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P R O L O Q  Ə V Ə Z İ  

Gəlmişdi 

Aləmi-röyada bu gecə, dostlar, 
Varlıqların gövhər kanı gəlmişdi. 
Dodağından dürrü-gövhər yağırdı, 
Ruhumuzun tərcümanı gəlmişdi. 
 
Zəmi verər bircə dənə darıdan, 
Bəndələri odur sevən, yarıdan. 
Zənginləri hikmətiylə arıdan, 
Yoxsulların şah gümanı gəlmişdi. 
 
Allah eşqi cilalamış canını, 
Dörd xəlifə kəsdirmişdi yanını. 
Coşdurmağa ərənlərin qanını, 
Qoltuğunda sirr Quranı gəlmişdi. 
 
Yoxlayırdı bədənimdə səbrimi, 
Göstərirdi düşəcəyim qəbrimi. 
Anladırdı hər məqamda cəbrimi, 
Baqi Ruhun bir ümmanı gəlmişdi. 
 
Fitri zəka, ədəb verdi hər dəmi, 
Vəcd anında seyr eylədik ədəmi. 
Haqq yoluna basmaq üçün qədəmi, 
Elbəyinin imtahanı gəlmişdi. 
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I  F Ə S İ L  

Dinin günəşi 

Həmin səhər Günəş, öz qızıl şəfəqləri ilə qozasından ye-
nicə çırtlamış qızılgülü xatırladırdı. Onun hər iki tərəfində 
yarpağa bənzər bir əlçim bulud görünürdü. Kül rəngində 
olan bu bulud topaları Günəşin istisində yanıb külə dönə-
rək, küləklə sovrulmuş gecənin qalıqlarına da bənzəyirdi. 
Bu gecənin də günahı əvvəlkilərdə olduğu kimi, insanları 
yuxuya verib, çox şeydən məhrum etməsində idi. İndi Gü-
nəş yenə də hər səhər olduğu kimi, ona “tövbə” dedirdirdi. 
Lakin axşamüstü Günəşin üfüqlərə çəkilməsindən istifadə 
edən qaranlıqlar “tövbə”sini bir daha pozacaqdı. Bu, Yara-
danın bineyi-qədimdən qoyduğu əbədi bir gərdişdir. Lakin 
bundan fərqli olaraq, cəmiyyətdə kiminsə tutduğu yüksək 
mövqeyindən sui-istifadə edərək niyyətinə nail olmaq üçün 
insanları günün günorta çağında məcazi mənada yuxuya 
verməsi, yəni aldatması məkrlilikdən xəbər verir. Çünki 
orada Tanrıya xoş gəlməyən bir məqsəd var. Bu məqam 
vaxt baxımından bildiyimiz gecənin yox, məhz qaranlığın 
çirkin insanlıq əlaməti kimi formalaşmış mənəvi anlamıdır. 
Əslində isə ulu Tanrı hər şeyi yoxdan yaradıb, deməli, yox-
luq qədər görünməz olan gecə və ya Günəşin batmasıyla 
yaranan qaranlıq maddənin yaranması və gücün toplanma-
sına xidmət edır. Gündüz, yaxud işıq isə hərəkət və gəliş-
mədir. Hərəkətin meydana gəlməsi üçün gücün toplanması 
vacib şərtdir, gecə və gündüzün eyni ardıcıllıqla davam et-
məsi də elə bunu göstərir. Həmişəki kimi başına buxara şiş 
papaq qoyub, əyninə qara rəngli keçədən xirqə – yun libas 
geymiş Məhəmməd belə bir düşüncələr içində bu mənzərə-
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ni xeyli seyr etdi və “Əl-Quranul-Kərim”dən “Yunus” Surə-
sinin 67-ci ayəsini dilinə gətirdi: “Gecəni dincəlməyiniz 
üçün (qaranlıq), gündüzü (çalışıb ruzi qazanmağınız üçün) 
işıqlı edən Odur. Həqiqətən, bunda (Allahın kəlamını) eşi-
dənlər üçün (ibrətamiz) dəlillər vardır”. 

O, həmişəki kimi bu səhər də erkən durub əvvəlcə dan 
ulduzuna nəzər salmışdı, sonra da üfüqdə sübhün nuru gö-
rünməmişdən “sübh namazı”nı qılmışdı. İndi isə onun za-
hiri gözəlliyi Günəşin şəfəqləri altında bir az da cilalanmış-
dı. Məhəmməd əllərində açıq vəziyyətdə kitab tuturmuş ki-
mi dayanıb, pıçıltı ilə dualar oxudu və salavat çevirdi. Sonra 
isə bir-iki addım atıb dayandı və bu mənzərəni bir daha nə-
zərindən keçirdi. Birdən onun dodaqlarına xəfif təbəssüm 
qondu, – mənim əcdadım olan ulu babam da milyon illər 
öncə, bax beləcə, bu Günəşin doğduğu yerdən gəlmişdi, ta-
rixi yaratmışdı, Günəşə də sitayiş edərək, ona “Şərqin sulta-
nı” demiş və onun hərəkəti istiqamətində fəthlərini davam 
etdirmişdi, – deyə düşündü. Sonra da, – elə ona görə də, 
oğuz babalarımız özlərinə eyni zamanda “Göy oğulları” da 
deyiblər, axı “göy” ifadəsi “səma” anlamına gəlməklə yana-
şı, həm də cəhət olaraq “şərq” anlamındadır, oradakı “sul-
tan” ayini isə millətimə yarandığı gündən başlayaraq bütün 
zamanların əbədi sultanlığını, daimi hökmranlığını bəxş et-
di, – Məhəmməd bu cür düşünərək fikirlərinə bir az da 
açıqlama gətirdi. Özünü hər yerdə, hətta ata ocağında belə 
“qərib” adlandıran bu qəribə adam öz-özünə yavaş səslə, – 
mən də Günəşə bənzəmək, aləmi işıqlandırmaq istəyirəm, 
insanlığın, inamın, imanın, dinin günəşinə çevrilmək üçün 
ulu yaradandan sevdalı olmağı arzulayıram, Haqqa qovuş-
maq, adını daşıdığım Peyğəmbərin yoluyla meraca getmək 
niyyətindəyəm, bütün çabalarım da elə bununla bağlıdır, – 
dedi. Sonra isə, – mənim fəthlərim insanların düşüncəsində, 
dərrakəsində olacaq, edəcəyim çevriliş isə onların təfəkkü-
ründə baş verəcək, lakin mən kimsəyə əbədi hökmranlıq 
yox, bütün bəşəriyyətə Allah eşqi, Tanrı sevgisi bəxş etmək 
arzusundayam, – deyə əlavə etdi... Əlbəttə, ondakı bu əla-
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məti – fitri istedadı, ilahi sevgini hamı sezirdi. Din alimləri, 
elm adamları, eləcə də özünü onun müridi hesab edənlər 
ona ərəbcədən tərcüməsi “dinin günəşi” olan “Şəmsəddin” 
ayamasını və ya sadəcə “Şəms” ləqəbini vermişdilər. 

Bütün bunlar 1244-cü ilin xoş bir payız səhərində Konya 
şəhəri yaxınlığında yerləşən bir karvansaranın yanında baş 
verirdi. Şəms Təbrizi həmin karvansarada gecələmişdi. İndi 
isə göyün üzü açıq idi. Üfüq boyunca düzülmüş ara-sıra qa-
raltılardan başqa göydə bulud görünmürdü. Saralmış otla-
rın üstünə düşmüş qırov Günəşdən qopmuş zərrəciklər ki-
mi parıldayırdı. Şəms ətrafında barını təmənnasız olaraq in-
sanlara uzadan meyvə ağaclarını gözdən keçirdi. Burada al-
ma, armud, şaftalı, heyva agacları ilə yanaşı, üstü una bən-
zər tozla örtülü gavalılar yetişdirən agaclar da gözə çarpır-
dı. Lakin payızın son ayı olduğundan heyvadan savayı di-
gər ağacların budaqlarında meyvələr seyrəlmiş, qalanların 
çoxu isə taleyindən gileyli insanlar kimi bürüşmüşdü. Buna 
baxmayaraq, bar verə bilmək qabiliyyətinə malik olan mey-
və ağacları çinar və söyüd ağacları ilə müqayisədə daha cəl-
bedici görünürdü. Bu mənzərə Şəms Təbrizinin fikrini bir 
az başqa səmtə yönəltdi. Belə ki, əvvəlcə, – meyvə ağacdan 
sonra vücuda gəlir, fəqət həqiqətdə əvvəl odur, çünki ağa-
cın bitirilməsində məqsəd o meyvələrdir, – deyə düşünən 
Şəms Təbrizi sonra da, – insanlar isə bu meyvələri dərib, 
pul və ya mal qarşılığında digərlərinə satırlar, – deyə isteh-
za ilə gülümsündü. Bundan sonra o, çinar və söyüd ağacla-
rının hikməti barədə düşündü və onlara bəraət qazandırır-
mış kimi, – bu ağacların yayın qızmarında tək bircə adam 
üçün kölgəlik olması böyük savabdır, – deyib başnı irəli-ge-
ri yırğaladı. Elə bu zaman Şəms Təbrizi gecə yuxusunda 
gördüklərini xatırladı. Yuxusunda ritualdaykən ağsaçlı, 
ağsaqqallı nurani bir kişi ona yaxınlaşıb, – səni bir vəliyə 
dost edəcəyik, – deyib uzaqlaşdı. Şəms onun və dost edəcə-
yi vəlinin kimliyini soruşmaq məqsədilə ayağa durub, tələ-
sik bir qədər irəli getdi, lakin qoca artıq yox idi... 

Şəms Təbrizi neçə gündür ki, yol gəlirdi. Bu dəfə Təbriz-
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dən yola düşüb Şamı, Hələbi, Bağdadı, Qeysəriyyəni, Ağsa-
rayı, Sivası, Ərzurumu, Ərzincanı gəzib dolaşan Şəms, Səl-
cuqlar dövlətinin baş kəndi olan Konya tərəfə yön almışdı. 
O, davamlı olaraq, yorulmadan müxtəlif şəhərlərə gedər, 
məscidlərdə gecələyər, rituallarda iştirak edər, başına topla-
şanlara Allah sevgisindən söhbət açar, ədəb və əxlaqdan 
bəhs edər, bədahətən hikmət dolu şeirlərini söyləyərdi. Si-
nədən dediyi şeirlərini yazılı şəkildə istəyənlərə isə, – mən 
yazmıram, ancaq söyləyirəm, – deyərdi. Buna bənzər suala 
başqa bir məclisdə isə, – məndə heç vaxt yazmaq adəti ol-
mayıb, söz məndə qaldıqca hər an başqa bir üz göstərir, – 
deyə cavab vermişdi. Ona görə də şeir söyləyərkən Şəmsin 
dediklərini gizli qələmə alanlar da az deyildi... 

İndi Şəms Təbrizini Konyadan təxminən üç fərsəh1 ya-
rım məsafə ayırırdı ki, dayanmadan getsəydi dörd saata ça-
tardı. Lakin Konyaya tərəf uzanıb gedən bu yolda, sanki 
onun əlinə bir girəvə düşmüşdü. Belə ki, tənhalıq, sakitçilik, 
heç kimin mane olmaması Şəms Təbrizini özünə qapandırır, 
ona öz keçmişini, uşaqlıq çağlarını xatırladırdı. Ara-sıra bir 
az aralıdan tacirlərin yük karvanları görünsə də, bu, ona 
mane olmurdu. Şəms aram-aram özünün uşaq vaxtlarını, 
atalı günlərini və sonrakı dərvişlik fəaliyyətini saf-çürük 
edirdi. Bu, həm də altmış yaşını haxlamış dahinin özünə he-
sabat verməsi üçün yetərli bir fürsət idi. 

Onun künyəsi2 Məhəmməd ibn Əli ibn Məlikdad, nisbə-
si3 Təbrizi, ləqəbi isə Şəmsəddindir. O, XII əsrin sonlarında 
– 1185-ci ildə Təbrizdə bəzzaz ailəsində, toxucu ocağında 
doğulub. Ailənin yeganə övladı olduğundan bir qədər ərkö-
yünlüyü də vardı. Şəmsin qeyri-adi xüsusiyyətləri hələ 
uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarında özünü göstərməyə baş-
ladı. Belə ki, o, qəribə yuxular görür, anlaşılmaz hallara dü-

                                                 
1 1 fərsəh – təxminən 5-6 km-ə yaxın məsafə. 
2 Künyə – şəxsin adı və əsli-nəsəbi. 
3 Nisbə – təxəllüs növü olub, doğulduğu yer adının şəxsin isminin ya-
nında göstərilməsidir. 
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şür, bəzən üç-dörd gün heç nə yemirdi. Lakin balaca Mə-
həmməd bundan zəifləmir, əksinə, daha da gümrahlaşır, 
şüuru daha aydın, zəkası daha iti olurdu. Bundan başqa, 
gözlərinə Tanrı və mələkləri görünür, eyni zamanda o, yük-
sək və alçaq dünyanın qeyblərini müşahidə edirdi və bütün 
bunları hər bir insanın da gördüyünü zənn edirdi. Lakin 
sonda insanların bunu görmədikləri ona məlum oldu. Bala-
ca Məhəmmədin haldan-hala düşməsi alnının təri, əlinin 
zəhməti ilə ailəsini saxlayan atası Əlini bərk narahat edirdi. 
Lakin Məhəmməddəki bu halları duyan babası – din bilgini 
Məlikdad ona ilk təhsil verməyə başladı. Məlikdad nəvəsini 
batini yöndə təlim edirdi. Bundan başqa atası Əli də Mə-
həmmədi dini bilgilərlə yaxından tanış edirdi. Lakin oğlu-
nun keçirdiyi hallar Əlini heç rahat buraxmırdı. Buna görə 
də, günlərin birində xiffətə dözməyən atası ondan, – sənə nə 
olub? – deyə soruşdu. Məhəmməd cavabında, – mənə heç 
nə olmayıb, dedi. Sonra da aramla, – bəyəm dəliyəm? Ki-
minsə paltarını cırmışam? Sənin üstünə düşmüşəm? Sənin 
paltarını cırmışam? – deyə uşaqcasına yarızarafatla, bəlkə 
də bir az qeyzlə əlavə etdi. Əlbəttə, indi bunları xatırlayan-
da Şəmsin alnına tər gəldi, ataya bu cür cavab verdiyinə bir 
az da təəssüfləndi, köksünü ötürdü, atasının önündəymiş 
kimi uşaq məsumluğuyla yanaqları qızardı, əlini alnına, 
üzünə çəkdi və yenə də o günü xatırlamaqda davam etdi. 

Atası bu dəfə, – bəs bu nə vəziyyətdir? Bilirəm, dəli de-
yilsən, amma bu davranışını başa düşmürəm, – deyərək, 
sual dolu baxışlarını ona zillədi, lakin oğlunun dinmədiyini 
görüb, fərqli fikirləri beynində vuruşdurmağa başladı. Şəms 
onda susmuşdu, fikirləşib mütəəssir olmuşdu. Atasının 
sualını bu cür cavablandırdığı üçün onda da peşmançılıq 
hissi keçirmişdi. Elə həmin anda, birdən onun gözləri qaz 
cücələri çıxarıb, bəsləyən qırt toyuğa sataşmışdı. Bu dəm ki-
çik Məhəmmədin ağlına yeni bir fikir gəlmişdi, lakin o, ata-
sına izahat vermək istəsə də, bunu ona qarşı həqarət hesab 
etdiyindən özündə bir gücsüzlük hiss edib susmuşdu. O, 
öz-özlüyündə düşünmuşdü ki, toyuğun çıxarıb bəslədiyi 
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qaz balaları arxı görən kimi özlərini suya vurur, onların baş-
qa növdən olduğunu anlamayan toyuq isə suya girə bilmə-
yib narahat halda arxın qırağında o yan-bu yana qaçır. Şəms 
bunu fikirləşməklə özü ilə onu anlamaq gücündə olmayan 
insanları müqayisə etmişdi, – axı, mən dar dünyanın insanı 
deyiləm. Mən dünyaya sürünmək üçün yox, yerimək, üz-
mək və uçmaq üçün gəlmişəm, – deyə düşünmüşdü... 

Onun uşaqlığında keçirdiyi bu qəribə ovqatı, ruhi mə-
qamları nə doğmaları anlayırdı, nə də yaxınları başa düşür-
dü. İndi isə o, bütün bunları xatırlayaraq mərhum atası haq-
qında düşünürdü: “Atamın məndən xəbəri yox idi. Mən öz 
şəhərimdə qərib idim. Atam mənə yad idi, ürəyim ondan 
hürkürdü. Lakin mənimlə mehriban danışırdı, səmimi 
davranırdı. Mənə isə elə gəlirdi ki, o, məni döyür, evdən qo-
vur. Mən üzə biləcəyim bir dənizi – məskənimi görürdüm, 
halım da dəniz quşlarının halı kimi idi. Atama demək istə-
yirdim ki, sən də məndənsənsə, gəl! Bu dərya içində mən 
səndən deyiləmsə, get, torpaq üstündə gəzən quşlara qarış! 
Atam yaxşı adam idi, amma aşiq deyildi, yaxşı adam başqa-
dır, aşiq başqa. Aşiqin halını aşiqlər bilər!”... 

Atası Məhəmmədin oxuyub fəqih olmasını, bir islam 
hüquqşünası kimi nüfuza yiyələnməsini, cəmiyyətdə yük-
sək mövqe tutmasını arzulayırdı. Buna görə də, onu Təbri-
zin ən yaxşı mədrəsəsinə, Şеyx Əbu Bəkr Səlləbaf Təbrizinin 
yanına qoymuşdu. Məhəmməd də yaxşı oxuyur, fiqhi – is-
lam hüququnu dərindən öyrənirdi. Lakin gözünə görünən-
ləri söylərkən mürşidi Şeyx Əbu Bəkr onu saxlayıb, bunları 
danışmamağını tövsiyə edirdi. Bir sözlə, mürşidi batini var-
lıqlarla bağlı fikirlərini söyləməkdə gənc Məhəmmədə əngəl 
olurdu. Bu səbəbdən o, şeyxinin yanından getmək qərarına 
gəldi və bilgilərinə rəğmən zahiri deyil, babasından aldığı 
ilk təhsili əsasında batini yöndə gəlişməyə başladı. 

Məhəmməd yeniyetməlik çağlarına çatanda isə artıq 
təhsilə, elmə hər hansı sənətə yiyələnmək və ya cəmiyyətdə 
yüksək mövqe tutmaq üçün deyil, həqiqətə çatmaq vasitəsi 
kimi baxırdı. O, atasına bu barədə deyirdi: “Vallah, billah, 
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mədrəsələrdə oxuyanlar çalışırlar ki, sabah özləri də mədrə-
sə sahibi olsunlar. Dünya malı üçün elm öyrənmək nəyə gə-
rəkdir? Elm bir kəndirdirsə, bu kəndir quyudan çıxmaq 
üçündür, bir quyudan çıxıb başqasına düşmək üçün yox!” 
Atası Məhəmmədin bu fikirlərini heyranlıqla dinləyirdi... 

