miras olaraq atasından 
özünə keçməli olduğunu iddia etmiş və posta keçmişdir. Bu ailədə ilk dəfə ələviliyi 
mənimsəyərək səltənətə iddia edən Şeyx Cüneyddir. Şeyx Cüneyddən etibarən səfəviyyə təri-
qəti ənənəvi təsəvvüfi həyatdan uzaqlaşaraq batini-siyasi mahiyyətdə bir təşkilata çevrilmişdir. 

Səfəvi təriqətinin Anadoludakı ən məşhur təmsilçisi Xacə Əlinin yetirməsi kayserili 
Hamidəddin Əlidir (ö.1412). Sonuncu Baba adı ilə tanınan bu mübarək şeyx tərəfindən təriqət 
əvvəlcə Kayseri və Bursada, sonra Aksaray, Darəndə ətrafında yayılmışdır. 
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məd Füzuli (1494-1556) kimi ədəbiyyatımızın şahları hesab edilən qələm 
ustadlarını, könül ərlərini qeyd etmək olar.  

Haqqında XV əsrdə yaşamış təzkirəçi Dövlətşah Səmərqəndinin 1487-ci 
ildə tərtib etdiyi "Təzkirətüş-şüəra" əsərindən ilk məlumat verilən XIII–XIV 
əsrlərdə yaşayıb-yaratmış, azərbaycanca və farsca şeirlər yazmış sufi şair İzzəd-
din Həsənoğlunun "Apardı könlümü bir xoş qəməryüz canfəza dilbər", 
"Necəsən gəl, ey yüzü ağım bənim", "Əcəb bilsəm məni şeyda qılan kim" 
qəzəlləri həm türk dilində ilk, həm də təsəvvüfə dair yazılmış qəzəllərdir. 
Şairin ayrıca olaraq günümüzə qədər gəlib çatmış fars dilində yazdığı "Rəhm-
siz xəlq olunubdur o nigarım, nə edim"qəzəli təsəvvüf mənalı bir qəzəldir. 
Şair "Əcəb bilsəm məni şeyda qılan kim" qəzəlində kainatın və içərisindəki 
varlıqların yaradılışına diqqət çəkmiş və “qamışdan şəkəri, daşdan cövhəri, 
ağacdan xurmanı, insan bədənindəki damarların bəzisini çay, bəzisini dərya 
şəklində və gözəl üzlü insanı bir qətrə mənidən kim yaratdı” deyərək 
təsəvvüfün təməl prinsipi sayılan təfəkkürə təşviq etməkdədir.  

Qasım Ənvar ləqəbi ilə məşhur olan Müinəddin Əli ibn Nəsir ibn Harun 
ibn Əbülqasımın lirik şeirlər divanı; “Ənisül-arifin” (“Ariflərin dostu”) və  
“Məqamətül-arifin” (“Ariflərin məqamı”) poemaları; “Səd məqam dər 
istilahate-sufiyyə” (“Sufilik istilahlarında yüz məqam”) əsərləri də təsəvvüf 
ədəbiyyatımızın bariz nümunələrindəndir.  

Ömər Xəyyam (1048-1131), Əhməd Qəzali (?-1126), Məhəmməd Cüvey-
ni (1057-1135) və başqalarından elmin müxtəlif sahələrini mükəmməl öyrən-
miş Eynəlqüzzat Miyanəci qələmə aldığı "Həqiqətlərin məğzi" (“Zübdət əl-
həqaiq fi kəşfi əd-dəqaiq”), "Müqəddimələr" (“Təmhidat”) və "Qəribin şikayə-
ti" (“Şəqv əl-Qəraib”) kitablarında sufizmin müxtəlif aspektləri işıqlandırılmış-
dır. Eynəlqüzzat Miyanəci fətva verəcək qədər fəqih və alim olmaqla yanaşı, 
eyni zamanda incə mənalı şeirlər yazan bir şair idi. Əbdürrəhman Cami Eynəl-
qüzzat Miyanəci haqqında “Ərəb və fars dünyasında onun qədər həqiqətləri 
kəşf edən və incəlikləri şərh edən çox az insan vardır”22 demişdir. İmam Qəzali 
ilə aralarında bir çox məktublaşma olmuş, “Risaleyi-Qeybiyyə” əsərini şeyx 
ona yazmışdır.  