Şəms kiçik yaşlarından “Əl-Quranul-Kərim”in hikmət-
lərini də özünə əxz etməklə, Əhli-beyti dərindən öyrənməyə 
başlamışdı. Bununla yanaşı, özündən əvvəlki sufi şeyxləri-
nin yaradıcılığı və fəaliyyəti ilə də maraqlanmış, onları dərk 
etməyə can atmış, onların düşüncələrini anlamağa, əməllə-
rinin qayəsini öyrənməyə çalışmışdı. Eləcə də, islam dininin 
meydana gəlməsindən sonra ilk təsəvvüfçülərdən olmuş 
Həllacı Mənsurun “Ən əl-Həqq” kəlməsinin mənasını araş-
dırmış, onun “insan ürəyindən bütün pislikləri atsa, Tanrıy-
la bütövləşər” hikmətinin dərinliyinə varmışdı. Bundan 
başqa, o, Veysəl Qaranini, Bəyazid Bəstamini, Cüneyd Bağ-
dadini, Məhəmməd Qəzzalini, Əbdülqadir Gilanini, Ziya-
əddin Əbu-n-Nəcib əs-Sührəvərdini, eləcə də “Pir Sul-tan”, 
“Xoca Əhməd”, “Qul Xacə Əhməd” adlarıyla məşhur olan 
Əhməd Əl Yəsəvini öyrənmiş və beləcə özünü ruhlar alə-
mində hiss etmişdi. Şəms Təbrizi kimya, riyaziyat, ilahiyat, 
hikemiyat, nücum, məntiq və xilafiyat, narincat, afaq və ən-
füs elmlərini mükəmməl öyrənmişdi. Lakin o, sonralar Tan-
rı ərlərinin söhbətinə çatdığı zaman, bunların hamısından 
imtina edəcəkdi və Tanrıya yönəlmə, mücərrədləşmə məna-
sına gələn Təcrid, hər şeyi Tanrı varlığında görmə və ya 
vəhdəti-mövcud anlamında olan Təfrit, eləcə də, Allahla 
birləşmə, vəhdəti-vücud mənası daşıyan Tövhid aləmini se-
çəcəkdi. Bununla da Şəms öz könül meracını ziyarətə get-
məklə batini hacılığı qazanmağı, sonda isə Canlar Canına 
qovuşmağı qarşısına mühüm məqsəd qoyacaqdı. 

Hələlik isə Şəms Təbrizi bütün elmləri özünə əxz etmək-
də, ulu şeyxləri, övliyaları, alimləri dərindən öyrənməkdə 
mütəmadi davam edirdi. Bunlarla yanaşı o, həm də Şiha-
bəddin Əbuhəfs Ömər Sührəvərdi, Rüknəddin Səcasi, Müh-
yiddin İbn Ərəbi, Əvhədəddin Kirmani, Məhəmməd Baba 
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Kamal Cündi, Bahaəddin Vələd kimi dövrünün irəli gələn-
ləri ilə də tez-tez görüşür, söhbətləşir və onlarla dostluq 
edirdi... 

İndi Şəms Təbrizi bu düşüncələrdəykən dostu Əvhə-
dəddin Kirmani ilə bağlı bir əhvalatı xatırladı. Belə ki, o, bir 
gün Bağdada dostunun yanına gеdir. Şəms Təbrizi salam-
laşdıqdan sonra Əvhədəddinin məşğul olduğunu görüb, 
ondan, – nə iş görürsən? – deyə soruşur. Əvhədəddin cava-
bında, – tеştdə aya baxıram, – deyir. Şəms isə gülərək, – 
boynundan çiban çıxmayıb ki? – deyə bir daha soruşur. 
Dostundan “yox” cavabını aldıqda isə o, – belə isə onda nə 
üçün Aya göydə baxmaq əvəzinə teştdə baxırsan? – deyir. 

Şəms Təbrizi bu zarafatlaşmanı xatırlayarkən öz-özünə 
gülümsəyib, başını buladı... 

Şəms Təbrizi öz dövrünə məlum olan bütün elmləri öy-
rənməklə, alimlərin söhbətlərini, moizələrini dinləməklə ki-
fayətlənməyərək, Təbrizdə və ona yaxın olan digər şəhərlər-
dəki sufi məclislərində, zaviyələrdə də mütəmadi iştirak 
edirdi. O, həmin vaxtlar Şeyx Əbu Bəkr Səlləbaf Təbrizinin 
müridi olmuşdu, ondan çox şeylər öyrənmişdi, amma son-
ralar özü təsəvvüfdə ən yüksək məqama yetişsə də, ətrafına 
müridlər toplamadı. Şəms Təbrizi, – müridim olub xirqə al-
ması üçün məndən yapışanların sayı çox olsa da, mən on-
lardan qaçdım. Çünki mən mürid tutmuram, şeyx tuturam, 
özü də hər şeyxi yox, kamil şeyxi! Mənim bu aləmdə adi 
adamlarla, naşı insanlarla işim yoxdur, dünyaya onlar üçün 
gəlməmişəm, – deməklə, tanınmaqdan və şöhrətdən qaçır-
dı, çox vaxt özünü insanlarla ünsiyyətdən qoruyur, kimsəy-
lə görüşmək istəmirdi. Lakin onu dinləmək, onunla görüş-
mək arzusunda olanların sayı çoxaldıqda, bir dəfə üzünü 
onlara tutub belə dedi: 

– Mənim bir xüsusiyyətim var ki, harada bir yəhudi, 
xristian, yaxud digər bir dinin, bir millətin nümayəndəsini 
görsəm, Haqq təalanın onu Haqq yoluna qovuşdurması 
üçün dua edirəm. Bir kimsə məni söyüb təhqir etsə, mən ye-
nə də ona dua edib “ya Rəbbim, onun dilini söyüşlərdən xi-
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las et, onu yaxşıya çevir ki, ibadətlə məşğul olsun, qəlbini 
pislikdən təmizləsin” deyirəm, – Şəms bu hikmətləri dedik-
dən sonra yenə də başına yığılanlardan uzaqlaşdı. Təsadüfi 
deyil ki, bir müddət sonra digər mürşidi Şəmsəddin Xoyi 
ona dərs deməkdən imtina etmiş və bunu belə əsaslandır-
mışdı: “Ey Məhəmməd Şəms, mən Allahın yanında xəcil ol-
maq istəmirəm, çünki səndə daha üstün bir gövhər var. 
Mən o ilahi gövhərə nəsə əlavə bir nəqş edə bilmərəm”... 

Bundan sonra Şəms Təbrizinin kamil şeyx axtarışı ilə 
uzun-uzadı səfərləri başladı. Şam, Hələb, Bağdad, Qeysəriy-
yə, Ağsaray, Sivas, Ərzurum, Ərzincanla yanaşı bir çox şə-
hər və vilayətləri gəzib dolaşan dərviş tez-tez yerini dəyiş-
diyi, qəfil gəldiyi kimi, qəfil də yoxa çıxdığı üçün “Uçan 
Günəş”, yaxud “Şəmsi-Parəndə” ləqəbi ilə məşhurlaşdı. O 
dövrdə hər hansı şəhərə gələn tacirlər karvansarada, fəqih-
lər mədrəsədə yerləşirdilər. Dərvişlər isə xanəgahda qalır, 
qoyulmuş qayda üzrə burada pulsuz yeməklə təmin olu-
nurdular. Şəms Təbrizi isə özünü üstün saymadığından, tə-
mənnasız xidmətdən istifadə etməyi ağlına belə gətirmə-di-
yindən xanəgahlara getmirdi. O, ümumiyyətlə, özünün tə-
səvvüf əhli olduğunu büruzə vermirdi və bunun üçün adə-
tən sövdəgər qiyafəsində olurdu. 

Uzun müddət qaldığı şəhərlərdə Şəms Təbrizi əsasən tə-
mənnasız olaraq müdərrislik edirdi. Yaşam tərzinə gəldikdə 
isə son dərəcə qənaətcil və təvazökar bir həyat sürürdü. 
Şəms Təbrizi bunları düşünərkən bir aşbazla bağlı hadisəni 
xatırlayıb gülümsündü. Bu hadisə onun mürşid olmaq məq-
sədilə 1001 günlük sınaq təlimi keçdiyi zaman baş vermişdi. 
Bu təlim zamanı o, riyazət edir və bu sufi çiləçiliyi vasitəsilə 
nəfsini islaha uğradırdı. Onda Şəms Təbrizinin illik məsrəfi 
bircə dinar idi, yeməyi isə yeddi gündə bir çörəyin yarısını 
kəllə-paça suyuna doğrayıb aclığını yatırmaqdan ibarət idi. 
Onun yadına düşən hadisə də həmin günlərin birində baş 
vermişdi. Bir dəfə Şəms Təbrizinin bu cür yemək adətini se-
zən aşpaz guya savab və xeyirxahlıq edirmiş kimi, ona ver-
diyi kəllə-paça suyunun içərisinə bir parça yağlı ət də atır. 
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Şəms Təbrizi yeməyə toxunmadan dərhal durub oranı tərk 
edir və o gündən etibarən həmin aşxananın qarşısından keç-
məyi belə ağlına gətirmir... 

Yüksək səviyyəli, əhatəli biliyinə, hazırcavablığına və 
müdərrislik bacarığına görə hələ gənc yaşlarından “Mürşi-
di-kamil” adını almış Şəms Təbrizi qeyri-adi zahiri gözəlli-
yi, əxlaqi saflığı və mənəvi təmizliyi ilə də diqqət mərkəzin-
də olmuşdur. Təbrizin təriqət pirləri və həqiqət arifləri ona 
“Kamili Təbrizi” adını da vermişdilər. Kamili Təbrizinin 
mürşidlikdə və müdərrislikdə özünəməxsus nizamı, xüsusi 
qaydası var idi. Belə ki, o, həmin üsulla təzə mədrəsəyə gəl-
miş uşağa üç ay ərzində Quranı öyrədir, onun mahiyyətini 
anladır və əzbərlədirdi. Dolanışığını isə qayış düzəltməklə, 
rəngsazlıq və suvaqçılıq etməklə, yəni əlinin zəhməti, alnı-
nın təri ilə təmin edirdi. Zəhmətə qatlaşmaqdan yorulma-
yan Şəms Təbrizi müftəxor “dərviş”ləri, əsassız təşəxxüslərə 
düşən “mürşid”ləri, alverçi “şeyx”ləri, eləcə də, Kəbəni 
ziyarət etməklə “Hacı” rütbəsindən və dindən öz məqsədlə-
ri üçün istifadə edən “minbər əhli”ni “Məhəmməd dininin 
quldurları” adlandırırdı. Bunları yaddaşında vərəqləyən 
Şəms Təbrizi, günlərin birində sövdəgər libasında Şamın 
küçələri ilə hərəkət edərkən dərvişlibas olmuş bir nəfərin 
ona yaxınlaşdığını xatırladı. Həmin adam əlində tutduğu 
hind qozundan düzəldilmiş quruş qabını Şəms Təbriziyə 
doğru uzadır. Şəms Təbrizi əvvəlcə onu mənalı-mənalı sü-
zür, lakin hirsini gizlədərək, səbirlə ondan nə istədiyini so-
ruşur. Dərvişlibas olmuş adam “yaxşı xəbər var” deyərək 
kəşkülünü bir az da Şəms Təbriziyə doğru yaxınlaşdırır. Bu 
zaman Şəms Təbrizi üzünü ona tutub, – bilirəm, deyəcəksən 
ki, filan yerdən bir karvan mal gəlir, sonra da deyəcəksən 
ki, paranı bir az da artırsan karvanın yükünün nədən ibarət 
olduğunu da deyərəm. Yəni saxta dərvişliklə dələduzluq 
edəcəksən. Sənin kimilər “dinin bünövrəsini qazan siço-
vul”durlar, sizlər dərvişliyə ləkəsiniz, Allaha, islama xəya-
nət edənlərsiniz, sən cəhənnəmliksən, axirətini düşünmür-
sən, dəf ol, bir daha gözümə görünmə! – deyir. Bundan son-
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ra dərviş libası geymiş adam tərəddüdlər içində Şəms Təb-
rizidən uzaqlaşır... 

Şəms Təbrizini dərindən tanıyan hər kəs onun Allaha, 
islama, təsəvvüfə və bütövlükdə öz əqidəsinə son dərəcə 
bağlılığına heyran qalırdı. O dövrlərdə görkəmli alim Mə-
həmmədəli Tərbiyət onun haqqında “Şəmsəddin Təbrizi 
ruh qədər incə idi. O, dinin və həqiqətin günəşi idi” cümlə-
lərini yazmışdı... 

Şəms Təbrizinin varlığında qəribəliklər çox idi. İndi o, 
özünün həmin cəhətlərindən birini göstərən hadisələri xa-
tırlayırdı ki, bu əlamətinə görə ona “Seyfullah” – Allahın qı-
lıncı adını da vermişdilər. Həmin hadisə belə baş vermişdi. 
Günlərin birində Qeysəriyyədən Ağsaraya gələn Şəms bir 
məscidə girərək orada gecələmək istəyinin olduğunu bildi-
rir. Lakin namaz bitdikdən sonra müəzzin bu nabələd ada-
ma tərəf qanrılaraq ona, – məscidi tərk elə, get, qalmağa 
başqa yer axtar! – deyir. Şəms Təbrizi ona xahişlə belə deyir: 

– Məni məzur tut, qərib adamam, sizdən başqa bir uma-
cağım da yoxdur, icazə ver burada yatım, yorğunluğumu 
alım. – Onun bu sözlərinə qulaq asmaq belə istəməyən 
müəzzin Şəms Təbrizini kobudcasına yamanlayaraq dərhal 
kənarlaşmasını tələb edir. Çarəsiz qalan Şəms Təbrizi ona 
“dilin şişsin!” deyib məsciddən çıxır və Konyaya tərəf yola 
düşür. O, bir az getdikdən sonra Melendiz çayının kənarına 
çıxır və irəliləməkdə davam edir. Çayın kənarında Şəms 
Təbrizini haqlayan həmin məscidin imamı ona dil tökür, 
üzr istəyir və müəzzinin günahından keçməsini rica etdik-
dən sonra olanları ona danışır. Demə, söz Şəms Təbrizinin 
ağzından çıxan kimi müəzzinin dili şişib. Bu zaman o, bo-
ğulurmuş kimi çətinliklə nəfəs almağa başlayıb. Ruhanilər 
onun başına toplaşsalar da, heç bir əlac eləyə bilməyiblər və 
bunu birbaşa bayaqkı nabələd adamın dediyi sözlə əlaqə-
ləndiriblər. Buna görə də, müəzzin bayaq qovduğu dərvişi 
tapmaq üçün məscidin imamını onun dalınca göndəribmiş. 
Bütün bunları nağıl edən imam yenidən Şəms Təbriziyə yal-
varmağa başlayır. Şəms Təbrizi isə ona, – iş-işdən keçib, ar-
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tıq hökm çıxıb, yerinə yetirilib, daha buna əlac edə bilmə-
rəm, lakin onun imanla ölməsi, axirət əzabı görməməsi 
üçün dua edərəm, – deyir. Doğrudan da iki gün keçməmiş 
o, müəzzinin dünyasını dəyişdiyini eşidir. Şəms Təbrizinin 
seyfullahlığı onun bu cür kəskin haqsızlıqlarla qarşılaşdığı 
zaman özünü büruzə verirdi... 

Buna bənzər bir hadisə də Bağdadda baş vermişdi. Şəms 
ardıcıl olaraq bunu da yaddaşında vərəqlədi. 1241-ci ildə 
Bağdadda olarkən hikemiyat bilginləri ilə uzunmüddətli 
mükalimələrini başa vurduqdan sonra Şəms Təbrizi mədrə-
sədən çıxıb yola düzəlir. O, bir sarayın qarşısından keçərkən 
həzin saz səsi eşidir və ayağını saxlayır. Şəms Təbrizi ifaçı-
nın kim olduğunu təxmin edə bilməsə də, çaldığı “Ürfanı” 
saz havasının feyzi ilə aşığın ruhlar aləminə qapıldığını yə-
qinləyir. Çünki aşıq bu havanı o qədər gözəl şövqlə, ruh 
yüksəkliyi ilə ifa edirdi ki, burada dayanmamaq mümkün 
deyildi. Şəms Təbrizi ürəkaçan, insanın ruhunu Haqqa 
aparan musiqini dinləmək üçün ayaq saxlayır və bu zaman 
onun qəlbindən belə bir hiss keçir, – bəli, diqqətlə baxdıqda 
nur damlasına bənzəyən saz mənim ulu babalarımın mü-
qəddəs ruhunun görünən üzüdür... Şəms Təbrizi bu fikir-
dəykən sazın həzin səsi ovsunlayaraq özünə çəkdiyindən o, 
sarayı əhatə edən hasarın qapısından içəriyə doğru bir neçə 
addım atır. Sarayın sahibi onu görcək nökərlərindən birinə 
əmr edib, qışqırıqla, – vur o dərvişi, qovala buradan, rədd 
olub getsin! – deyir. Saray sahibinin bu nalayiq sözlərini eşi-
dən Şəms Təbrizinin içində ona qarşı nifrət baş qaldırır. Hər 
an ağasının əmrində müntəzir dayanan nökər isə buyuruğu 
eşidən kimi tələm-tələsik Şəms Təbriziyə yaxınlaşır və əlini 
qaldırıb onu vurmaq istəyir. Lakin bu zaman ovqatı pozul-
muş Şəms Təbrizi “sizi saz vursun!” deyərək onları dərin 
nifrətlə qarğıyır. Söz dərvişin ağzından çıxan kimi nökərin 
qolu tutulur və o, ağasının əmrini yerinə yetirə bilmir. Bunu 
görən saray sahibi digər köləsinə dərvişi qovmaq əmri verir. 
Lakin kölə yaxınlaşmağa cəhd edən kimi elə yerindəcə qıc 
olur. Qəlbində saray sahibinə hədsiz dərəcədə nifrət doğan 
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Şəms Təbrizi saraydan uzaqlaşmağa başlayır. Lakin hadisə-
dən heyrətə gələn saray qulluqçularının heç biri daha onun 
ardınca qaçmağa cürət etmir. Şəms Təbrizi xeyli əvvəl baş 
vermiş bu xoşagəlməz hadisəni xatırlayarkən saray sahibi-
nin onu qovdurmasını bu gün olubmuş kimi yadına saldı 
və bunları düşünə-düşünə hiddətindən yanaqları qızardı. 
Lakin Şəmsin yaddaşına birdəfəlik həkk olunmuş bir həqi-
qət var idi. Belə ki, həmin hadisədən iki gün keçməmiş sara-
yın fironlaşmış sahibi də əvvəlki hadisədəki müəzzin kimi 
keçinmişdi... 

Şəms Təbrizi çoxsaylı səfərləri gedişində o dövrün ən 
məşhur elm və ürfan adamları ilə görüşüb müzakirələr 
aparmış, istər müasirləri, istərsə də əvvəlki dövrlərdə yaşa-
mış görkəmli şəxsiyyətlər haqqında öz fikirlərini aydın, qə-
rəzsiz, bəzən də çox sərt və kəskin şəkildə ifadə etmişdir. 
Bütün bunları xatırlamaqdaykən onun yadına “ən böyük 
şeyx” ləqəbi ilə tanınan, 75 il ömür sürərək cəmi dörd il 
bundan qabaq – 1240-cı ildə rəhmətə getmiş Mühyiddin İbn 
Ərəbi düşdü. O, böyük alimlə olan söhbətlərini təfsilatı ilə 
xatırladı. Bəzən onun məntiqi qarşısında çaşıb qalan böyük 
alimi düşünərək gülümsədi, dodağı qaçdı: “Sözünün əvvə-
lində də mənə “övladım!” deyirdi, axırında da. Sonra da 
batini aləmlə bağlı olan düşüncələrimi, qeyri-adi fikirlərimi 
heyranlıqla dinləyərək, – belə də övlad olarmı?! – deyərdi 
və gülərdi. Şəms Təbrizi bununla yanaşı, İbn Ərəbinin dahi-
liyinə məftunluğunu ifadə edərək, – o, bir dağ idi, dağ! 
Heyrətamiz, ibrətamiz bir kişiydi. O, həm də, yaxşı həmsöh-
bət idi, – deyə düşündü. Birdən Şəms Təbrizi ayağını saxla-
dı, ürəyindən Mühyiddin İbn Ərəbinin ruhuna “Yasin” 
oxumaq keçdi. O, istəyini yerinə yetirdi... 

Şəms Təbrizinin köhnə xatirələri bu gün ona yol yoldaşı 
olmuşdu. İndi isə I Əlaəddin Keyqubadın 1221-ci ildə inşa 
etdirdiyi Konya qalasının yaxından görüntüsü onu xəyallar-
dan tamamilə ayırmışdı. Şəms Təbrizi bir neçə gün bu şə-
hərdə qaldıqdan sonra təkrar Şama yola düşəcəyi barədə 
düşünmüşdü. Lakin o, bu şəhərdə başına nələr gələcəyin-
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dən hələ xəbərsiz idi. Bəlkə də onu bu şəhərə gətirən Haq-
qın bəlli olmayan sirli hökmü idi. Yoxsa uzaqdan Konyanın 
havasını duyar-duymaz o, niyə hövlləndi? Ulu Tanrının 
min bir hikmətinə vaqif olan “Dinin günəşi” bu hikməti, bu 
haləti çözməkdə çətinlik çəkdi. Birdən o, harasa tələsirmiş 
kimi yerişini sürətləndirdi, az qala yüyürürdü. Nədən belə 
etdiyini heç onun özü də bilmirdi. Bu sirr, bu hikmət isə hə-
ləlik yalnız Haqqın özünə bəyan idi. Bəlkə də bu, Tanrının 
ayırdığı müqəddəslik payının Konyaya Şəms Təbrizinin 
timsalında verilməsi idi... Bax, bu baqi hökmlərdən dolayı, 
Mürşidi-kamil Şəms Təbrizinin Şama getməsi hələlik təxirə 
düşdü. Şəms Təbrizi bu gəlişində Konyada elə bir dahi ilə 
qarşılaşacaqdı ki, bu görüş onun həyatının ən maraqlı dönə-
mi, ən qiymətli etapı olacaqdı... 
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I I  F Ə S İ L  

Bəlxdən Konyaya 

Mövlana Cəlaləddin Rumi səhər lap erkən durmuşdu. 
Ovqatı təlx vəziyyətdə həyətdə gəzişirdi, bu gecə yuxuda 
gördükləri halını bir qədər qarışdırmışdı, mədrəsəyə get-
mək belə yadına düşmürdü. Payızın son ayı olduğundan 
şaxtalı hava az qala adamın üzünü qarsalayacaqdı. Mövlana 
kürkünün yaxısını çəkib, göyə boylandı. Səma o qədər 
şəffaf idi ki, xırdaca bir bulud ləkəsi belə onun üzünə yapışa 
bilməmişdi. Saçlarını səhərin mehi dağıtmış nazlı qızlar 
kimi üfüqdən boylanan Günəşin qızılı şəfəqləri göyün 
aydınlığına xüsusi bir parıltı vermişdi. Mövlana Cəlaləddin 
zövq oxşayan bu gözəllikləri seyr edə-edə, sanki yuxuda 
gördüklərini indi canlı olaraq yenidən yaşayırdı. 

Bu gecə onun yuxusuna Bəlx şəhərinə bitişik olan do-
ğulduğu Hacı Golaq kəndi girmişdi. Cəlaləddin doğma 
kəndini tərk edəndə cəmi beş yaşı var idi. Bəlkə elə buna 
görəydi ki, yuxusunda doğma kəndini, körpə vaxtlarında 
uşaqlarla qaçdı-tutdu oynadığı məhəlləni dumanlı görmüş-
dü. İndi isə onu xiffət bürümüş, atalı-analı günləri yadına 
düşmüşdü, Bəlxdən Konyaya qədər uzanan ömür yolları 
gözünün qabağından keçirdi. Mövlananın atası Bahaəddin 
Vələd sağlığında danışmışdı ki, bir həftə olarmış onun Sə-
mərqənddən Vaxşa, oradan da evə qayıtdığı, yol yorğunlu-
ğu canını təzəcə tərk edibmiş ki, elə bu vaxt – 1207-ci il sent-
yabrın 30-da Möminə Xatunun sancısı tutduğundan evə 
əvənçi çağırılıb. Bahaəddin Vələd fikirli-fikirli evlərinin qa-
bağındakı bağda gəzişdiyi vaxt, qonşunun uşaqlarından biri 
ondan “oğlun oldu” deyərək xələt istəyib. Muştuluqçu xələ-
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ti aldıqdan dərhal sonra kəndin bitişik olduğu Bəlx şəhərinə 
doğru qaçmağa başlayıb. Bahaəddin Vələd arif adam oldu-
ğundan muştuluqçunun onun qayınatası Rüknəddinin ya-
nına tələsdiyini anlayıbmış. Əlbəttə ki, Möminə Xatunun 
atası Rüknəddin, Bəlx şəhərinin əmiri olduğu üçün, muştu-
luqçu ondan daha çox ənam alacaqdı... 

Atasının bu dediklərini yadına saldıqdan sonra Mövla-
na Cəlaləddin Rumi oturmaq üçün həyətin o biri başındakı, 
mişarla hər iki tərəfdən səliqəylə doğranmış iri palıd kötü-
yünə yaxınlaşdı. Onlar bu kötüyün üstündə sobada yandır-
maq üçün odun yarardılar. Həmin kötük doğranmaq vaxtı 
çatmış çox odunlar görmüşdü, ona görə də qıraqları hamar 
olsa da, ortası bir qədər çökmüş idi. Təbii ki, özündə çox də-
rin mənalar ifadə edən bu görüntü Mövlananın diqqətindən 
yayınmadı, eyni zamanda, bu düşüncə onun beynindən il-
dırım sürətilə keçib unuduldu. Çünki indi onu bütünlüklə 
qapsayan, özünə çəkən daha vacib olan uşaqlıq illəri və 
gənclik xatirələriydi. 

Mövlana Cəlaləddin əvvəlcə istədi ki, həyətdəki taxtın 
üstündən balaca keçəni götürüb altına sərsin. Lakin buna 
hövsələsi çatmadığından o, az qala buza dönmüş həmin kö-
tüyün üstünə düşmüş qırovu əllərilə o yan-bu yana dağıtdı. 
Sonra da qırovun qalıqlarını üfürüb sovuraraq, ehmalca 
orada oturub ətrafına nəzər saldı. Bu arada heç kimsə onun 
gözünə dəymədi. İndi xəyallarla baş-başa qalan Mövlana 
ata-baba yurdunu çox erkən tərk etdiyini və buna səbəb 
olan hadisələri atasının nağıl etdiyi kimi xatırlamağa başla-
dı. Onun bu qeyri-adi tarixçəsi iztirablarla yüklənmişdi, la-
kin bu əzablı ömür yolu onun təcrübəli alim, böyük mütə-
fəkkir kimi yetişməsində yüksək əhəmiyyət kəsb etmişdi. 

Bundan başqa, Mövlananın doğulduğu məkan dövrün 
diqqət mərkəzində olan bölgələrindən idi. O zaman sərhəd-
ləri indiki Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan, Əfqanıs-
tan və İranı əhatə edən Xorasan vilayətinin Bəlx şəhəri bö-
yük əhəmiyyətə malik olan bir ticarət qovşağı idi. Hindis-
tandan çeşidli mallar gətirən karvanlar Səmərqəndə, Buxa-
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raya, Ürgəncə və daha şimalda yerləşən digər şəhərlərə get-
mək üçün məhz Bəlxdən keçməli idi. Ona görə də “şəhərlər 
anası” adlandırılan Bəlx həm də fərqli mədəniyyətlərin, 
fərqli dünyaların qovşağı idi. Cəlaləddin də hər cəhətdən 
daim inkişaf yolu keçməkdə səngiməyən həmin bu şəhərdə 
dünyaya göz açmışdı. 

Mövlana Cəlaləddin Ruminin atası, ilahiyyat alimi Hü-
seyn Xətibinin oğlu Bahaəddin Vələd hələ sağlığındaykən 
“Alimlər sultanı” – Sultani-üləma kimi tanınmışdı. Bahaəd-
din Vələdin digər “Sultan Vələd” adı da elə buradan gəlirdi. 
Sultan Bahaəddin Vələd Hacı Golaq kəndində kərpicdən ti-
kilmiş köhnə mədrəsədə müdərrislik edirdi. Mədrəsə çox 
da böyük olmayan zaldan və səkkiz kiçik hücrədən ibarət 
idi. Sağ tərəfində pəhləvan kimi dayanmış yoğun tut ağacı 
böyük budaqlarından birini mədrəsənin qübbəsi üzərinə elə 
gərmişdi ki, sanki bu varlığı cəhalətdən qoruyurdu. Mədrə-
sənin Bəlxin mərkəzində yox, məhz ucqarında yerləşdiyinə 
baxmayaraq, buraya kimlər gəlmirdi ki: Bahaəddin Vələdin 
alim dostları, onun söhbətlərini dinləmək arzusunda olan 
bilim adamları, o dövrün sufiləri, onun biliyinə yiyələnmək 
istəyənlər, eləcə də, məsləhət almaq məqsədilə təşrif buyu-
ran saray əşrəf-əyanları. Sultan Bahaəddin Vələd hər bazar 
ertəsi və cümə günləri mədrəsədə xalqa moizələr oxuyur, 
onlara ilahi bilgilər söyləyirdi. Bir sözlə, o, dərin biliyi, 
müdrikliyi və təcrübəsi ilə bütün fikir adamlarının diqqətini 
cəlb etmişdi... 

Bir gün Bahaəddin Vələd yuxuda görür ki, döyüş mey-
danında ehtişamlı bir çadır qurulub. O, çadıra daxil olarkən 
orada Həzrəti Məhəmməd ( s.ə.s) peyğəmbəri görür. Ən ya-
xın dostlarını başına yığıb söhbət edən Peyğəmbər, iltifat 
göstərərək sağ tərəfində oturması üçün ona yer göstərir. 
Sonra da, – bizim yanımızda Bahaəddin Vələdin dəyər və 
hörməti çox böyükdür, bundan sonra onu “Alimlər sultanı” 
deyə çağırın! – O, ətrafında olanlara bu cür müraciət edir... 

Yuxudan oyanan Bahaəddin Vələd bunun uydurma ol-
ması zənn edilər deyə, yuxusunu gizli saxlamaq istəyir. La-
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kin ertəsi gün eyni yuxunu görən alimlər Bahaəddin Vələ-
din mədrəsəsinə gəlib həmin gecə gördükləri yuxunu da-
nışmaq üçün ondan icazə alırlar. Alimlər yuxunu danışar-
kən Bahaəddin Vələd onları saxlayıb davamını özü danışır. 
Bununla da, ətrafaındakılar ona “Alimlər sultanı” deyə mü-
raciət edirlər... 

Sultan Bahaəddin Vələd dini-elmi bilikləri, fitri istedadı 
və müdrikliyi sayəsində ucsuz-bucaqsız, ləngərli bir dənizi 
xatırlatması ilə yanaşı, əxlaqi-mənəvi dəyərləri ilə də Xora-
san vilayətinin ən mötəbər şəxslərindən biri idi. 

Xarəzmşah Əlaəddin Məhəmmədlə aralarında baş verən 
ixtilafların və qarşıdurmanın nəticəsi olaraq, 1212-ci il no-
yabr ayının sonuncu günlərindən biri, həftənin şənbə günü 
Bahaəddin Vələd ailəsi və bir qrup yaxın dostları ilə birgə 
Bəlxdən ayrılıb ticarət yolu ilə Nişapur şəhərinə yola düşdü. 
Səfər zamanı qiymətli kitablar, yol azuqəsi, ev əşyaları və 
karvanın üzvləri 343 dəvəyə yüklənmişdi. Dəstəyə 40 nəfər 
müfti və zahid də qatılmışdı ki, bunlar əsasən Bahaəddin 
Vələdin müridləri idi. Sarvanı Alimlər sultanı olan bu kar-
vanın yolu Şibirgan, Əl Yəhudiyyə (Maymana), Murgap, 
Mərv, Serahs və Tusdan keçəcəkdi. Karvan günə təxminən 
5-6 fərsəh yol qət edirdi, axşam düşdükdə isə onlar gecələ-
mək üçün bir karvansarada dayanırdılar. 

Bu səfarət zamanı Cəlaləddinin 5 yaşı var idi. Hadisələri 
o qədər də anlaya bilmədiyi üçün Cəlaləddin atasından baş-
verənləri təfsilatı ilə danışmasını xahiş etdi. Sultan Vələd 
olub-keçənləri oğluna və ailəsinə nağıl etməyə başlayarkən 
əvvəlcə onun “Alimlər sultanı” deyə çağırılmasını Əlaəddin 
Məhəmməd Xarəzmşahın qısqanclıqla qarşıladığını qeyd et-
di. Eyni zamanda Sultan Vələdin günü-gündən artan şöhrə-
ti və xalqın ona olan sevgisi də Xarəzmşah Məhəmmədi ger-
çəkdən narahat edirdi. O biri tərəfdən, təkəbbürlü və həd-
dən-ziyadə iddialı olan Xarəzmşah Məhəmmədin Bağdadda 
xəlifəni devirib bütün müsəlmanların yalnız şahı deyil, həm 
də dini rəhbəri olmağa çəhd etməsi, hətta Bağdada öz adına 
xütbə oxunması tələbini göndərməsi onu Alimlər Sultanının 
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gözündən salmşdı. Həmin hadisədə böyük sufi şeyxi Məc-
dəddin Bağdadi də Xarəzmşahı yolundan döndərmək üçün, 
ona anası Türkan xatunun vasitəsilə təsir etmək istəyirdi. 
Bununla bağlı Şeyx Məcdəddin, Türkan xatunla tez-tez gö-
rüşürdü. İşlərin alınacağından ehtiyatlanan ruhanilər Şeyx 
Məcdəddin Bağdadinin Türkan xatuna eşq elan etməsi ba-
rədə şaiə yaydılar. Bu səbəbdən Xarəzmşah Əlaəddin Mə-
həmməd, Məcdəddin Bağdadini suya atdırdı. Həmin hadi-
sədən ciddi təsirlənən və buna etiraz edən Bahaəddin Və-
ləd, Xarəzmşah Məhəmmədin dövrün tanınmış sufilərindən 
biri, Kubravi təriqətinin yaradıcısı Nəcməddin Kubraya nif-
rət etməsinə görə də təəssüflənirdi. Nəcməddin Kubra həm 
də Bahaəddin Vələdin mürşidi olmuşdur. Xarəzmşah 
Əlaəddin Məhəmmədin Bağdada yürüş etdiyi zaman on-
minlərlə əsgərini güdaza verməsi isə onu xalqın gözündən 
salmışdı. Beləliklə, Xarəzmşah Məhəmmədlə münasibətləri-
nin korlanmış bir dövründə Bahaəddin Vələdin minbərlər-
də alimləri kəskin tənqid və ittiham etməsi bu ocağı bir az 
da alışdırdı. O dövr alimlərindən biri, Xarəzmşah Əlaəddin 
Məhəmmədin ustadı olmuş Məhəmməd ibn Ömər Fəxrəd-
din (Fəxri) Razi, Bahaəddin Vələdin kəskin tənqidinin dö-
zülməz olduğunu görüb Xarəzmşahla onun arasını vurur. 
Bununla da, Bahaəddin Vələdlə Fəxri Razi arasında baş ve-
rən qalmaqal Bahaəddin Vələdlə Xarəzmşah Məhəmmədin 
arasında kəskin ədavətə səbəb olur. Aradan bir müddət keç-
miş 60 yaşlı Fəxrəddin Razinin Heratda Haqq dünyasına 
qovuşduğu xəbərini alan Xarəzmşah Məhəmməd bir qədər 
sarsılır. Lakin onun Bahaəddin Vələdlə arasında olan nifaq 
səngimir, əksinə bir neçə il ərzində ən yüksək nöqtəyə çatır. 
Bu zaman, Əlaəddin Məhəmməd Xarəzmşah, Sultan Vələdə 
belə bir istehzalı ismarıc göndərir: “Şeyximiz əgər Bəlx ölkə-
sini qəbul edirsə, bu gündən padşahlıq, ölkə və ordu onun 
olsun. Allah ona iki cür səltənət vermişdir. Birincisi dünya, 
ikincisi isə axirət səltənətidir. Mənə də başqa bir ölkəyə ge-
dib yerləşmək üçün vaxt versin, çünki bir ölkədə iki sultan 
olmaz. Əgər o, dünya səltənətini bizə verərsə, bizimçün bö-
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yük lütf olar”...  
Elçi ismarıcı oxuyarkən Bahaəddin Vələd xalça üzərin-

də, Buxaradan gətirilmiş narın qaragül dərisinin üstündə 
bardaş qurub onu dinləyirdi. İndi isə ismarıcın oxunması 
bitmişdi, elçi cavab gözləyirdi. Bahaəddin Vələd fikirli-fikir-
li səkkiz künclü mədrəsə hücrəsinin divarlarını gözdən ke-
çirtdi, sonra da sağ əlini açıb ehmalca burnunun altına 
dayadı və həmin vəziyyətdə başını yavaşca qaldıraraq, 
baxışlarını tavandan asılmış, səkkiz şamdanlı qəndildə 
gəzdirdi. Az sonra başını aşağı saldı, yanına yığdığı kitab-
lardan bir neçəsini qaldırıb-saldı və qarşısında açıq vəziy-
yətdə olan kitabı rəhildən götürüb bağlayaraq, onu xalçanın 
üzərinə qoydu. Bundan sonra qırmızı kətan parçaya bükül-
müş Quranı götürərək, üç dəfə öpüb alnına toxundurdu və 
onu açıb qarşısındakı qoz ağacından düzəldilmiş həmin rə-
hilin üstünə qoydu. Bahaəddin Vələd gözünü Qurandan 
çəkməyərək bir qədər dayandı, üzünə salavat çevirdi və nə-
hayət, yönünü elçiyə tutub, onu çox gözlətməyərək dedi: 

– Sultanına salam de! Bu dünyada fani olan nə varsa – 
ölkələr, əsgərlər, xəzinələr, taxt-tac padşahlara yaraşır, biz 
elm adamı və dərvişik, bizə məmləkət və səltənət yaraşmaz. 
Elə isə mən çıxıb gedirəm, lakin Sultan unutmasın ki, o, bəzi 
üzdəniraq alimlərin səhv fikirlərinin, yanlış mülahi-
zələrinin qurbanına çevrilmiş, onların qərəzli məsləklərinə, 
məkrli niyyətlərinə uymuşdur. Unutmasın ki, Moğol ordu-
sunun tüğyanı ona da çatacaq. Onun günahları üzündən 
Xarəzmşahlar ölkəsi zəbt ediləcək, Bəlx əhalisi ölümün ağrı-
lı-acılı şərbətini dadacaq. Bu günahların cavabını isə Tanrı 
qarşısında onun özü verəcək! – o, bu sözləri deyərkən Xarə-
zmşahlarla Moğolların arasında baş vermiş çəkişmələri nə-
zərdə tuturdu. Bu qarşıdurma bölgə siyasətinin qarmaqarı-
şıq bir vaxtında, qeyri-adi bir vəziyyətdə yaranmışdı. Belə 
ki, Əlaəddin Məhəmmədin atası Əlaəddin Təkişin vaxtında 
Xarəzmşahlar ölkəsinin hüdudları Şərqi Anadoludan Ma-
vürənnəhrə qədər genişlənmişdi. Qara Hitayı, Qərbi və Şər-
qi Qaraxanlıları da məğlub edib öz torpaqlarına qatmış 
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Əlaəddin Məhəmmədin isə ən böyük arzusu Çini ələ keçir-
mək idi. Lakin bu, Moğolların Çini böyük söz sahibi etdiyi 
vaxta düşüdüyündən və moğol təhlükəsi hiss edildiyindən 
Xarəzmşah Əlaəddin Məhəmməd onlarla dil tapmaq məc-
buriyyətində qalmış və ticarət razılaşması imzalamışdır. Be-
lə bir şəraitdə Xarəzmşahlar hakimi İnalcık bahalı əşyalar və 
qiymətli mallarla yüklənmiş və Çingiz xan tərəfindən 
göndərilmiş moğol ticarət karvanını talatmış, karvan 
üzvlərinin çoxunu qılıncdan keçirmiş, qalan tacirlərin isə 
saqqalını yandıraraq, onları təhqir edilmiş vəziyyətdə geri 
göndərmişdir. İnalcıkın düşünülməmiş atdığı bu addım 
moğollarla əlaqələrin kəskin pozulması ilə nəticələnmişdir. 
Belə ki, Çingiz xan həmin hadisədən xəbər tutan kimi, 
günahkarın ona təhvil verilməsini istədi. Lakin onun israrlı 
tələbi yerinə yetirilmədiyinə görə, Moğol qoşunu Sırdərya 
sahilində yerləşən, Oğuzların ən önəmli şəhərlərindən biri 
olan Otrar üzərinə hücuma keçərək əhalisini demək olar ki, 
bütünlüklə qılıncdan keçirtdi və şəhərə od vuraraq yerlə 
yeksan etdi. Beləliklə də, “Otrar faciəsi” adlanan bu hadisə 
Moğol istilası üçün bir bəhanəyə çevrilmiş və Xarəzmşahlar 
ölkəsi işğaldan yaxa qurtara bilməmişdir... 