Azərbaycanın Gəncə şəhərində dünyaya gəlmiş, ömrünün sonuna qədər 
eyni yerdə yaşayan dünyaca məşhur, ədəbiyyat aləminin şahı və piri Nizami 
Gəncəvinin qələmə aldığı “Məxzənül-Əsrar” (“Sirlər xəzinəsi”), “Həft peykər” 
(“Yeddi gözəl”), “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin” və “İsgəndərnamə”dən 
ibarət beş mənzum əsəri, bundan əlavə, 20.000 beytdən ibarət divanı və şairin 
həyatı, sufiliyi haqqında şübhəyə yer verməyəcək dərəcədə açıq-aşkardır. Cami 
onun haqqında “Zahiri elmlərdə və rəsmi istilahlarda nəsibi vardır. Amma 
hamısından imtina emiş və üzünü Cənabi-Haqqa çevirmişdir” deyir23. Bundan 
başqa, “Xəmsə” haqqında “Bu məsnəvilər əfsanə kimi görünürsə də, əslində 
həqiqətlərin kəşfinə və mərifətlərin bəyanına vəsilədir” demişdir.  

İyirmi ilə yaxın şahların yanında, saraylarda mədhiyyələr söylədikdən 
sonra tərkidünya olaraq təsəvvüfi bir həyat yaşamağa çalışan Əfzələddin 
Xaqani Şirvaninin sufi bir şair olduğuna diqqət çəkən Cami onun haqqında 
“Şeirləri ilə məşhur olsa da, onun şeirlərinin arxasında bir tövrü var ki, şeir 
onun yanında görünməz qalır” demişdir. Şair 1157-1158-ci illərdə yazdığı 
                                                            
22 Məhəmmədəli Tərbiyət. Danişməndani-Azərbaycan, Bakı, ADN, 1987 s.586. 
23 Cami. Nəfaxat, s. 823. 
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“Töhfətül-İraqeyn” poemasında məddahlığın çirkin bir iş olduğunu dilə 
gətirmiş və bundan üz çevirərək həqiqət yolunu tutduğunu ifadə etmişdir: 

  
Əvvəllər şahları mədh etdiyimçün 
Dilim bulanmışdı çirkaba bütün. 
Həyatım bir müddət divlərlə soldu. 
İyirmi iki il ömrüm puç oldu. 
Elə ki özümü qapına saldım, 
O ötən ömrümü geriyə aldım. 
Anladım səhvimi, oldum peşiman, 
Rədd etdim o keçən mənliyi, inan. 

 
Şirvanşahlar sarayından qaçmağa çalışması, iki dəfə həbsə düşməsi, 

1176-cı ildə Təbrizə köçüb, saraylardan uzaq həyat keçirməsi, müxtəlif hökm-
darların dəvətini rədd etməsi də şairin söz və fikirlərində qərarlı olduğunu təs-
diq edir. Məddahlıqdan peşmanlıq hissi duyan şair bütünlüyü ilə Haqqa yönəl-
dikdən sonra sözlərinin daha mənalı və dəyərli olduğunu ifadə etməkdədir. 

 
İlhamım yalanla xarab olmuşdu, 
O, civə rəngində şərab olmuşdu. 
İndi hər sözümdə bir həqiqət var, 
O, güzgü, məhəktək olmuşdur meyar. 

 
Şairin “Uşaqlıqdan bəri adətim budur ki, inciyim, amma incitməyim”24 

sözləri onun sufilik yönünü göstərməkdədir.  
Güney Azərbaycanımızın Təbrizindən bir çox yaralı könüllərə məlhəm 

olmuş böyük ustadlardan biri də, təbii ki, Şəms Təbrizidir. Şəms Təbrizinin 
günümüzə qədər gəlib çatmış şeirləri tam olaraq bilinməsə də, müridləri tərə-
findən qeydə alınan “Məqalat” kitabındakı gözəl sözləri və kiçik şeir parçaları 
tamamilə təsəvvüfə dairdir. 

37 illik qısa, ancaq bərəkətli bir ömür keçirən Mahmud Şəbüstərinin də 
yazmış olduğu “Həqqəl-Yəqin”, “Miratul-Mühəqqiqin”, “Səadətnamə” və 
“Gülşəni-Raz” əsərləri Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının qiymətli incilərin-
dəndir. Şəbüstəri 34 yaşında yazdığı çox qiymətli “Gülşəni-Raz” (“Sirr bağça-
sı”) əsərini dövrün böyük sufilərindən Hüseyin Sədatın nəzmən yazdığı mək-
tubundakı suallarına eyni vəzndə cavab olaraq qələmə almış, sonra məclisində 
iştirak edənlərin tələbi ilə genişləndirmişdir. “Gülşəni-Raz” 40-a yaxın şərhi 
yazılan, bir çox dildə tərcümə edilən və yüzilliklər boyunca insanların əlindən 
düşməyən bir kitab olmuş, klassikləşmişdir. Əsərin ən məşhur şərh və 
tərcüməsi isə Vəli Şiraziyə aid “Gülşəni-Raz” tərcüməsi”dir.  

Məsnəvi şərhçilərindən Sarı Abdullah əfəndi (1584-1660), “Səmərat-əl-
Füad fil-Məbdəi vəl-Məad” (Abdullah Əfəndinin ikinci məşhur əsəridir. 
Əsərdə ilk peyğəmbər və ilk insan Adəm əleyhissəlamdan bu günə qədər keçən 
bəzi hadisələr, təsəvvüf və təsəvvüf şeyxləri haqqında məlumat verilməkdədir) 
kitabında və İsmayıl Haqqı əfəndi, “Rüh-əl-Bəyan” təfsirində sünni və təriqət 
əhli olduğunu bildirdikəri Nəsimini ədəbiyyatımızın ən böyük sufi şairi hesab 

                                                            
24Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri, Bakı, “Lider” nəşr., 2004.  
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etmək olar. Günümüzə qədər gəlib çıxmış divan və qəzəllərinin, demək olar ki, 
hamısında sufi fikirlərini görmək mümkündür.  

XIV-XV əsrlərin təsəvvüf şeirinin ən görkəmli təmsilçilərindən biri də 
Seyyid Muinəddin Əli bin Nəsir bin Harun bin Əbulqasım Hüseyn Sərabi 
Təbrizidir. Şah Qasım, Qasım Ənvar adları ilə məşhur olan bu mütəfəkkir 
sənətkar 1356-cı ildə Sərabda dünyaya gəlmiş, təhsil illərini və gəncliyini 
Təbrizdə keçirmişdir. Şair gəncliyində Şeyx Sədrəddin Ərdəbilinin müridi 
olmuş, ondan Qasım Ənvar (yəni nur bölən, işıq pay edən) ləqəbini almışdır.  

Ənvarın istər divanında toplanan fars və Azərbaycan dillərində yazdığı 
şeirlər, istərsə də "Ənisül-arifin" əsəri mahiyyət etibarilə sırf ürfani məzmun 
daşıyır. Dövrünün sultanlarından qorxmayan şair öz şeirlərində, həmçinin sufi 
təlimində insanları qardaşlığa və bərabərliyə çağırırdı. Şairin ədəbi irsi fars və 
Azərbaycan (türk) dillərindədir. Onun “Ənisul-aşiqin” (“Aşiqlərin dostu”), 
“Təvəccöhnamə” (“Diqqət kitabı”), “Sual-cavab”, “Risaleyi-vücud” 
(“Varlığa dair risalə”) əsərləri də məlumdur.  

Gülşəni təriqətinin qurucusu kimi tanınan, türk, ərəb və fars dillərində 
75.000 beytlik şeir yazmış, təsəvvüf ədəbiyyatımızın ustadlarından biri də, 
şübhəsiz ki, İbrahim Gülşənidir. Uzun Həsən və Ağqoyunlu hökmdarı Sultan 
Yaqub dönəmində sevilən Gülşəni Misiri fəth edən Yavuz Sultan tərəfindən də 
böyük hörmət görmüşdür. Qahirədə onun adına “Gülşəniyyə” asitanəsi (bir 
təriqətin və ya təriqət qolunun mərkəzi hesab edilən böyük dərgahlara verilən 
adlardan biridir) olaraq bilinən dərgah tikilib. 1519-1524-cü illərdə inşa edilən 
və Qahirədə daha əvvəl bənzəri olmayan bu bina osmanlıların Misirdə 
tikdikləri ilk dini bina olmuşdur. Yazmış olduğu əsərləri bunlardır: 