Bahaəddin Vələd sözünü dedikdən sonra Əlaəddin Mə-
həmməd Xarəzmşahın elçisini yola saldı... 

Atası bütün bunları danışıb qurtarmışdı. Balaca Cəlaləd-
din fikirli-fikirli əynindəki fərəcəsinin əllərinin üstünə qə-
dər örtmüş uzun qollarını dartışdırırdı. İndi ona doğma Bəl-
xi tərk etmələrinin səbəbi tamamilə aydın oldu, eyni zaman-
da onun körpə qəlbində Xarəzmşah Məhəmmədə, Fəxri Ra-
ziyə və onların ətrafındakı ruhanilərə qarşı xoşagəlməz ov-
qat baş qaldırdı... 

Nəhayət, onlar Nişapura çatdılar. Sultan Bahaəddin Və-
ləd burada tanınmış ilahiyyatçı alim Fəridəddin Əttar ilə 
qarşılaşmış və onunla aralarında yaxın münasibət yaran-
mışdır. O zaman Cəlaləddin kiçik yaşlı olsa da, Fəridəddin 
Əttarın diqqətini çəkmiş, ağlı, ədəb-ərkanı ilə onun rəğbəti-
ni qazanmışdır. Atasının moizələri Cəlaləddin Bəlxinin 
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uşaqlıqdan dünyagörüşünün formalaşmasına güclü təsir et-
mişdir. Beş yaşından alim və övliya atasından və böyük tə-
səvvüf alimi Sənaidən dərs almağa başlayan Cəlaləddin 
Bəlxi, burada məşhur təsəvvüf alimi Fəridəddin Əttarın da 
biliklərindən kifayət qədər faydalanmışdır. Lakin çox çək-
mədən, 1219-cu ildə onlar Həcc ziyarəti məqsədilə səfərə 
çıxdılar. Bu zaman Cəlaləddinin 12 yaşı vardı. Sonuncu gö-
rüşlərində Fəridəddin Əttar atasının arxasınca gələn Cəla-
ləddinə diqqətlə baxaraq üzünü onlara tutmuş və – dənizin 
arxasınca bir ümman gəlir, – demişdi. O, həmin görüşdə 
“Əsrarnamə” adlı əsərini Cəlaləddinə hədiyyə etmiş və 
üzünü dostu Bahaəddin Vələdə tutaraq, – sənin oğlun Allah 
aşiqlərinin içərisində atəşlər yandıran bir çıraq olacaq, – de-
mişdi. Lakin sonralar 100 yaşlı bu böyük alimin moğollar tə-
rəfindən amansızcasına qılıncdan keçirilməsi Cəlaləddini 
hədsiz dərəcədə sarsıdacaqdı... 

Bahaəddin Vələdin dəstəsi Nişapurdan Həcc ziyarətinə 
yola düşən zaman Moğollar Buxara və Səmərqəndi yandırıb 
darmadağın edərək Bəlxdən 13-14 fərsəh məsafədə olan 
Ceyhun çayının o biri tayına qədər gəlib çatmışdılar. Onlar 
1220-ci ilin payızı Termizi yerlə yeksan etdikdən sonra qışı 
burada keçirdib, 1221-ci ilin yazbaşında Bəlxin 36 fərsəh şi-
mal-şərqində yerləşən Vaxş qəsəbəsinə doğru hərəkət et-
mişdilər... 

Sultan Bahaəddin Vələdin karvanı Bəlxdən 546 fərsəh 
məsafədə yerləşən Bağdada çatanda onlar moğolların Bəlxi 
darmadağın etdikləri xəbərini aldılar. Bu xəbərdən çox üzü-
lən Alimlər sultanı, Xarəzmşah Əlaəddin Məhəmmədi lə-
nətlədi və – Bəlxdə qalmış olsaydıq, bəlkə də sözümüzün 
qüdrəti ilə nəyəsə nail olardıq, – deyərək fəryad etdi... 

Çingiz xanın başçılığı altında olan moğol qoşunlarının 
hücumu zamanı Bəlx şəhəri yerlə-yeksan edildi. Xarəzmşah 
Əlaəddin Məhəmməd başqa çıxış yolu tapmadığından, şə-
rəfsizcəsinə qaçıb Xəzər dənizindəki adaların birinə sığındı 
və ömrünü burada tənha olaraq başa vurdu. Böyük sufi şey-
xi Fəriddədin Əttar isə moğol işğalçılarına əsir düşdü. Mo-
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ğol əsgərlərinin başçısı əsirin böyük ilahiyyat alimi olduğu-
nu bildikdə, onu yüz gümüş sikkəyə satmaq qərarına gəldi. 
Lakin dahi şeyx, – bu, mənim qiymətim deyil, – demişdi. 
Sonra bir kasıb alıcı həmin əsiri bir tay saman qiymətinə al-
maq istəyəndə, Fəriddədin Əttar “Bax, bu mənim üçün la-
yiqli qiymətdir” söyləmişdi. Bundan qəzəblənən moğol əs-
gəri Şeyxi amansızcasına qılıncla doğramışdı... 

Bağdaddaykən Sultan Bahaəddin Vələd, oğlu Cəlaləd-
dinlə birlikdə bu şəhərdə fəaliyyət göstərən məşhur “Niza-
miyyə” mədrəsəsinə də baş çəkdi. Burada bir çox elm və 
din adamları ilə görüşüb fikir mübadiləsi apardı. Bundan 
sonra isə Bahaəddin Vələd şəhərdəki digər “Əbu-n-Nəcib” 
mədrəsəsinə yollandı və burada dövrün böyük alimlərin-
dən biri, sufi mürşidi Şeyx Şihabəddin Əbuhəfs Ömər Süh-
rəvərdi ilə görüşdü. Həmin vaxt həm də xəlifə ən-Nasir li-
Dinillahın vəkili və elçisi olan Şeyx Şihabəddin Sührəvərdi 
qonağını xəlifənin məxsusi olaraq onun üçün tikdirdiyi sa-
raya dəvət etdi. Şeyx Sihabəddinin sarayı zəngin kitabxana, 
hamam və onun ailəsi üçün salınmış böyük bağ da olan bir 
məcmudan ibarət idi. O, sarayında yaradıcılıqla məşğul ol-
maqla yanaşı, həm də başına üləma və müridlərini toplaya-
raq müzakirələr aparar, söhbətlər edərdi. İndi isə Şeyx Şiha-
bəddin öz sarayında qonağı Bahaəddin Vələdlə üz-üzə 
oturmuşdular. Onlar elm, təsəvvüf və din yönündə uzun 
söhbətlər edir, mühakimələr yürüdürdülər. Cəlaləddin Bəl-
xi dahilərin söhbətini diqqətlə izləyirdi. O, böyük bir xəzinə 
üstünə çıxıbmış kimi, bü günkü söhbətlərdən çox məmnun 
idi. Yeniyetməlik yaşında olan Cəlaləddinin bu görkəmini 
gözdən qaçırmayan Şeyx Şihabəddin söhbətin sonunda 
üzünü ona tutaraq, gülümsəmiş halda belə bir sual verdi: 

– Ey böyük alimin oğlu, azla çoxun fərqi nədir? – Cəla-
ləddin bu sualdan azca diksinən kimi oldu və tezcə də atası-
nın üzünə baxdı. Bu zaman Bahaəddin Vələdin də diqqəti 
oğlunun nə cavab verəcəyində idi. Cəlaləddin özünü topar-
layıb sualı məntiqlə cavablandırmağa çalışdı və azca düşü-
nərək, – az çoxdur, çox da azdır, deyə cavab verdi. Şihabəd-
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din Sührəvərdi razılıq əlaməti olaraq başını irəli-geri yırğa-
ladıqdan sonra, – fikirini bir az aydınlaşdıra bilərsənmi? – 
deyə ona sualla müraciət etdi. Artıq Cəlaləddin suala cavab 
verməyə hazır idi: 

– Allahın verdiyi hər bir qum dənəsinə də qane olub 
şükür etmək borcumuzdur, bu mənada az da çoxdur, lakin 
uca Tanrını dərk etməmiz üçün nə qədər çox oxuyub bilik 
alsaq, bu yenə də azdır, – Cəlaləddin Bəlxi belə dedi. Şeyx 
Şihabəddin onun cavabından razı qaldı, onu tərif etdi və 
sonra da üzünü Sultan Vələdə çevirərək, – bərəkallah, əgər 
sənin 14 yaşlı oğlun bu gün belə düşünürsə, demək o, gələ-
cəyin böyük alimi və mütəfəkkiri olacaq, – dedi... 

Bahaəddin Vələdin ailəsi bu səfər zamanı Bağdaddan çı-
xaraq, Kufədən keçib Kəbəyə yollandılar. Həcc fəzilətlərini 
yerinə yetirdikdən sonra onlar Mədinə şəhərinə gedərək 
Həzrəti Peyğəmbərin müqəddəs məzarını ziyarət etdilər. 
Bundan sonra Alimlər sultanının karvanı Şama, oradan da 
Malatyaya, Ərzincana, Sivasa, Qeysəriyyəyə, Niğdə və nə-
hayət, 1221-ci ilin payızında Larəndə şəhərinə gəldi. Şəhər 
valisi Əmir Musa bir qrup ziyalı və məmurlarla Bahaəddin 
Vələdi qarşıladı və sarayına dəvət etdi. Lakin heç bir yerdə 
bir kimsəyə yük olmaqdan xoşlanmayan “Alimlər sultanı” 
onun dəvətini qəbul etməyərək, özünə uyğun bir mədrəsə 
göstərilməsini xahiş etdi. Əmir Musa illərdir adını eşitdiyi 
bu şöhrətli qonağa mədrəsə tikilməsini əmr etdi. Beləliklə, 
qısa zamanda mədrəsə hazır oldu, Bahaəddin Vələdin ailəsi 
oraya yerləşdirildi və onlar yeddi il burada yaşadılar. Bu il-
lər ərzində ailənin yerləşdiyi ayrı-ayrı şəhərlərdə Cəlaləd-
din Bəlxi mükəmməl mədrəsə təhsilinə yiyələnmişdir. 

Larəndəyə gəldikdən iki il sonra Cəlaləddinin anası Mö-
minə Xatun dünyasını dəyişdi və bu arzuolunmaz hadisə 
ailə üzvlərini bir qədər sarsıtdı. Lakin Cəlaləddinin xatirələ-
rində ömür boyu silinməz iz salacaq möhtəşəm görüşlərin-
dən biri də həmin il  –  1223-cü ildə olmuşdur. Belə ki, gün-
lərin bir günü atasının yanına gələn Cəlaləddin, onu qərib 
bir qonaqla görür. Bu qonağın Ay kimi nurlu və yumru sifə-
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ti, girdə yanaqları, qara gözləri, gülər üzü, dalğavari saçları, 
şax qaməti birdəfəlik onun yaddaşına həkk olunur. Bu za-
man Cəlaləddinin on altı yaşı hələ tamam olmamışdı. Atası 
onu yanına çağırıb, – oğlum, “Dinin günəşi” ilə tanış ol! – 
demişdi. Sonra da, – bu, Mürşidi-kamil, şair Şəms Təbrizi-
dir, – deyə əlavə etmişdi. Cəlaləddin isə Mürşidi-kamilin 
əlindən öpüb, boynuna sarılmışdı. Şəms Təbrizi bu dəliqan-
lının biliyini yoxlamış və Sultan Vələdə onunla ciddi məş-
ğul olduğuna görə razılığını ifadə etmişdi. Sonra da üzünü 
Cəlaləddinə tutan Mürşidi-kamil, – sən gələcəyin böyük ali-
misən, – demişdi. Və – unutma ki, elmin sonunda eşq, alim-
liyin sonunda aşiqlik durur, – deyə sözünə əlavə etmişdi. 
Cəlaləddin Bəlxi Mürşidi-kamilin bu sözlərindən təsirlən-
miş və uzun müddət onun barəsində atasıyla söhbətlər et-
miş, müzakirələr aparmışdı. Bir sözlə, Şəms Təbrizi onun 
gənc qəlbini fəth etmişdi... 

Cəlaləddin Bəlxi 1225-ci ildə Larəndənin tanınmış ziya-
lılarından olan Səmərqəndli Şeyx Şərafəddin Lələnin qızı 
Gövhər Xatunla evləndi. Onun bu evlilikdən babasının öz 
adını verdiyi Sultan Vələd və Əlaəddin Çələbi adlı iki oğlu 
oldu. İllər sonra xanımı Gövhər Xatun dünyasını dəyişdi və 
o, ikinci dəfə bir uşaqla dul qalmış Kərra Xatunla evləndi. 
Bu qadından da onun Müzəffərəddin və Əmir Alim Çələbi 
adlı iki oğlu, Məleykə Xatun adlı bir qızı oldu... 

Həmin illərdə Anadolunun böyük bir hissəsi Səlcuqlu 
dövlətinin hökmranlığı altında idi. Konya isə bu dövlətin 
baş şəhəri idi. 1038-ci ildə Səlcuqoğullarının qurduğu nə-
həng türk-müsəlman Səlcuqlu Sultanlığı 1157-ci ildən kiçik 
sultanlıqlara, bəyliklərə və əmirliklərə parçalanmağa başla-
sa da, Səlcuqlu irəligələnləri qurduğu yeni dövlətləri lazı-
mınca idarə edirdilər. Mərkəzi Konya olan Anadolu Səlcuq-
lu sultanlığı da bu dövlətlərdən biri idi. Söhbət açdığımız 
dövrdə isə Anadolu Səlcuqluları öz tarixlərinin parlaq, yük-
səliş illərini yaşayırdılar. Dövlətin başında 1219-cu ildən 
taxta çıxmış, zəmanəsinin görkəmli sərkərdəsi və sənət, elm 
hamisi I Əlaəddin Keyqubad dururdu. Onun təşəbbüsü ilə 



Eşq dənizləri qovuşanda  29 

ən gözəl elm, sənət adamları, sənətkarlar, alimlər müxtəlif 
şəhərlərdən baş şəhərə dəvət alıb orada çalışdıqlarından, qı-
sa müddətdə Konya mədəniyyətin sürətlə gəlişdiyi bir şə-
hərə çevrilmişdi. Belə bir zamanda dövlətin hökmdarı I 
Əlaəddin Keyqubad, Sultani-üləma Bahaəddin Vələdi də 
Konyaya dəvət edərək orada yerləşməsini istədi. Bahaəddin 
Vələd bu təklifi qəbul etdi və 1228-ci il mayın 3-də yaxın 
dostları, qohumları ilə birlikdə Konyaya gəldi. Sultan I 
Əlaəddin Keyqubad əyan-əşrafı ilə birlikdə onları böyük 
təntənə ilə qarşıladı. Hökmdar ehtiramla yaxınlaşıb Bahaəd-
din Vələdin əlini öpdü və onu saraya dəvət etdi. Alimlər 
sultanı isə, – ey qüdrətli sultan, əmirlərə saray, qəriblərə 
karvansara, şeyxlərə dərgah, sövdəgərlərə qonaq evi, alim-
lərə mədrəsə yaraşar. Buna görə də, mənim yerim mədrəsə-
dir, – deyərək, səmimiyyətinə görə sultana təşəkkür etdi. I 
Əlaəddin Keyqubad təklifində israrlıymış kimi görsənərək, 
təvazökarlıq nümayiş etdirərək dedi: 

– Ey Alimlər sultanı, dədələrimdən qalan taxt-tacı sənə 
təslim edirəm. Bu gündən sən sultan, mən də sənin rəiyyə-
tin oluram, – bu sözləri eşidən Sultan Vələd nəvazişlə onun 
alnından öpdü və – taxtında rahat otur, övladım, millətinə 
xidmət et! Biz dünya malına çoxdan göz yummuşuq. Bizim-
ki ibadətdir, – dedi. Bundan sonra hökmdar Altınpaşa – İp-
likçi mədrəsəsini iqamətgah kimi Bahaəddin Vələdə verdi. 
Elə həmin vaxtdan Rum diyarında yaşadıqlarına görə gənc 
Cəlaləddin özünə “Rumi” təxəllüsünü götürdü. 

Sultan I Əlaəddin Keyqubad Konya qalasının şərqində 
yerləşən Gül bağçasını da dərin hörmət bəslədiyi Bahaəd-
din Vələdə bağışladı. Bahaəddin Vələd ilk dəfə bu Gül bağ-
çasını seyrə çıxarkən nəzərləri oradakı təpəyə yönəldi. Bu 
zaman o, üzünü dostlarına tutaraq, – bax, burada həm mə-
nim, həm də, nəvə-nəticələrimin məzarı yerləşəcək. Bura 
ərənlər məqamına dönəcək, – dedi. Onun bu uzaqgörənliklə 
dediyi sözlər çox çəkmədən gerçəkləşəcəkdi... 

Bahaəddin Vələd Altınpaşa mədrəsəsində müdərrislik 
etməklə yanaşı, həm də məscidə rəhbərlik edirdi. “Alimlər 
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sultanı”nın başına çoxlu sayda müridləri toplaşmışdı. Onun 
oğlu Cəlaləddin Ruminin dünyagörüşü də öz boşluqlarını 
elə burada doldurmuşdu. 

Cəlaləddin Rumi burada zəmanəsinin ən böyük kəlam 
və təsəvvüf alimi, Mühyiddin ibn Ərəbinin yetirməsi olan 
Sədrəddin Konyavidən dərs aldı. Lakin 1231-ci il yanvarın 
12-də  –  Konyaya gəlişindən üç il sonra onun atası, Bahaəd-
din Vələd 85 yaşındaykən vəfat etdi. Bu zaman ölkənin sul-
tanı dəfn yeri üçün Cəlaləddinin də arzuladığı Səlcuq sara-
yının Gül bağçasını seçdi. Bu, hökmdarın Sultani-üləma 
şəxsiyyətinə ən böyük ehtiramı oldu. Bundan başqa, Sultan 
Bahaəddin Vələdin ölümündən təsirlənərək üzüntülər için-
də qalan I Əlaəddin Keyqubad bir həftə taxta çıxmadı. 
Hökmdar sonralar Cəlaləddinə atasının məzarı üzərində 
türbə tikdirmək üçün müraciət etsə də, ondan “Göy qübbə-
sindən gözəl türbəmi var?!” cavabını aldı... 

Cəlaləddin atasının ölmündən sonra onun yerini tutma-
sına baxmayaraq, biliyini artırmaqda davam etdi. Burada 
atasının xəlifəsi və vəkili Seyyid Bürhanəddin Mühəqqiq 
Termizidən doqquz il dərs aldı. Bürhanəddin Termizi ona 
təsəvvüf yolunun sirlərini açdı, sufiliyi bütün incəliklərinə 
qədər xırdaladı. Bundan başqa, o, Cəlaləddini mürşidlik 
zirvəsinə qaldırmaq məqsədilə ona 1001 günlük sınaq təlimi 
keçdi. Seyyid Bürhanəddin ilk sınaq olaraq müridinə atası-
nın “Maarif” kitabını 101 dəfə oxumasını tapşırdı. Həmin 
kitabda Sultan Bahaəddin Vələd öz moizələrini toplamışdı. 

Sonrakı mərhələdə isə mürşidi – Seyyid Bürhanəddin 
Mühəqqiq Termizi Cəlaləddin Rumiyə iki dərvişlə birlikdə 
sufi təkkəsi üçün sədəqə toplamasını tapşırdı. Bu əlamətin 
əsas səciyyəsi isə sufi nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Belə ki, mü-
rid dilənməklə öz “mən”ini öldürməliydi. 

Növbəti etapda o, ayaqlarını və ya bədənini ən narahat 
vəziyyətlərdə saxlayaraq Quran surələrini saatlarla oxuma-
lıydı, o vaxta qədər ki, ayələrin davamlı oxunuşu onda 
müxtəlif surət və görüntülərin yaranmasına səbəb olsun. 
Axrıncı mərhələdə isə Cəlaləddin qırx gün qaranlıq hücrəyə 
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çəkilməli idi. Bu hal həm də onun böyük səbir nümayiş et-
dirməsi üçün bir sınaq idi. Qırxıncı gün isə hücrədən çıxan 
mürid şeyxinin fikirlərini oxumalı idi. Ona görə də, Şeyx 
Bürhanəddin Termizi həmin gün, Cəlaləddin otaqdan çı-
xanda onunla üzbəüz dayandı. Müridinin davranışını, üz 
cizgilərini, gözündəki ifadələri müşahidə edərək nəzərlərini 
bütünlüklə ona yönəltdi və dinmədən onun nə deyəcəyini 
gözlədi. Birdən Cəlaləddinin dodaqlarında xəfif, kədərə bü-
rünmüş təbəssüm sezildi və o, yavaş səslə, – dünyada biz-
dən kənarda olan heç nə yoxdur, nə axtarsaq, hər şeyi özü-
müzdə taparıq! – söylədi. Seyid Bürhanəddin Termizi bu 
sözləri müridinin dilindən eşitdikdən sonra gülümsünərək, 
– sən daha mürşidsən! – deyib, onu bağrına basdı... 

Bütün bunlarla kifayətlənməyən Cəlaləddin ara-sıra o 
vaxtın ən iri dini təhsil mərkəzləri olan Hələbə, Şama və di-
gər şəhərlərə gedərək məşhurların söhbətlərinə qulaq asır, 
bilim adamları ilə fikir mübadiləsi aparırdı. Əndəluslu sufi 
Mühyiddin İbn Ərəbinin mülahizə və hikmətləri onu daha 
çox cəlb edirdi. Bu məqsədlə Cəlaləddin Şamda olarkən ora-
da İbn Ərəbinin söhbətlərində dəfələrlə iştirak etmişdir. 
Bundan başqa, qalan vaxtını da boş keçirməyərək səmavi 
kitablarla yanaşı xristian klassiklərini, çin mütəfəkkirlərini, 
hind hikemiyatının özəlliklərini dərindən öyrənirdi. Eləcə 
də, o dövrdə məşhur olan bütün elm adamlarının, xüsusilə 
də hikemiyat bilginlərinin fikirlərinə onların əsərlərini oxu-
yaraq bələd olur, çağdaşı olduğu məşhurlarla da imkan 
düşdükcə görüşür, düşüncələrini bölüşürdü. O, Sokrat, Əf-
latun, Ərəstun, Əbu Nəsr Əl-Fərabi, Abdullah İbn Sina, Bə-
yazid Bəstami, Məhəmməd Qəzzali, Cüneyd Bağdadi, Mən-
sur Həllaci, Əbdülqadir Gilani, Ziyaəddin əs-Sührəvərdi, Şi-
habəddin Ömər Sührəvərdi, Ənsari, özünə ustad hesab etdi-
yi Fəridəddin Əttar, Sənayi, çağdaşı olduğu Mühyiddin İbn 
Ərəbi kimi mütəfəkkirlərin əksəriyyətinin əsərlərini və atası 
Bahaəddin Vələdin “Kamüsül-Aləm”, “Maarif” kitablarını 
dönə-dönə mütaliə etmiş, onların mahiyyətini öyrənmişdi. 

Beləliklə, “Sultani-üləma”nın müridləri onun varisinin – 
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oğlu Cəlaləddinin başına yığışdılar. Böyük elmə və dini bil-
gilərə kifayət qədər yiyələnmiş Cəlaləddin, atasının tək va-
risi kimi bu etimadı qazanmışdı. O, ədəb-ərkanı, yüksək əx-
laqi keyfiyyətləri, maraqlı dini söhbətləri və savadı ilə Altın-
paşa mədrəsəsini daha da şöhrətləndirməklə yanaşı, həm 
də vəəz verir, cümə günləri məsciddə xütbə oxuyurdu. 

Bütün bu keyfiyyətlərinə görə nəinki şərqdən, hətta 
qərbdən də Cəlaləddin Ruminin elminə yiyələnmək istəyən 
xeyli adam Konyaya axışıb gəlirdi. Elə həmin vaxtlarda da 
müridləri ona “Mövlana”, yəni bizim mürşidimiz, bizim 
ağamız deyə müraciət etməyə başladılar. 

Mövlana Cəlaləddinin müridləri o qədər çoxalmışdı ki, 
böyük zalı və səkkiz hücrəsi olan mədrəsədə ailəsi ilə birlik-
də qalması çətinləşmişdi. Bu vəziyyəti gözdən qaçırmayan 
Səlcuqlu dövlət idarəçiliyində çalışan şəxslərdən biri  –  Gü-
hərtaş 1230-cu ildə inşa etdirdiyi mədrəsəni və ona bitişik 
olmaqla gil kərpicdən tikilmiş evini Mövlanaya bağışladı... 

Mövlana Cəlaləddin canında üşümə hiss edti və bu za-
man düşüncələrdən ayrıldı. Elə bil ki, üstündə oturduğu pa-
lıd kötüyünün soyuğunu bütünlüklə canına çəkmişdi. 
Yançaqlarının keyikdiyini hiss etdiyindən, yerindən cəldlik-
lə ayağa durdu və əlləri ilə arxasını çırpdı. Sonra da dikəlib 
yenidən səmanı seyr etməyə başladı. Günəş xeyli 
yüksəlmişdi, amma payız son günlərini yaşadığından 
ətrafda qırov ərimək bilmirdi. Mövlana bunları nəzərdən 
keçirdikdən sonra mədrəsəyə gecikməməsi üçün, hazırlaş-
maq məqsədilə evə yollandı. Lakin otuz yeddi yaşlı Mövla-
na heç ağılına da gətirməzdi ki, bir gün sonra  –  1244-cü il 
noyabrın 26-da, həftənin şənbə günü əlli doqquz yaşlı islam 
piri, Mürşidi-kamil Şəms Təbrizi ilə görüşəcək. İlahi möcü-
zələrlə qarşılaşacağından onun mürşidlik fəaliyyəti müvəq-
qəti olaraq dayanacaq. Bu dayanmaya səbəb isə ilahi bir gö-
rüş – iki eşq dənizinin birləşərək bir eşq ümmanı yaratması 
üçün etdiyi təsvirəgəlməz mücadilələri olacaq... 
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I I I  F Ə S İ L  

Hikmət “sövdəgəri” 

Şəms Təbrizi Konyaya çatanda Günəş bu günün hikmə-
tinə təzim edirmiş kimi göyün ən uca məqamından batıya 
sarı əyilməyə başlamışdı. Şəhər təmənnasız günəşin şüaları 
altında bərq vururdu. Şəms Təbrizi Konyanın girişindəki 
darvaza tağının yanında dayandı. O, buradakı tikilinin mə-
tərisində heybəsini açıb içərisindən bir dəst sövdəgər qiya-
fəsi çıxartdı. Şəms Təbrizi adəti üzrə həmin libası geyindik-
dən sonra tağın altından keçib şəhərə doğru irəlilədi. Kon-
yanın gözəllikləri göz oxşayırdı. Şəhərdəki Axınçı və Şəkər-
furuş məscidlərinin minarələri uzaqdan diqqəti çəkirdi. Pa-
paqlı, saqqallı, əli təsbehli kişilər, qoltuğu kitablı gənclər, 
çadralı qadınlar küçələrdə o yan-bu yana axışırdılar. Yolun 
kənarında yerləşmiş aşxanaların xörək qoxulu tüstüsü ətra-
fa yayılırdı. Hardansa zindan üzərində döyəclənən dəmirin 
cingiltisi eşidilirdi. Ara-sıra uzunqulaq qoşulmuş arabayla, 
atla, dəvəylə yük daşıyan alverçilərlə rastlaşılırdı. Bir az 
aralıda isə hansısa bir sövdəgərin yeddi qafilədən ibarət 
yük karvanı dayanmışdı. Həmin karvandan ayrılmış bir qa-
filəni sarvan karvansaraya doğru istiqamətləndirirdi. Qafilə 
hərəsində yeddi dəvə olmaqla yeddi qatardan ibarət idi. 
Qatardakı yüklü dəvələr bir-birinə iplə bağlanmışdı. Hər 
qatardakı sonuncu dəvənin sinəsi altında aramla yırğalanan 
zınqırovun səsi ətrafa yayılırdı. Bu zınqırov, dəvələrarası 
ipin qırılıb qatarın bir hissəsinin arxada qaldığı zaman pe-
şəkçinin bundan xəbərdar olması üçün asılırdı. Yəqin ki, bir 
azdan karvansarada daimi müştəriləri sövdəgəri dövrəyə 
alacaqdılar. Bundan başqa, şəhərin müxtəlif yerlərində ti-
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kinti və abadlıq işləri aparılırdı. Bir sözlə, Konyada füsün-
kar bir canlanma var idi... 

Şəms Təbrizi iyirmi bir il qabaq da bu şəhərdə olmuşdu, 
lakin kamil sənətkarlıq nümunəsi olan bu günkü abidələr, 
tikililər, abadlıq işləri o vaxt bu səviyyədə deyildi. Qamış 
sapaqları ilə qarışdırılmış sarı torpaqdan kəsilmiş kərpiclər-
lə hörülü olan kiçik həcmli daxmaların sayı o vaxtkı ilə mü-
qayisədə ya azalmışdı, ya da onlar təzə tikililərin arasında 
belə görünürdü. Bu cür evlərin damları da qamışla örtülü 
idi. Bu mənzərəni bir qədər nəzərdən keçirdikdən sonra 
Şəms Təbrizi ürəyində Anadolu Səlcuqlu hökmdarının gör-
düyü işlərə, etdiyi dəyişikliklərə “afərin” dedi. Sonra da 
onun ürəyindən daha vacib hesab etdiyi bir şey keçdi və – 
şəhər əhalisinin, xüsusilə də gənclərin maariflənməsi, onla-
rın elm öyrənməsinə yönəlik işlər görülsəydi, mədrəsələrin 
sayı artırılsaydı, bu, daha gözəl olardı, – deyə düşünərək 
boynunu azca sağa-sola döndərdi... 

Şəms Təbrizinin seyr etdiyi Konya gözəllikləri Anadolu 
Səlcuqlu sultanı I Əlaəddin Keyqubadın keçirdiyi islahatla-
rın nəticəsiydi. Sultan I Əlaəddin Keyqubad tarixdə fəxrlə 
anılacaq türk sultanlarından olmuşdur. O, ölkəni yadelli iş-
ğalçılardan təmizləmiş, hətta qoşunlarını Krıma qədər yerit-
mişdir. I Əlaəddin Keyqubadın 45 yaşındaykən bir ziyafət 
məclisində zəhərləndirilərək öldürülməsindən sonra taxt-
taca onun uşaq yaşlarında olan oğlu II Qiyasəddin Keyxos-
rov sahib olmuşdur. Lakin onun səriştəsizliyi ucbatından 
Anadolu Səlcuqlu dövləti çökmüşdür. Keyxosrovun etdiyi 
böyük səhvlər, Xarəzmliləri idarə edə bilməməsi, moğolla-
rın qarşısından qaçması, “it” ləqəbi ilə tanınan Səadət İdin 
adlı birini özünə təlxək, nədim olaraq götürməsi və ona son 
dərəcə inanması buna səbəb olmuşdur. O, “it”in fitvası ilə 
bir çox alim və dövlət adamlarını öldürtmüşdür. Xarəzmli-
lər dedikdə isə sonuncu Xarəzmşah Cəlaləddinin ölümün-
dən sonra I Əlaəddin Keyqubadın razılığı ilə 1228-ci ildə 
Anadoluda yerləşdirilən Xarəzmşahların nüfuzlu sərkərdə-
ləri və dövlət adamları nəzərdə tutulurdu. Xarəzmlilərin 
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arasında Türkmən qrupları da var idi. II Qiyasəddin fitvaya 
gedərək onları ölkədən sürdükdən sonra bu, yersiz-yurdsuz 
qalan türkmənlərin etirazına və onların qaldırdığı qiyamla-
ra səbəb olmuşdur. Qiyamın başında Sucaəddin Əbu Bəha 
Baba İlyasın müridi, həm də məşhur yaradıcı aşıq Paşanın 
babası olmuş Baba İshaq dururdu. “Babasilik” adlanan bu 
hərəkatın şamançılıq xüsusiyyətləri onları xalqa daha sıx 
bağlayırdı. 1238-ci ildə Xarəzmlilər Qıpçaq və Qanqlı tayfa-
ları ilə birləşərək Antəp və Hələb tərəfə irəliləyərkən türk-
mən babasilərdən yüz min nəfərə yaxın adam onlara qoşul-
du. Əvvəlcə Səlcuqlu Sultanının göndərdiyi ordunu türk-
mənlər məğlub etdi. Lakin sonradan çətinliklə üsyanı yatır-
dan II Qiyasəddin Keyxosrov 1239-cu ildə Baba İshaqı yaxa-
layaraq edam etdirdi. Hacı Bektaş Vəlinin qardaşı Məntəş 
də həmin vuruşmalar zamanı Sivasda şəhid oldu... 

Anadolu Səlcuqlu dövlətinin iflasına gəldikdə isə Çingiz 
xanın qoşunlarının Anadolu Səlcuqlu Dövlətinin hökmdarı 
I Əlaəddin Keyqubaddan çəkindiklərindən onun dövlətinə 
hücum edə bilməməsi tarixi faktdır. Bu, Moğol qoşunları 
üçün yalnız I Əlaəddin Keyqubadın ölümündən sonra onun 
yerinə keçən oğlu II Qiyasəddin Keyxosrovun zamanında 
mümkün oldu. 

Moğollar Anadolunun içinə doğru səfərlər təşkil etmək 
məqsədilə İran ərazisindəki Moğol orduları baş komandan-
lığına Bəyçi Noyanı gətirdilər. Gürcü, erməni və digər xris-
tian qüvvələrindən də kömək alan Bəyçi Noyan Anadolu 
Səlcuqluları üzərinə hücum etmək üçün fürsət gözləməyə 
başladı. Türkmənlərin Səlcuqlu rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı 
üsyandan və II Qiyasəddin Keyxosrovun təcrübəsizliyindən 
faydalanan Bəyçi Noyan 1242-ci ildə Ərzuruma hücum etdi. 
O, qorxunc zülmlər və qırğınlar törədərək müsəlmanların 
mallarını yağmaladı. Bu xəbəri alan gənc və təcrübəsiz Sul-
tan II Qiyasəddin Keyxosrov səksən min nəfərlik ordu ilə 
Sivasda ordugah qurub gözləməyə başladı. Sultanın Sivas-
da olduğundan xəbər tutan Bəyçi Noyan otuz minlik ordu 
ilə oraya hərəkət etdi. Bu zaman Keyxosrov öz mövqeyini 
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Sivasın 15 fərsəh şərqində yerləşən Kosadağa çəkərək ordu-
gahını burada yerləşdirdi. Səlcuqlu ordusu dağ keçidlərini 
tutaraq düşmənin gəlməsini gözləyirdi. Lakin sultan təcrü-
bəsizlik edərək hərbi əhəmiyyəti olan mövqeləri buraxıb 
düşmənin qarşılanmasını əmr etdi. O, qalib gələcəyinə əmin 
olaraq heç bir əlavə tədbir görmədən irəlilədi və az sonra, 
1243-cü il iyulun 1-də Moğol ordusuyla qarşılaşdı. Bu za-
man əvvəlcə geri çəkilən Moğol qoşunu birdən hücuma ke-
çərək Keyxosrovun öndə gedən qüvvələrini məğlubiyyətə 
uğratdı. O vaxta qədər heç bir hərb görməmiş, təcrübəsiz 
sultan öndəki qüvvələrin məğlubiyyətini eşidincə ordunun 
tamamilə məğlub olduğunu sandı. O, düşmənin əlinə keç-
məmək üçün çadırını və xəzinələrini hərb meydanında bu-
raxıb Yumruğa, oradan da Konyaya doğru qaçmağa başla-
dı. Sultanın hərb meydanından qaçdığını heç vaxt eşitmə-
yən və təsəvvür belə etməyən Səlcuqlu əsgərləri axşam qa-
ranlıq düşənə qədər düşmənlə vuruşmaqda davam etdilər. 
Lakin onlar Sultanın hərb meydanını tərk etdiyi barədə mə-
lumat alan kimi çadırları buraxıb meydanı tərk etdilər. Ertə-
si gün səhər, çadırlarda bir hərəkət görməyən moğollar bu-
nun bir hərb hiyləsi olduğunu zənn edərək oraya iki gün 
yaxınlaşa bilmədilər. İyulun 3-də ehtiyatla çadırlara yaxın-
laşan moğol əsgərləri orada heç kimin olmadığını gördülər. 
Beləliklə, kiçik bir vuruşma nəticəsində asanlıqla Sivası yağ-
malayan moğollar Ərzincan, Yumruq və Qeysəriyyədə də 
qırğınlar edərək, qadın, uşaq, qoca demədən saysız-hesab-
sız qətllər törətdilər. II Qiyasəddin Keyxosrov səksən minlik 
ordusu ilə Kosadağ savaşında moğolların otuz minlik ordu-
suna uduzaraq şərəfsiz bir tarix yazdı. Həmin məğlubiyyə-
tin nəticəsində Kosadağda yaşayan türk boylarının bir çoxu 
Hələbə köç etdilər. Bununla da, Suriyada yerləşən türklər 
qırx min civarında çadır qurdular. Kosadağ məğlubiyyəti 
sonralar Anadolu Səlucuqlu dövlətinin bütünlüklə Moğolla-
ra təslim olmasına gətirib çıxartdı. Lakin məğlubiyyətdən 
dərhal sonra hədiyyələrlə Amasiyaya gedib Bəyçi Noyanla 
görüşən təcrübəli Səlcuqlu vəziri Mühəzzibəddin Əli vergi 
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ödəmək qarşılığında Anadolunun tamamilə işğalının bir qə-
dər ləngiməsinə nail oldu... 