1. Türkcə divan. 24.000 dən artıq beytdən ibarət divanda Yunus Əmrə və 
Nəsiminin şeirlərinin təsiri görünür. 

2. Pənd-namə. Sadə bir dildə təsəvvüf mövzularının işləndiyi türkcə 
mənzum əsərdir. 

3. Təhqiqati-Gülşəni. Təsəvvüf mövzuları haqqında türkcə mənsur əsər. 
Əsərin özü və ya müridləri tərəfindən yazıldığı tam olaraq bilinməməkdədir.  

4. “Raz-namə”. Məsnəvi tərzində türkcə əsər. 
5. “Qidəmi-namə”. Məsnəvi tərzində türkcə əsər. 
6. “Çovannamə”. Mövlanənin məsnəvisindəki “Musa ilə çoban”ın qissəsi 

haqqında türkcə əsər. 
7. Ərəb dilində divan. İbni Farizin “Qəsideyi-Taiyyə”sinə nəzirə olaraq 

yazdığı 10.000 beytlik ərəbcə divan. 
8. “Məsnəviyi-xəfi”. 40.000 beytlik bu məsnəvi fars dilində Mövlanənin 

məsnəvisinə nəzirə olaraq yazılmışdır. Ən məşhur əsəridir.  
9. Farsca divan. Təsəvvüfə dair əsərdir. 
10. “Kənzul-Cəvahir” təsəvvüfə dair 1500 beytlik farsca əsərdir. 

Təsəvvüfün və sufiyanə həyatın üzərində böyük təsirinin olması ilə istər 
yazdığı şeir və rübailəri ilə, istərsə də Mahmud Şəbüstərinin təsəvvüfə dair şah 
əsəri hesab edilən 1006 beytlik məşhur “Gülşəni-Raz” məsnəvisini təxminən 
3000 beytə qədər çatdıraraq fars dilindən türk dilinə tərcümə edən Vəli 
Şirazinin də bu mənada ədəbiyyatımızın mənəviyyat iqliminə verdiyi töhfəsi 
böyükdür. 
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1377 (h. 779)-ci ildə Azərbaycanın Şiraz bölgəsində dünyaya gələn Vəli 
Şirazi, Lətifinin təzkirəsində bildirdiyinə görə, Hacı Bayram Vəlinin xəlifələ-
rindən olub, zamanının şair və mütəsəvvifləri arasında qısa zamanda şöhrəti 
hər tərəfə yayılmışdır. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-Raz” əsərini fars 
dilindən türkcəyə tərcümə edərək “Tərcümeyi-Gülşəni-Raz” adında daha geniş 
və təfsilatlı bir əsər ortaya qoymuşdur. Lətifi əsərin mükəmməlliyini ifadə 
edərkən “Həqiqət güllərinin Gülşəni-Raz”ı” deyərək mədh etmişdir. Əsərində 
yer alan bir ifadədən məlum olur ki, ustad şair 1426-cı ildə vəfat etmişdir.  

Sufiyanə həyatı tərcih edən Şirazinin fikirlərini, şübhəsiz ki, şeir və 
qəzəllərində açıq-aydın görmək mümkündür. “Gülşəni-Raz” mütərcimini 
“Həşt-Beşti” əsərində Mövlanə Şirazi kimi təqdim edən Səhi bəy (ö. 1548) 
onun bu mənada iki beytini nümunə verir: 

  
İzarında xəti məktubi-candur, 
Məhəbbətnameyi-axırzamandur. 
Bu beytin kölgəsi düşdüyü yerlər 
Qamu ucdan-uca sərvi-rəvandır. 