Bəyçi Noyan Qeysəriyyəyə hücum edən zaman qalanın 
bütün qapıları onun üzünə bağlanmışdı. Şəhər əhalisi mo-
ğollara qarşı mübarizəyə başlamışdı. Cihad edənlər arasın-
da “Əxi” və “Bacı” təşkilatları da var idi. Bu təşkilatların 
hər ikisi sufi cərəyanına aid idi. “Əxi” təşkilatının başında 
“Əxi Evrən (Kainatın qardaşı)” adını almış Şeyx Nəsrəddin 
Mahmud Xoyi dururdu. Onun arvadı Fatimə isə “Bacı” təş-
kilatı yaradaraq ərinin əqidəsini qadınlar arasında yaymış-
dı. Moğolların Qeysəriyyəyə hücümü da elə həmin vaxta tə-
sadüf etmişdi. Bu vaxt Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddinin təşviq-
ləri ilə əxilər şəhər əhalisinə qatılaraq kütlələr halında Qey-
səriyyəyə axışan moğollara qarşı mücadilə etmişdilər. Bu 
mücadilə zamanı moğollar 15 gün Qeysəriyyənin qapısın-
dan içəriyə daxil ola bilməmişdilər. Lakin şəhərin su başçısı 
olan erməni əsilli Xaçik oğlu Hüsaməddin şəhərin çirkab 
suları üçün tikilmiş kanallardan qalanın xaricinə çıxaraq 
moğolların başçısı Bəyçi Noyanla görüşmüşdür. Bu görüş-
dən sonra xəyanətkar Xaçik oğlu Hüsaməddin tullantı və 
zir-zibili yuyub aparan həmin su kanalları vasitəsilə moğol 
əsgərlərini şəhərə daxil etmişdir. Beləcə moğollar Qeysəriy-
yəyə soxuldular, şəhəri döyüş yolu ilə götürdüklərindən bö-
yük qırğınlar törədərək on minlərlə insanı amansızcasına 
qətlə yetirdilər, çoxlu sayda əsir götürdülər və şəhəri oda 
qaladılar. Bu sırada Şeyx Nəsrəddinin xanımı Fatimə Xatun 
da moğollara əsir düşdü. Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddin Mah-
mud Xoyi isə Anadolunun bu qarışıqlıq zamanında Anado-
lu Səlcuqlu dövlətinə qarşı meydana gələn bir hadisədə suç-
lanaraq beş il müddətinə həbs edildi... 

Konya şəhərinin girəcəyində düyüsatanların karvansa-
rası yerləşirdi. Şəms Təbrizi hər yerdə olduğu kimi, burada 
da həmin karvansaraya getməyi qərarlaşdırdı. Ona çox da 
böyük olmayan ayrıca bir otaq verdilər. İkindi namazının 
vaxtı çatdığından, nəzarətçinin verdiyi mis qabda su götü-
rüb dəstamaz aldı, sonra namazını qılıb, Allaha dualar etdi. 
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Bu zaman bələdçi qapını açıb, ona yaxınlaşdı: 
– Allah namazını qəbul eləsin!  
Bələdçi qonağın razılığını aldıqdan sonra onu sövdəgər 

qiyafəsində gördüyündən, – yükün nədir? – deyə soruşdu. 
Şəms Təbrizi onu diqqətli nəzərlərlə süzüb, çox da gözlət-
mədi: 

–  Yüküm çox ağırdır. 
–  Bəs hardadır? 
–  Onu adi gözlə görmək olmur, – Şəms Təbrizi belə de-

di. Bələdçi bu cavabdan qaşlarını çatdı, əlləri ilə üzünü və 
gözlərini ovuşdurdu, sonra isə gülümsəmiş halda dilləndi: 

–  Başqa cür göz də olur? – onun bu istehzalı sualını eşi-
dən Şəms Təbrizi canamazını yığa-yığa cavab verdi: 

–  Mənim yükümü ancaq ruhun gözləriylə görmək, kön-
lün qulaqlarıyla duymaq olar, təəssüf ki, bunların heç biri 
səndə yoxdur.  

Şəmsin bu sözləri bələdçinin beyninə girmədi, o, – bu 
kişi deyəsən dəlidir, – deyə düşünərək uzaqlaşdı. Lakin bir 
azdan onun karvasaradakılarla xısınlaşması Şəmsin gözün-
dən qaçmadı. Bu söhbət bütün karvansaraya yayıldı, hamı 
onu diqqətlə süzürdü. Bu aralıqda Xoydan düyü satmağa 
gəlmiş ticarətçilərən biri onu tanıdı. Bu nurani-pirani kişi-
nin Şəms Təbrizi olduğu nəinki karvansaraya, hətta qısa za-
manda bütün şəhərə yayıldı. Mövlana Cəlaləddin Ruminin 
müridlərindən biri bu xəbəri eşitcək, onu dəqiqləşdirmək 
üçün dərhal karvansaraya gəldi. O, dərviş babayla danışma-
ğa cürət etmədiyindən, Xoylu ticarətçilərdən bu məsələyə 
aydınlıq gətirdi. Sonra o, bir az aralıdan Şəms Təbriziyə 
xeyli nəzər salıb, öz-özünə, – İlahi, kəramətinə şükür, onun 
zahiri gözəlliyi göz qamaşdırır, – deyə düşündü... 

Səhərisi gün mədrəsəyə gedən mürid bu xəbərdən Möv-
lana Cəlaləddin Rumini agah etdi. Eşitdiyi xəbərdən təəc-
cüblənən Mövlana bu gözlənilməz qonağı gözləri ilə görmə-
miş qulaqlarına inanmaq istəmirdi. “Dinin günəşi” ucalığını 
fəth etmiş bir şeyxi öz ayaqları ilə Konyaya gətirən nə idi? 
Bəlkə də bu, Tanrının göndərdiyi bir bəxşeyiş, yaxud da ta-
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leyin oynadığı sınaqdır. Hər halda işıq zərrəsi umduğun 
yerdən bəxtinə Günəşin özü pay göndərilərsə, bu zaman 
həmin kəramətdə ilahi hikmətin olduğuna şübhə etmək na-
şılıq olar. Bu düşüncələr içərisində var-gəl edən Mövlana 
Cəlaləddin Rumi evdən necə çıxdığını heç özü də bilmədi. 
Az keçmiş o, artıq karavansarada, Şəms Təbrizinin yanında 
idi. Mövlana əvvəlcə qonağın əlini öpdü, sonra isə onlar il-
lər həsrəti kimi, qucaqlaşdılar. Bir-birindən hal-əhval tutdu-
lar. Mövlana Cəlaləddin ustada atasının qonağı olarkən 
onunla olan ilk görüşünü xatırlatdı və, – həmin gün sizin 
mənə söylədiyiniz hikmətli sözü heç vaxt unutmayacam, – 
dedi. Sonra da o, – sizin söylədiyiniz hikmət mənə mükəm-
məl yetişmək üçün bir təkan verdi, – deyə əlavə etdi. Şəms 
Təbrizi gülümsəyərək üzünü ona tutub, – oğlum, kamilləş-
mənin sonu yoxdur, idrakın birinci qatını adlayıb təkəbbürə 
yuvarlanmaq olmaz, qarşıda təvazö doğuran ikinci, heyrət 
və heyranlıq yaradan üçüncü qatlar var, – deyə israr etdi. 
Cəlaləddinin azca utanaraq düşüncələrə qərq olduğunu gö-
rən Şəms Təbrizi belə əlavə etdi: 

– Arif ağılla biləndir, aşıq könüllə, burada elm və ağıl 
müəyyən həddə qədər işə yarayır, sonra hicaba – pərdəyə 
çevrilir, odur ki, sonrası ruhun və ürəyin işidir, yaxud qala-
nı eşqlədir. Əgər bu mənaları oxuyub öyrənmək və müzaki-
rə ilə dərk etmək mümkün olsaydı, onda gərək Fəxri Raziyə 
baxanda, Bəyazidlə Cüneydin başına aləmin külü olaydı, – 
Şəms Təbrizi burada məşhur ilahiyyatçı Fəxrəddin Razini 
məşhur sufilər Bəyazid Bəstami və Cüneyd Bağdadi ilə mü-
qayisə edərək belə deyirdi. Sonra da o, – deyirlər, Fəxrəddin 
Razi Quranın təfsirində min kitab yazıb, bəziləri də bunun 
beş yüz olduğunu söyləyirlər. Amma yüz min Fəxrəddin 
Razi, Bəyazidin getdiyi yolun heç tozuna da çatmaz, – deyə 
əlavə etdi. Mövlana Cəlaləddin Rumi ustadın qızıldan qiy-
mətli söhbətinin uzandığını görüb, bu söhbətlərin mədrəsə-
də, müridlərinin qarşısında davam etdirilməsi üçün onu öz 
iqamətgahına dəvət etdi. Bu zaman Mövlana Cəlaləddin ye-
rindən durarkən “Allahu-əkbər” kəlməsini dilinə gətirdi. 
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Yerindən ayağa durmuş Şəms Təbrizi Cəlaləddinin dilinə 
gətirdiyi bu kəlməyə görə də onu cavabsız qoymadı və – 
“Allahu-əkbər” deyirsən, yəni Allah böyükdür. Alahın bö-
yüklüyü bəndəyə nümünə olmalıdır. Onda sən də çalış ki, 
böyük olasan! – deyərək ona bu cür açıqlama verdi.  

Mövlana Cəlaləddin Rumi hələ bu görüşün lap başlan-
ğıcından Şəms Təbrizinin qeyri-adi hikmətlərinin sehrinə 
düşmüşdü, bunun nə sirri-xuda olduğunu heç cürə anşıra 
bilmirdi. Bu məqamda onun anlaya bildiyi yeganə şey Şəms 
Təbrizinin şax duruşu, təmkinli və iti baxışı, səsinin ahəngi, 
nitqinin səlisliyi idi ki, bu da onun şüurunu dumanlandırır, 
ağlının və ruhunun yeni qatlarına nüfuz edir, vücudunu bü-
tünlüklə çulğalayan anlaşılmaz bir əndişə doğururdu. Bunu 
diqqətindən qaçırmayan ustad, – deyirsən ki, Allah birdir, 
nə olsun, sən ki təfriqə içindəsən, fikir ayrılığının üfüqündə-
sən, bir deyilsən! – kəlmələri ilə söhbətinə son qoydu... 
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I V  F Ə S İ L  

Allahın nuru 

Şəms Təbrizinin gəlişindən xəbər tutan bütün müridlər 
mədrəsənin geniş zalında toplaşmışdılar. Nəhayət, Mövlana 
Cəlaləddin Rumi ilə Şəms Təbrizi içəriyə daxil olaraq, onla-
rın intizarına son qoydular. Qonaq toplaşanları ədəb-ərkan-
la salamladı. Mövlana Cəlaləddinlə Şəms Təbrizi mədrəsə 
zalında üzü əyləşənlərə tərəf oturdular. İştirakçılar Şəms 
Təbrizini əvəzsiz bir heyranlıqla seyr edirdilər, elə bil onun 
işıqlı simasında Tanrının nuru zühur etmişdi. Mövlana Cə-
laləddin Rumi bu halı aşkarca sezdiyindən üzünü yetirmə-
lərinə tutaraq təmkinli, açıq və uca səslə, – füsünkarcasına 
baxışlarınız aydın görünür, “Allahın nuru” bizə təşrif gəti-
rib, – dedi. Bundan sonra hamı qonağa baş əydi, bağır bas-
dı. Mövlana Cəlaləddinin müridlərinin təzim etməsindən 
təsirlənən Şəms Təbrizi onlara müraciətlə, – təzimi mənə 
yox, bizi yaradana edin, etiqadınız dinə, inamınız və sevgi-
niz Allaha olsun! – söylədi. Hamının diqqətinin ona yönəl-
diyini görən Şəms Təbrizi, – özünü üstün görənlərin sonu 
zillətə düşməkdir, insan Qaf dağı qədər yüksək olsa da, 
kəfənə sığacaq qədər kiçikdir, – deyə sözünə əlavə etdi. 

Dinləmə zalında əyləşən müridlərin heç birindən səs 
çıxmırdı, Şəms Təbrizi söhbətinə fasilə verdiyi anlarda bu-
rada milçək vızıldasa eşidilərdi. Mövlana Cəlaləddin Rumi 
fikir göylərində qartal kimi süzürdü. Mürşidi-kamil danı-
şanda isə o, iri qonur gözlərini ona zilləyib diqqətlə dinləyir 
və nəsihətlərini yaddaşına yığır, onları elmi əsaslarla müqa-
yisə edirdi. 

Şəms Təbrizinin səsi yenidən eşidildi: 
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–  Dünyanın ağız sulandıran, göz qamaşdıran, qulaq ka-
rıxdıran min cürə naz-nemətindən və müdhiş uçurumlara 
sürükləyən əyləncələrindən xilas olmaq üçün insan ilk növ-
bədə nəfsinin hakimi olmağı bacarmalıdır. Çünki nəfsdə 
şeytanın sifəti təcalla edir. Nəfs həm də insanın azad sevgi-
sinin boğazına zəncir salıb öz dalınca sürükləyir, onun sev-
gisini eyş-işrətə və digər aludəçiliklərə xərclədir. Nəfsinə 
hakim olmaq üçün isə qəlbindən qorxu hissini kənarlaşdı-
rıb, özündə cəsarət hiss etməlisən, – Şəms Təbrizi burada 
sözünə bir az ara verib, əyləşənlərə göz gəzdirdi və yenidən 
sözə başladı: 

–  İnsanı bütün qorxulardan iman və eşq azad edər. 
İman və eşq ilk məqsəd olmalıdır və bu yolda idrakla inam 
qoşa addımlamalıdır. Çünki inamsız idrakı, idraksız inamı 
təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Ona görə də, məqsəd 
iman və eşqdirsə, səni isidən hər inamı saxla, səni soyudan 
hər inamdan uzaqlaş. Unutma ki, elm eşqə doğru gedənə, 
alimlik aşiqliyə çevrilənə, həsəd isə sonu inamla bitənə, de-
yərlər, – bu dəfə o, fikrini belə izah etdi. Onu dinləyən mü-
ridlər qaşlarını çatdılar, möminlər gözlərini döyərək bir-bi-
rinə baxdılar. Hamı Ustadın qızıldan qiymətli, böyük fikir-
lərinin ağuşunda çırpınırdı. Onun sözlərindən kimi sonu 
görünməyən xəyallara qapılır, kimi də anlamaqda çətinlik 
çəkdiyindən üzündə yaltaq bir təbəssüm təzahür edirdi. Əl-
bəttə ki, bunların heç biri Şəms Təbrizinin gözündən qaç-
mırdı. İndi o, düşünürdü ki, yaltaq təbəssüm o adamlarda 
olur ki, onun ya qulağı zəif eşidir, ya gözü zəif görür, ya du-
yumu və biliyi zəifdir və ya heç yoxdur, ya da nəfsinə ha-
kim deyil. Ona görə də “Dinin günəşi” üzünü Mövlana Cə-
laləddin Rumiyə tərəf çevirərək, – insan, onun əbasını sö-
kən, barmağına sancılan, gözünü qanadan tikanlardan ətra-
fını təmizləməyi də bacarmalıdır, çünki bu cür tikan kolları-
nın açdığı gül də faydalı deyil, – söylədi. Mövlana Cəlaləd-
din ustadının nə demək istədiyini dərhal anladı və yuxudan 
oyanmış kimi gözünü ovuşduraraq müridlərini nəzərdən 
keçirdi. Əlbəttə o, müridlərinə yaxşı bələd idi və kimin qa-
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bında nə olduğunu ovucunun içi kimi bilirdi. Şəms Təbrizi-
nin bu müraciətindən sonra tək-tük başını aşağıya dikib ya 
xəcalətdən, ya da dilxorçuluqdan pörtənlər və incik düşən-
lər də onun gözündən qaçmadı. Öz məqamının fərqində 
olan Şəms Təbrizi isə bilirdi ki, onu anlamaq elə də asan iş 
deyil, onu tək-tük adam anlaya bilərdi. Eyni zamanda, Mür-
şidi-kamil onu da bilirdi ki, indiki halda onun hikmətlərini 
dərindən dərk edən yalnız alim Mövlana Cəlaləddin Rumi 
ola bilər. Odur ki, Şəms Təbrizi bu günkü söhbətini yekun-
laşdırmaq məqsədilə məclisə yenidən müraciət edərək son 
söz söylədi: 

– İman və eşq Tanrını dərk etməkdir. Tanrının dərki isə 
idraka yüksəlmək deməkdir. İdraka yüksəlişə təkcə ağılla 
qatılmaq sadəlövhlükdür, burada bir insan kimi vicdanın 
da fəallığı görünməlidir, eyni zamanda bütün daxili imkan-
lar bu gedişdə öz varlığını sübut etməlidir! Vicdanın fəallığı 
ruhun fəallığıdır, çünki vicdan vəcd anıdır, yəni Tanrının 
ruhun vasitəsilə ağıla birbaşa verdiyi hökmdür. Bu fikri 
başqa cür də ifadə etmək olar, belə ki, vicdan ağlın haqqla 
buyurduğudur. Haqq isə “ədalət”in Tanrı məqamıdır, İlahi 
qatıdır. Fikirmizi bir az da aydınlaşdırsaq demək olar ki, 
ədalət ağıldan gəlir, haqq isə ağlın ağlından, – Şəms Təbrizi 
bu günkü söhbətini belə bitirdi, müridlər isə bu lal axan 
müdrik fikir sularında baş vurub üzür, feyziyab olur, bun-
dan məmnunluq duyurdular. Şəms Təbrizinin hikmətləri 
əlində çıraq tutmuş zülmət dolanbacların bələdçisi kimi on-
ların dərrakəsinin qaranlıq güşələrinə işıq salır, zülmət pər-
dəsini yırtırdı... 

Beləcə, günün sonunda müridlər dağılışdılar. Mövlana 
isə Şəms Təbrizi ilə birlikdə evlərinə yollandı... 