 
Faiq Rəşadın təxminən XX yüzilliyin əvvəllərində İstanbulda ərəb əlifba-

sı ilə nəşr olunmuş “Tarix-i-ədəbiyyati-Osmaniyyə” adlı təzkirə səciyyəli kita-
bında “şeyxanə və mütəsəvvifanə” sözlərdən ibarət olduğunu qeyd edərək 
Şirazinin bu beytini göstərir: 

 
Nəzər hər qanda kim qılsam, cəmalı-hüsnü-mövladır, 
Gözimə görünən andan məgər nuri-təcəlladır. 

 
Kitabda verilən Şirazinin bir qəzəli və rübaisi isə aşağıdakıdır:  

 
Yüzü mətlub, zülfü talibdir, 
Narı məğlub, nuri qalibdir. 
Mətləindən kəmali-pərtövinin 
Sədh hezar afitabi-qaribdir. 
Zülfinin həlqə-həlqə üqdələri 
Silsilə əhlinə məratibdir. 
Məclisi şəmi-rövşən olsun anın 
Ki xəyalin ilə müsahibdir. 
İştiyaqi-ləbindən abi-həyat 
Çeşməsi çeşmi-xüşkü qaibdir. 
Eylər o qəmzə rəmzi-Şirazi 
Qətlinə hər kimin ki talibdir. 
 
Dedim əbruləri əgridir, ey mah, 
Dedi ol sərvqəd: Toğru bir Allah. 
Dedim, ol dəm fərağında həbibəm, 
Dedi ol lalərüx: Əl-Hökmi Lillah. 
 

Nihad Sami Banarlı da “Rəsmli türk ədəbiyyatı tarixi” adlı kitabında XV 
əsr şairləri sırasında Şeyx Əlvan Şiraziyə ayrıca yer ayırmışdır. Şirazini “sadə 
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türkcə ilə söyləyən tanınmış və sevilmiş bir şair” adlandıran Banarlı qeyd edir 
ki, müəllifin ulu babası şirazlı olduğu üçün o, şeirlərində Şirazi təxəllüsünü 
işlətmişdir.  

Banarlı Şirazi haqqındakı qısa qeydlərində onun “Gülşəni-Raz” adlı 
mənzum tərcüməsi ilə yanaşı, ana dilində yazdığı sufiyanə şeirlərindən də söz 
açır. Şirazinin şeirlərində o dövrün “xalq və aydınlar dilində yaşayan” türkcə 
sözlərində diqqəti çəkdiyini qeyd edən alim bu fikrinə sübut olaraq şairin: 

 
Nə vaqiələr keçdi ki, dəftərlərə sığmaz, 
Şirazi ilə sevdiginin aralərindən, – 

 
beytini və aşağıdakı bir müstəzadını nümunə olaraq verir: 
  

Bir qönçeyi sevdim ki, bu gün güllər içində 
canənəliğ eylər. 

Bağlandı könül zülfinə sünbüllər içində 
divanəliğ eylər. 

Yardım tənümi şanəkivi başdan-ayağa 
ey dan yeli, bir sor: 

Kimdir kim, anun zülfinə könüllər içində 
kim, şanəlik eylər? 

Gözəllər anun hüsni qatında qamu yoxsul, 
bu görk ilə ol bay 

Bir şahi-cahandur ki, bu gün qullar içində 
mərdanəliğ eylər. 

Şirazi əsir olalından bərüdür anun 
uş gecəvü gündüz 

İtləri ilə bilə yatur güllər içində 
yaranəliğ eylər. 

 
Professor Möhsün Nağısoylu araşdırma nəticəsində Şirazinin daha bir 

qəzəlini üzə çıxarmışdır. M.Nağısoylunun bildirdiyinə görə, Rusiya EA-nın 
Sankt-Peterburqdakı Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasında saxlanılan B-36 
şifrəli bir əlyazma toplusunda Şirazinin beş beytlik aşağıdakı qəzəli vardır: 

 
Ditrər yürəyim bir gözəlin üstünə dir-dir, 
Ardınca akar gözlərimin yaşları sir-sir. 
Dəstindənü əlindən, ləbindən, yanağından 
Toyunca öpərdim ələ girsəydi bir-bir. 
Yüz-yüzə urub yaturkən aşiqü məşuq 
Ey badi-səba, açma, sakın, qapuyu çir-çir. 
Sevdigini tərk eyliyəmi aşiqü sadiq? 
Gər gögdən anun başına taşlar yağa fır-fır. 
Şirazi, sözün dür kibi yaquti-müfərrih, 
Söz əhlini şad eyləyəlim gəl yerü yer-yer. 