Axşam düşmüşdü. Mövlana Cəlaləddin Şəms Təbriziyə 
dincəlmək üçün otaq ayırdı, onu yerləşdirdikdən sonra isə 
öz otağına qayıtdı. Bu günkü görüşünün təəssüratları onu 
dinc buraxmırdı, nəydi onu düşündürən? Mövlana bütün 
ömrünü elmə, biliyə həsr etmişdi, çox alimlərdən, mürşid-
lərdən dərs almışdı, özü də çox alimlər yetişdirmişdi. O, 
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dövrünün say-seçmə alimlərindən hesab olunurdu. Lakin 
nədənsə, bu gün o, elə bil ki, öz gözündə azalmışdı, ozünün 
bilik sarayında hələ çox şeylərin çatışmadığını yəqinləmişdi. 
Bundan başqa, Mövlana Cəlaləddin bu gün yeni bir xəzinə-
nin yerini aşkarlamışdı, ona az məlum olan ilahi incilərin 
yerini müəyyənləşdirmişdi. O, indi Şəms Təbrizi təfəkkü-
ründəki dürlərin üstünü açmaq, onlardan yararlanmaq, ən 
saflarını mənimsəmək barədə düşünürdü. Mövlana bütün 
bu fikirlərin qovşağında tilsimə düşübmüş kimi otağında 
var-gəl edirdi. Bu günkü görüş sanki onu hər şeydən, hər 
kəsdən, hətta müridlərindən belə soyutmuşdu. O, ancaq Şə-
ms Təbrizinin hikmətlərini düşünərək ailə üzvlərinə başqa 
bir aləmdəymiş kimi təəssürat bağışlayırdı. Mövlana Cəla-
ləddin gecə yarısına qədər mürşidinin söylədiyi fikirləri an-
lamağa çalışdı, öz bilikləri ilə onun dediklərini müqayisə et-
di və onun “elm və ağıl müəyyən həddə qədər işə yarayır, 
sonra hicaba – pərdəyə çevrilir, odur ki, sonrası ruhun və 
ürəyin işidir, qalanı eşqlədir” kəlamının üzərində dayandı. 
Və bu dəm o, – demək elmi biliyə və həyat təcrübəsinə yük-
sək səviyyədə yiyələnmək hələ heç nə demək deyil, bura-
dan o yana yeni bir yatab başlanır, – deyə düşündü. Birdən 
Mövlananın yadına Şəms Təbrizi Larəndədə atasının qonağı 
olarkən dediyi “unutma ki, elmin sonunda eşq, alimliyin so-
nunda aşiqlik durur” kəlamı düşdü. O, Mürşidi-kamilin o 
vaxt nə demək istədiyini indi anlamağa başlamışdı. Artıq 
Mövlana yüksəlişinin “aşıqlik” yatabı başlayırdı, bunun 
üçün o, eşqin bütün fəzilətlərinə dərindən bələd olmalıydı. 
Bu sirlərə isə o, yalnız eşqin təfsirini kökündən bilən Mürşi-
di-kamil Şəms Təbrizinin sayəsində nail ola bilərdi. Elə bu-
na görə də, Mövlana Cəlaləddin Rumi üçün Şəms Təbrizi 
bir müqəddəs varlığa çevrilmişdi. Bütün bunları düşün-
məkdəykən Mövlananın ürəyini xiffət hissi bürüdü, ustadı 
yenidən görmək, onunla söhbətləşmək istədi. Lakin vaxt o 
vaxt deyildi, buna görə də, o, gecənin oğlan çağında “Alla-
hın nuru”nu narahat etmək fikrindən vaz keçdi. Onun göz-
ləri ağarmaq istəməyən üfüqdə qalmışdı. O bir neçə saat, 
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sanki bir neçə əsrə dönmüşdü... 
Nəhayət, şərqdən Günəşin hənirtisini hiss edən dan ul-

duzu ondan gizlənmək üçün qərbə doğru meylləndi, azan 
oxunurdu, sübh namazının vaxtıydı. Hər iki mütəfəkkir 
dəstəmaz alıb namaz qıldılar. Sonra Allaha dualar etdilər. 

Bundan sonra Mövlana Cəlaləddin söhbətlərinə heç kə-
sin mane olmaması məqsədilə qonağını müridlərindən və 
dostlarından biri, zərgər nəslindən olduğuna görə Zərkub 
ayaması ilə tanınmış Səlahəddin Fəridunun hücrəsinə dəvət 
etdi və xidmət üçün yanlarına girməyə yalnız böyük oğlu 
Sultan Vələdə icazə verdi. Onlar hücrəyə daxil olub, xalça-
nın üstündə bardaş qurub oturdular və mükaliməyə başla-
dılar. Mürşidi-kamil söhbətinə əvvəlcə bu sualla başladı: 

– Bu qədər elm öyrənməkdə nə fayda güdürsən? 
– Məgər elmdən üstün nəsə varmı? – Mövlana Cəlaləd-

din Rumi suala sualla cavab verərək belə dedi. 
– Elm səni məlum olana doğru aparır, o, alimlərin bildi-

yini və ya kəşf etdiyini sənə öyrədir. Din səmavi kitab vasi-
təsilə insana Tanrının və haqqın təfsirini deyir. Lakin o, de-
diklərinin insanlar tərəfindən olduğu kimi qavranılması 
üçün, təbiət hadisələrindən sitatlar gətirməklə müqayisələr 
aparır, bir sözlə, məntiqə söykənərək söhbətlər edir. Növbə-
ti vasitə isə təsəvvüfdür, eşq ilə Tanrıya qovuşmaqdır, lakin 
bu vasitə göründüyü qədər asan deyildir. Bunun üçün sə-
birli, əzmli, fədakar olmalı və ilk olaraq, Allahın Həzrəti 
Məhəmməd (s.ə.s) eşqinə yaratdığı yeddi müqəddəs dərya-
nı dərk etməlisən. Bunlar – nur dəryası, helm dəryası, elm 
dəryası, səbir dəryası, ağıl dəryası, fağır dəryası və ümmət 
dəryasıdır. Bu varlıqların dərki də eşqlədir. 

Eşq insanı mənçilikdən uzaqlaşdırıb Allaha yaxın-laşdı-
rır. Eşq insanın cismini zəiflədir, camalını gözəlləşdirir, cə-
lalını artırır, könlünü saflaşdırır, ruhunu isə Haqqa yönəl-
dir, – Şəms Təbrizi bu sözləri deyib, idrakın bilinən tərəflə-
rini Mövlana Cəlaləddinə aşılamağı öz qarşısına məqsəd 
qoydu, bunu özünün mənəvi borcu hesab etdi və bu məq-
sədlə yenidən söhbətə başladı: 
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– Hər kəsin özündə olan iki şeyin birini öldürüb, birini 
diriltməsi lazımdır. Öldürülməsi lazım olan şey nəfsdir. 
Çünki nəfs elə bir ifritdir ki, onu öldürmədən, rahatlığa çat-
maq mümkün deyil. Dirildilməsi lazım olan şey isə könül-
dür. Çünki könlü ölü olanların məsud və bəxtiyar olması 
mümkün deyil, – Şəms Təbrizi düşüncələrini ifadə etdikdən 
sonra dalğın halda əlini saqqalında gəzdirdi, başını yenidən 
yuxarı qaldırdı və söhbətinə davam etdi, – nəfs həm də, bə-
dənlə ruh arasında çəkişmə yaradan mücərrəd bir anlayış-
dır. Belə ki, ruh özünün on doqquz gözəl xisləti ilə bədəni 
Haqqa çəkdiyi halda, nəfs də özünün on doqquz afəti ilə bə-
dəni Haqqdan sapdırmaqdadır. Lakin nəfsin yeddi məqamı 
var ki, insan onun altıncısına yüksəlmək uğrunda davamlı 
mübarizə aparmalıdır. Nəfsin birinci məqamı onun on doq-
quz afətini, yəni qeybət, fitnə-fəsad, acgözlük, xəsislik, asi-
lik, kin və ədavət, küfr, riyakarlıq, nankorluq, öfkə və hirs, 
səbirsizlik, vəfasızlıq, zənn, zülmkarlıq, hava və həvəs, 
ədəbsizlik və avamlıq, təkəbbür, həsəd, israfçılıq kimi pis 
vərdişləri əmr edən nəfsi-əmmarədir. İkinci məqam, sadala-
dığımlz pis vərdişləri edib sonradan peşmançılıq gətirən 
nəfsi-ləvvamədir. Üçüncü məqam, ilhamlanaraq qəlbindəki 
bütün pislikləri öldürən, afətləri özündən rədd edən nəfsi-
mülhimədir. Nəfsin dördüncü məqamı, nəfsi-mutmainədir 
ki, bu, heç bir pis şey istəməməklə tamamilə sakitləşmiş, bil-
mərrə özünə arxayın nəfsdir. Beşinci məqam, Allahdan razı 
qalmış, yaxud şükür edən nəfsi-raziyədir. Altıncı məqam 
bütün Haqq aşiqlərinə, gerçək ərənlərə, övliyalara, vəlilərə 
aid olmaqla, ruhun on doqquz xislətinə, yəni helm, elm, 
ədəb, səbir, vicdan, səxavət, sirr saxlamaq, qənaət, itaət, 
iman, sevgi və eşq, təvazö, mərhəmət, şükür etmə, doğru-
luq, ədalət, vəfa, sakitlik, ötəri hisslərə qapılmamaq kimi 
gerçəkliklərə təslim olmuş və Allahın razı qaldığı nəfsi-mər-
ziyədir. Bu məqam insanın öz mənliyini tamamilə öldürmə-
sidir ki, ondan sonra Allaha eşqlə vasil olmanın növbəti ya-
tabı gəlir. Nəfsin ən uca və mükəmməl olan bu yeddinci 
məqamı isə yalnız peyğəmbərlərə xas olan nəfsi-kamilədir. 



Eşq dənizləri qovuşanda  47 

Mövlananın diqqəti bütünlüklə Mürşidi-kamilin üzünə 
dikilmişdi. Şəms Təbrizi isə söhbətinə davam edirdi: 

– Əgər bir könül Allah-təalanın sevgisiylə yanıb, onunla 
həyat tapırsa, bu, Mərifətdir. Mərifətə çatana Həqiqətin qa-
pısını göstərərlər. Mərifəti yalnız bədəni tərk edərək əldə et-
mək olar. Çünki Allah-təala ilə onun qulu arasındakı pərdə 
bədəndir. İnsanın Allah-təalaya çatmasına mane olan dörd 
əlamət var, – o, sözünün dalını söyləmək üçün sağ əli ilə sol 
əlinin barmaqlarını saymağa başladı, – bunlardan birincisi, 
şəhvət, ikincisi, çox yemək, üçüncüsü, mal və mövqe, dör-
düncüsü isə ucb və qürurdur, – Şəms Təbrizinin bu sözlə-
rindən sonra Mövlana Cəlaləddin, – əlbəttə ki, bunlar Alla-
hın sevmədiyi şeylərdir, – deyərək, onun sözlərini təsdiqlə-
di. Bu zaman Şəms Təbrizi əli ilə ona “gözlə!” işarəsi verə-
rək sözünə davam etdi: 

– Dörd şəxsin qiyməti Allah-təala qatında yüksəkdir. 
Bunlardan birincisi, şükür edən zəngin, ikincisi, qənaətli və 
səbir edən kasıb, üçüncüsü, etdiyi günahlara peşman olub 
Allah-təalanın əzabından qorxanlar, dördüncüsü isə təqva 
və zühd sahibi, yəni, haram şeylərdən çəkinib, tərəddüdləri, 
mübahları tərk edərək dünyaya zərrə qədər meyl etməyən 
alimdir. Bu qiymətli insanların içində ən üstünü elm və 
helm sahibi olan bir dəstə üləmadır, – Şəms Təbrizi bu söz-
lərdən sonra azca fasilə verdi. Bu vaxt Mövlana Cəlaləddin 
nə isə demək istədi, lakin bayaq ustadın “dayan!” işarəsi 
verməsini xatırlayıb dinmədi. Mürşidi-kamil bir az düşün-
dükdən sonra ustalıqla dilləndi: 

– Comərdliyin də sayı dörddür. Bunlardan isə birincisi, 
mal comərdliyidir. Bu əlamət zahidlərə, yəni dünyanın fani 
olduğuna zərrə qədər də şübhə etməyənlərə, dünya malının 
əsiri olmayanlara məxsusdur. Onlar malı verərlər, mərifəti 
qazanarlar. İkincisi, bədən comərdliyidir. Bu əlamət müctə-
hidlərə – yüksək mənəvi-əxlaqi siması olan alimlərə məx-
susdur. Onlar Allah-təalanın yolunda bədənlərini xərcləyər-
lər və hidayəti qazanarlar. Üçüncüsü, can comərdliyidir. Bu, 
şəhidlərə məxsusdur. Onlar haqq-ədalət yolunda canlarını 
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verərək cənnəti qazanarlar. Axrıncısı isə ürək comərdliyidir 
ki, bu da ariflərə məxsusdur. Onlar da Tanrıya könül verə-
rək söhbəti qazanarlar. Vəlilər Allah-təalanı zikr etməkdən 
yorulmazlar və Onun söhbətindən doymazlar. Onların ya-
nında səbəb dünyasının heç bir qiyməti yoxdur, onlar axirət 
dünyasına qiymət verərlər. Zikr edərkən üç mərhələ 
keçəcəksən. Birincidə, “dünyada bir mən varam”, ikincidə, 
“məndə bir dünya var”, sonda isə “nə dünya var, nə mən 
varam” deyə düşünəcəksən. Ariflər hər an Allah-təalanı 
zikr edərlər, şükür edərlər və ibadətə davam edərlər. Çünki 
bir ürəkdən bütün arzu və istəklər çıxarılarsa, orada yalnız 
Allah-təalanın sevgisi qalar!.. 

Bütün bu bir-birindən gözəl, nəsihətamiz sözlər, təli-
matlandırıcı cümlələr otaqda füsünkar bir ab-hava yarat-
mışdı. Mövlana Cəlaləddin indi Allahın böyüklüyünə Şəms 
Təbrizi ucalığından baxırdı. Bu dəfə Şəms Təbrizi nəzərini 
Mövlanadan çəkməyərək özünün qeyri-adi təfəkkürünün 
mahiyyətini əks etdirən bir sualla ona müraciət etdi: 

– Kim daha böyükdür: Bəyazid Bəstami, yoxsa Məhəm-
məd peyğəmbər? – hər iki dahi salavat çevirdi. Bu sual 
Mövlanada baş qaldıran ruhi-mənəvi dəyişikliyi bir daha 
kökündən silkələdi və: 

– Əlbəttə, Peyğəmbər əfəndimiz. Bütün məxluqat, o 
cümlədən Bəyazid Bəstami də Onun xatirinə yaradıldı, – o, 
belə cavab verdi. Bu dəfə Şəms Təbrizi sualı bundan əvvəl-
kinin xırdalıqları üzərində quraraq belə dedi: 

– Onda niyə Məhəmməd peyğəmbər “mənim qəlbim 
pasla örtülür və gündə yetmiş dəfə Allaha tövbə edirəm” 
dediyi halda, Bəstami “Cübbəmin altında Allahdan qeyrisi 
yoxdur” deyib? 

– Məhəmməd peyğəmbər hər gün yetmiş məqam qət 
edərək hər dəfə yeni mərhələyə çatanda əvvəlki mərhələdə-
ki qeyri-kamilliyinə görə tövbə edirdi. Bəyazid Bəstami isə 
bir mərhələni keçib vəcdə gəldiyindən bu sözləri deyib, – 
Mövlana Cəlaləddin belə cavab verdi.  

Şəms Təbrizinin gözlənilməz sual leysanı az qala onu 



Eşq dənizləri qovuşanda  49 

çaşdıracaqdı: 
– Həzrəti Məhəmməd deyir: “Ya Rəbbi, biz Səni layiqin-

cə dərk etmədik”, ancaq Bəyazid Bəstami “Sübhana, mənim 
şanım nə ucadır” deyir, bunu necə açıqlayarsan? – Şəms 
Təbrizi sualı bu cür verərkən Mövlana Cəlaləddin onu da 
cavabsız qoymadı: 

– Peyğəmbərimizin qəlbi elə bir dərya idi ki, onda nə 
qədər mərifət, ilahi eşq təcəlla etsə, nə qədər məhəbbət, Al-
lah sevgisi olsa belə, onu içinə alardı, hətta doymadığından 
daha artığını istəyərdi. Bəyazid Bəstaminin qəlbi onunku 
qədər geniş olmadığı üçün kiçik bir təcəlladan dolub-daşar-
dı, – Mövlana Cəlaləddin belə dedi. Şəms Təbrizi Mövlana-
dakı heyrəti duyaraq fikrinə bir az da aydınlıq gətirməyə 
cəhd göstərməklə sözünə davam etdi: 

– Peyğəmbərin yolu ilə getmək zahirən onu təqlid et-
mək deyil, məsələn, o qovun yeməyibsə, sən də yeməməli-
sən? – Şəms Təbrizi belə söyləyərək, Məhəmməd peyğəm-
bərin qovun yemədiyini əlində bayraq edən məşhur sufi 
şeyxi Bəyazid Bəstaminin də qovun yemədiyinə işarə elədi. 
Sonra da o, – və ya Peyğəmbərin bir dişi düşübsə, sən dişlə-
riyin hamısını sökdürməlisən? – bu cür deyərək, Veysəl Qa-
raniyə işarə etdi. Hədislərdən birində deyildiyi kimi, Pey-
ğəmbərin döyüşdə düşmən zərbəsindən salınmış dişini xal-
çanın üzərində asılı vəziyyətdə görən Veysəl Qarani Ona 
məhəbbətini göstərmək məqsədilə dişlərinin hamısını çək-
dirmişdir. Şəms Təbrizi, – Peyğəmbərin yolu ilə getmək 
odur ki, O, Meraca gedibsə, sən də onun ardınca get! – sö-
zünü belə bitirdi. Mövlana Cəlaləddin Rumi bu sual-cavab-
dan və mükalimədən təsirlənib bir qədər özünə qapıldı. 
Şəms Təbrizini isə Mövlana Cəlaləddinin verdiyi cavablar 
heyran qoymuşdu. Elə bu zaman Mövlana Cəlaləddin yeni-
cə yuxudan oyanırmış kimi, yerindən durdu və dərhal da 
huşunu itirərək Şəms Təbrizinin ayaqlarına döşəndi. Lakin 
Şəms Təbrizi ona toxunmadı, o, bilirdi ki, Mövlana Cəlaləd-
din aşiq olduğu ulu Tanrıyla ruhən təmasda olduqdan son-
ra ayılacaq. Bu hal mürşidlərin ilahi eşqi müridinə təlqin et-
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diyi zaman dəfələrlə sınaqdan çıxmışdı. Belə ki, təsəvvüf el-
mində ilahi eşq şərab və ya mey şövqü ilə müqayisə olunur. 
Bu baxımdan həmin “şərab”ı paylayan “saqi” və ya “mit-
rab” mürşiddir. Mürşidə eyni zamanda “tərsa” da deyilir, 
bu ifadə inadkar, əzmkar anlamındadır, çünki ilahi eşqin 
təlqini Mürşiddən ilk növbədə inadkarlıq, əzmlilik və fəda-
karlıq tələb edir. Şərab və ya mey burada Tanrı eşqini anla-
dan elmə işarədir. Lakin bu elmin də miqdarı var. Həmin 
ölçü isə badə, qədəh və ya piyalədir. “Saqi”nin gətirdiyi 
“badə” ilə “mey” içib “sərxoş” və ya “məst” olan, yəni ilahi 
eşqə tutulan isə müriddir, dərvişdir. Mürid həmin bu “sər-
xoşluq”la özündən gedir və az sonra yenidən özünə qayı-
dır. Şəms Təbrizi bütün bunları xatırlamaqdaykən, doğur-
dan da çox çəkmədən Mövlana Cəlaləddin Rumi oyandı, 
amma indi o, tamam başqa əlamətləri ilə diqqət çəkirdi. 
Şəms Təbrizinin sehri, ilahi eşq təlqini onun təfəkkür dün-
yasını sanki iki dəfə böyütmüşdü, bir sözlə onu alimlikdən 
aşiqlik mərtəbsinə yüksəltmişdi... 