 
Göründüyü kimi, ustad Şirazi təsəvvüfi və sufiyanə həyatını ruhuna əks 

etdirmiş və həyatı boyunca mənəviyyat yolunda yaşadığı halları və duyğularını 
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az da olsa oxucunun və dinləyicinin anlaya biləcəyi şəkildə misralara tökmüş-
dür. Yuxarıdakı beytindən anlaşıldığı kimi, Mövlası ilə arasında izah edilməsi 
mümkün olmayacaq qədər mənəvi hadisələr keçmiş ki, hətta sətirlərə tökülərsə, 
dəftərlərə və kitablara sığmayacaqdır. Özünü Onun sevgisində əsir olmuş görən 
Şirazi bu daddığı məhəbbətin zövqündən hətta itlərlə bərabər yatmağa belə 
razıdır. Sevgilisi (Mövlası) üçün qəlbinin tir-tir əsdiyini, gözlərinin şır-şır yaş 
tökdüyünü bildirən şair sevgilisinə qovuşan bir məşuq kimi o da qovuşduğunda 
Onun əlini öpməyi, ayağına sarılmağı istəmişdir. Necə ki, iki sevgili bir yerdə 
yatarkən sabahın açılmasını istəməzsə, eyni şəkilədə Haqq şairi də gecələri 
Rəbbinə ibadət edərkən ondan aldığı zövq səbəbi ilə badi-səbanın qapını 
döyərək sabahın açılmasını istəməməkdədir. Hətta eşqi o qədər yüksək bir 
mərtəbəyə çıxmış ki, “bir kimsənin başına daş yağsa da, o heç sevgilisindən üz 
çevirərmi?” sualını öz-özünə verərək işin qəribəliyini dilə gətirmişdir.  

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycana İslam dininin gəlişi və bu-
nunla təsəvvüf qavramının formalaşması, sufi məktəblərinin çoxalması ilə bə-
dii ədəbiyyatımız və şairlərimiz də təsəvvüfün təsiri altında qalmışlar. Yuxarı-
da adları çəkilən şairlərin yazmış olduqları əsərlər, qəsidələr, rübailər və qəzəl-
lərin beytlərindəki dərin məna ifadə edən təsəvvüf qavramları bunun əyani 
sübutudur. Eyni zamanda Vəli Şirazinin istər yazmış olduğu şeirləri, istərsə də 
tərcümə ilə yanaşı geniş şərh etdiyi “Gülşəni-Raz” tərcüməsi” də təsəvvüfün 
inkişafı rolunda böyük bir şah əsərdir.  
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Rafail Mikail 
 

The development of tasavvuf (The way of spiritual honesty)and 
Valey Shirazy 

S u m m a r y 
 

As a result of the influence of zohd and tagva conception that form the 
bas is principles of Islam the spreading of sufei teachers in Azerbaijan specially 
since XII century, created a background for the development of tasavvuf 
schools and of course this wide-spreaded sufei teachers and tasavvuf schools 
also influenced on our liteature widely. So tasavvuf poets and their poems 
became to spread widely. One of the these tasavvuf poets was Valy Shirazy 
who lived and worked in XV century. Valy Shirazy's poems and quatrains that 
we got, specially “Gulshani-Raz translation” are considered as our great wealth 
on a tasavvuf subject. 

 
 
 
 

Рафаэль Микаиль 
 

Развитие тасаввуфа (путь духовной честности) и Вали Ширази 
Р е з ю м е 

 
 В XII веке под воздействием рассуждений о зухд (единобожии) и 

таква (таквы) в Азербайджане началось развитие тесеввуф 
(призывательных) суфинских школ. Конечно же, призывательные школы 
суфинских шейхов очень повлияло на нашу литературу. Также, пошло 
распространение призывательных поэтов и стихов. Среди них развился 
призывательный поэт XV века Вали Ширази. Стихи и рубаи Вали 
Ширази, которые дошли к нам, а особенно «Гюльшани-Раз Перевод» 
может считаться огромным вкладом для нашей литературы. 
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