Beləliklə, Şəms Təbrizi Mövlana Cəlaləddinin qarşısına 
çətin bir tapşırıq, müqəddəs bir məqsəd qoydu. Mövlana 
Cəlaləddin Rumi anlamağa başladı ki, o, Peyğəmbərin fikir-
lərini, hədislərini və Qurani-Kərimin bütün surə və ayələri-
ni əzbərdən bilməklə kifayətlənməməli, həm də bu ucsuz-
bucaqsız ümmanı dibindəki ən xırda sədəflərinəcən öyrənib 
onları yenidən dərk etməlidir. Elə bu zaman Mövlana Cəla-
ləddinin fikirindən belə bir şey keçdi: “Biz səmavi və elmi 
kitablardan öncə özümüzü oxumağı bacarmalıyıq, helmimi-
zin və elmimizin səfərbərliyi ilə özümüzü dərk etməliyik”. 

Bundan başqa, Allaha qovuşmağın üç yolu vardır ki, 
Mövlana Cəlaləddin bunların hər üçünün üzərində bir alim 
kimi mükəmməl işləmiş, özü üçün ümumi nəticəyə gəlmiş-
dir. Bu yollardan biri Qurani-Kərimə və sünnəyə tabe ol-
maqla mümkün hesab edilirdi ki, buna “Təriqul-əxyar” de-
yilir. İkincisi, riyazət və zühd yolu ilə mümkün hesab edilən 
“Təriqul-əbrar”, üçüncüsü isə Mürşidi-kamil Şəms Təbrizi-
nin də təlqin etdiyi kimi Allaha eşqlə, məhəbbətlə vasil ol-
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maqdır. Bu yola “Təriqul-şuttar” deyilir. İndi Şəms Təbrizi 
ilə olan söhbətləri Mövlana Cəlaləddini üçüncü yola ayrıl-
maz tellərlə bağlamışdı... 

Şəms Təbrizi ilə Mövlananın söhbətləri o qədər dəyərli, 
o qədər mənalı və ibrətamiz gedirdi ki, az qala günlərin ne-
cə ötüb keçdiyindən xəbərləri olmurdu. Lakin bütöv bir ta-
rixi öz təsiri altına salacaq fitrətində olan bu iki dahinin mü-
kalimələri bir-birindən xoş, bir-birindən qiymətli keçirdi. 
Mövlana Cəlaləddin Rumi sirr mülkü hesab etdiyi Təbriz-
dən doğmuş bu “Din günəşi”nin təsiri altında gündən-günə 
dəyişirdi, başqalaşırdı, cilalanırdı. Bu müqəddəs görüşlər 
onun üçün bir növ ilahi çiləyə də bənzəyirdi... 

Hər iki dahi yenə də həmin hücrədə bardaş qurub söh-
bətlərini davam etdirirdi. Mövlana Cəlaləddin daha çox 
dinləməyi üstün tutduğundan söhbəti Şəms Təbrizi başladı: 

– Axirəti qazanmaq üçün fədakarcasına çalışmaq lazımdır. 
Bu, insanı cənnətə aparıb onun Allah-təalanın camalını gör-
məklə şərəflənməsinə səbəb olar. Allah-təalanın istəklisi və 
Ona qovuşmaq arzusu içində olanlara, möhnət, məşəqqət, 
dərd və bəlalara dözməkdən başqa çarə yoxdur. Dünyapə-
rəstlər axirəti tərk edib, mal qazanıb zəngin olmaqdan baş-
qa çarə görmədikləri kimi, axirətinin abad olmasını istəyən-
lərə də ölməkdən əvvəl ibadət edərək, İslam dininə xidmət 
edib, Allah eşqi yolunda yorulmadan çalışmaqdan başqa ça-
rə yoxdur, çünki aşiq olmayana eşq quru bir sözdür. Aşiqlər 
ucsuz-bucaqsız ilahiyyat dənizində üzürlər, onlar nə cən-
nətdə mükafatlandırılma arzusu ilə, nə də cəhənnəmdə 
əzab çəkmək qorxusu ilə yaşayırlar. Aşiqlər hər yerdə inci-
dilir və kənarlaşdırılırlar, lakin özləri heç kimsəni nə incidə, 
nə də kənarlaşdıra bilməzlər. Sufilər heç kəsi mühakimə et-
mədən öz içinə baxar və orada özünü eşqdən məhrum edən 
afətləri aradan qaldırmağa can atarlar. Sofular isə bunun ək-
sinə olaraq, başqalarında qüsur axtarar və onları tapıb üzə 
çıxartmaqla məşğul olarlar, – Şəms Təbrizi sözünü bitirib, 
bir az ara verdiyi zaman, Mövlana Cəlaləddin onun sözünə 
qüvvət verərək dilləndi: 
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– Allaha gedən yolda insanın öz mənliyindən keçməsi 
vacibdir, – Mövlana Cəlaləddinin bu müdaxiləsindən sonra 
Mürşidi-kamil, – bu yolda elm və ədəb də vacibdir, – dedi 
və bir az dayanıb təmkinlə yenidən söhbətinə davam etdi: 

– İnsanoğlunun ədəbi yoxdursa, o, insan deyil! İnsanı 
heyvandan fərqləndirən cəhət ədəbdir. Elm isə üç şey – zikr 
edən dil, şükür edən ürək, səbir edən bədən deməkdir, – o, 
fikrini bitirib bir qurtum çay aldıqdan sonra, – dünya insanı 
hava və həvəsinə qapdırar, nəfsin arzularına uydurar, nəti-
cədə isə cəhənnəmə aparar, – deyərək yenidən dayandı. Elə 
bu zaman bayırda azan səsi eşidildi. Onlar namaz qılmaq 
üçün ayağa durdular... 

Ertəsi gün onların söhbətləri eyni ritmdə, mükalimələri 
eyni ahəngdə davam etdirildi. Şəms Təbrizi bu dəfə sufiliyə 
və ya təsəvvüfə subyektiv baxışını Həllacı Mənsurun timsa-
lında bir qədər konkret ifadə etdi: 

– Mənsura hələ ruh bütün camalını göstərməmişdi. Yox-
sa “Ən əl-Həqq”, yəni “Haqq mənəm!” deyərdimi? “Haqq” 
hara, “mən” hara? Bu “mən” nədir? Əgər bu adi bir sözdür-
sə, onda “söz” nədir? Ruh aləmində qərq olan, sözə sığardı-
mı? – o, fikrini belə izah etdi. Mövlana Cəlaləddin ustadının 
bu fikirinə düzəliş etmək məqsədilə “Ən əl-Həqq” kəlməsi-
nə öz izahını vermək, öz yanaşmasını söyləmək istədi, lakin 
buna cürət etmədi, o, həmin izahı sonralar öz müridlərinə 
edəcəkdi. Hələlik isə o, ustadın fikri ilə razılaşmasa da, sus-
mağa üstünlük verdi. Elə bu zaman Sultan Vələd məşğul ol-
duğundan, Mövlananın ev xidmətçisi Kimya hicabda içəri-
yə daxil oldu və çay süzülmüş stəkanları buğlana-buğlana 
onların qabağına qoydu. Şəmsin zahiri gözəlliyi onun da 
diqqətini çəkdi. Şəms Təbrizinin cavan görkəmi onun gözəl-
liyini bir az da artırırdı. Bu zaman 59 yaşında olan Mürşidi-
kamilə 45-dən çox yaş vermək olmazdı. Onun da qarşılıqlı 
olaraq gözucu Kimyanın boy-buxununu süzməsi Mövlana-
nın gözündən yayınmasa da, o, üstünü vurmadı. Əslində 
bu səhnədə onun söz deməsinə bir səbəb də yox idi. Kimya 
isə Şəmsin qarşısına möminlə şeytanın qarşılaşması kimi 
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çıxmışdı. Onun tuba kimi qaməti, yaraşıqlı əndamı, incə 
beli, yeridikcə ahənglə yırğalanan yanbızları, ağ və nazik 
əlləri az qala Şəmsin ağlını başından çıxardacaqdı. Lakin o, 
zorla da olsa bu şeytani hissləri öz içində boğa bildi... 

Kimya çayı onların qabağına qoyduqdan sonra dərhal 
da hücrədən çıxmağa üz qoydu. Mövlana Cəlaləddin isə 
Kimyanın çıxmasını gözləyirmiş kimi, Şəms Təbrizinin ba-
yaqdan söylədiklərini beyninin süzgəcindən keçirərək ya-
vaş və təmkinli səslə, – siz doğrudan da dinin, haqqın və ca-
nın Təbrizdən doğmuş günəşisiniz! – dedi. Şəms Təbrizi 
onun sözünü cavabsız qoymayaraq, – mən Təbrizdən çıx-
mış kişilərin ən kiçiyiyəm, – bu sözləri deyib, dayandı və 
əlini təzəcə çay süzülmüş stəkana uzatdı. Mövlana Cəlaləd-
din isə mürşidinin müdriklik ümmanından sahilə çıxmaq, 
hikmət göylərindən yerə enmək istəmirdi. O, indi “Allahın 
nuru”nun ona karvansarada dediyi “deyirsən ki, Allah bir-
dir. Nə olsun, sən ki, fikir ayrılığında, təfriqə içindəsən, bir 
deyilsən!” bu kəlmələri xatırlayırdı və ağzını açmadan öz-
özlüyündə danışırdı, müzakirə aparırdı: 

– Doğrudan da, bu vaxta qədər bir olmamışammış, lakin 
innən belə bütün varlığımı bu bütövlüyə yönəldib, ona xid-
mət eləməyə çalışacağam, – Mövlana Cəlaləddin Rumi belə 
düşünürdü. Birdən onun xəyalından keçdi ki, neçə gündür 
müridləri ilə məşğul olmayıb, möminlərlə söhbət etməyib. 
Lakin o, bu fikrə cəmi bircə an sərf etdi və bir çoxları tərə-
findən ciddiyyətlə qəbul olunan bu hadisə Mövlana Cəla-
ləddin Rumini heç maraqlandırmadı da. Hərçənd bu vaxta 
qədər o, müridlərini yetişdirmək, onların biliyini artırmaq 
üçün bir an belə məsuliyyətindən qaçmamışdı... 
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V  F Ə S İ L  

Xiffətdən doğan möcüzə 

Mövlana Cəlaləddin Rumi bir aya yaxın idi ki, Şəms 
Təbrizinin hikmətlərini dinləyir, onun təlimini öyrənirdi, 
bir sözlə o, Şəms Təbrizi sehrinə düşmüşdü. Bu səbəbdən 
də müridləri ilə görüşmür, onlara dərs keçmirdi. Bu da get-
gedə onun müridlərinin narazılığına, eləcə də onların vali-
deyinlərinin etirazına səbəb olurdu. Onların tələblərini isə 
Mövlanaya gah oğlu Sultan Vələd, gah kənizi Kimya, gah 
da xanımı Kərra Xatun çatdırırdı. Mövlana onların dediklə-
rini dinləyir, lakin heç bir cavab vermirdi. Bu hadisə günlər-
lə uzansa da, o, tək bircə dəfə oğluna, – hələ mən özüm öy-
rənirəm, – deyə cavab vermiş, sonra da, – hələ ki, mən Mür-
şidi-kamilə talibəm, təfəkkürümün növbəti yüksəliş yatabı-
na keçməkdəyəm, – demişdi. 

Bütün bunlara baxmayarq, hər iki dahi bir guşəyə çəki-
lib Həzrəti Musa ilə Xızır peyğəmbərin görüşlərini xatırla-
dan söhbətlərini davam etdirirdilər. Onların bu inzivası, bu 
guşənişinliyi nə az, nə də çox, düz üç ay çəkdi. Sonuncu 
gün, Şəms Təbrizi üzünü Mövlana Cəlaləddin Rumiyə tuta-
raq, – mən özümdən yorulduğum üçün qəlbimi yaxından 
duya bilən bir dost axtarırdım. Nəhayət, dediklərimi anlaya 
bilən, onları tam mənasıyla qavraya bilən bir insanı tapdım, 
o da sənsən  –  Mövlana Cəlaləddin Rumi! – dedi... 

Mövlana Cəlaləddin Ruminin keçirdiyi hallar oğlu Sul-
tan Vələdin böyük marağına səbəb olmuşdu. Bu səbəbdən 
bir gün o, atasından hal-əhval tutmaq məqsədiylə onun ya-
nına gəldi. Sultan Vələd atasından Şəms Təbrizinin ona ne-
cə təsir etdiyini soruşdu. Mövlana isə, – oğlum, Şəms Təbri-
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zi özgə bir aləmdir, o, əsl günəşdir, onun fitrətində qeyri-
adi incilər var. O, Allaha daha yaxın bir insandır, mələk ki-
midir, – deyə dostunu bu cür dəyərləndirdi. Atasının bu 
sözlərindən heyrətə gələn Sultan Vələd həmin gün, axşam 
tərəfi Şəms Təbrizinin hücrəsinə yollandı. O, daxil olarkən 
Mürşidi-kamilə təzim edib, bağır basdı. Onunla bir qədər 
söhbətləşdikdən sonra Sultan Vələd atasının dediklərini ifa-
də etməyə başladı: 

– Atam bu gün Sizin uca xislətləriniz barədə çox yüksək 
təriflər söyləyərək, sizdə hələ də aşkara çıxarılmamış dəfi-
nələrin olduğunu vurğuladı, – Sultan Vələdin bu sözlərini 
dinləyən Şəms Təbrizi köksünü ötürdü, sağ əlini bir qədər 
qıvrım saçlarında gəzdirdi, sonra da salavat çəkirmiş kimi 
gözünü, üzünü oxşadı və saqqalını barmaqlariylə sıxışdır-
dıqdan sonra təmkinlə dedi: 

– Allaha and olsun ki, haqqımda söylədiyindən min qat 
artıq olsam da, mən sənin atanın ucalıq dəryasında bir dam-
la da deyiləm! – Şəms Təbrizinin bu sözlərini eşidən gənc 
oğlanı maraq bürüdüyündən orada çox qərar tutub dayana 
bilmədi və durub dərhal atasının yanına qayıtdı. Sultan Və-
ləd eşitdiklərini heyrətlə ona danışdı. Mövlana Cəlaləddin 
Rumi müdrikcəsinə üzünü oğluna tutub belə cavab verdi: 

-Bax, oğlum, Şəms Təbrizi öz nurunu da tərif etdi, bö-
yüklüyünü də göstərdi. O, həqiqətdə söyləmiş olduqların-
dan da yüz kərə artıqdır. Nə qədər böyükdürsə, bir o qədər 
də sadədir, nə qədər təvazökardırsa, bir o qədər də ucadır... 

Şəms Təbrizi ilə olan üç aylıq təlim sona çatdıqdan son-
ra düşüncə, fikir, davranış, hətta deyim tərzi belə dəyişmiş 
Mövlananı görənlər təəccüb edirdilər. Onun müridləri isə 
etirazlarını yavaş-yavaş Şəms Təbriziyə yönəltməyə başla-
mışdılar. Müridlər əməlli-başlı özlərinə əl qatmışdılar. On-
lardan biri, – qonaq da bu qədər qalarmı? – deyə səsini 
ucaltmışdı, digəri, – o, bizim şeyximizi əlimizdən aldı, – de-
yərək etirazını belə bildirmişdi. Həmin ərəfədə bir başqala-
rı, Şəms Təbrizini sehrbazlıqda, fırıldaqçılıqda suçlandırırdı. 
Hətta birisi, – o, şeyximizi ovsunlayaraq özünə məftun etdi, 
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– deyə dostlarının səsinə səs vermişdi. Bu aralıqda Şəms 
Təbrizi, Mövlana Cəlaləddinə müridlərini bekar qoymama-
sını təkid etsə də, Mövlana buna məhəl qoymadığını və yal-
nız onu dinləmək istədiyini bildirmişdi... 

Aradan xeyli keçmişdi, aylar bir-birini əvəz edirdi, 
Mövlana demək olar ki, tamamilə Şəms Təbrizi havasına 
köklənmişdi. Hər iki dahi qurduqları mükalimələrdən doy-
mur, fikir mübadiləsi aparırdılar. Lakin Mövlana Cəlaləd-
din, Şəms Təbrizinin sehrindən ayrılıb mədrəsəyə gedə bil-
mədiyi üçün müridlərin etirazları səngimək əvəzinə daha 
da güclənirdi. Son vaxtlar gənc müridlərin valideynləri də 
bu qalmaqala qoşulmuşdular. Məsələ get-gedə qızışıb o 
həddə çatmışdı ki, onlara imkan verilsəydi Şəms Təbrizinin 
hər tikəsini qulağı boyda edərdilər... 

Son günlərin birində söz-söhbətdən, dedi-qodudan zin-
hara gəlmiş Şəms Təbrizi Şama getmək istədiyini bildirdi. 
Mövlana Cəlaləddin Rumi onun bu təklifinə etiraz edərək, – 
bəs, sizin hikmətli sözlərinizi mən kimdən eşidəcəm? – deyə 
sual dolu gözlərini ona zillədi. Mürşidi-kamil heç düşünmə-
dən, – əgər mənim deməyə bir sözüm olsa və bütün dünya 
ağzımı yumsa ki, o sözü deməyim, həmin söz min il sonra 
da olsa, mən istəyən şəxsə çatacaq! – dedi. Beləliklə, Mövla-
nanın davamlı etirazlarına baxmayaraq Şəms Təbrizi Kon-
yaya gəlişindən bir il dörd ay sonra – 1246-cı il martın 11-də 
buradan Şama yola düşdü... 

Ustadından ayrı düşmüş Mövlana Cəlaləddin Rumi bu 
xiffətə dözə bilmirdi, anasından ayrı düşmüş körpə kimi 
günü-gündən sozalırdı. O, tez-tez özünə qapanır, dərdi 
dərd üstünə qalamaqla ürəyini üzürdü. Bəzən də fikirli hal-
da ətrafı gəzib dolaşır, Şəms Təbrizinin kəlamlarını yada sa-
laraq onların dərinliyinə baş vururdu, bir sözlə, onun mənə-
vi dünyasında vulkan püskürürdü. Belə bir vəziyyətdə 
dostları Səlahəddin Zərkub və Hüsaməddin Çələbi onu 
gözdən qoymurdular, ona təsəlli verməyə çalışırdılar. Lakin 
Mövlana Cəlaləddin üzüntülər fırtınasından yaxa qurtara 
bilmirdi. O, son vaxtlar Şəms Təbrizinin xiffətinə dözməyə-
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rək qəm-kədərlə yüklənmiş şeirlər də qoşmağa başlamışdı. 
Onun dediklərini isə Hüsaməddin Çələbi kağıza köçürürdü. 
Bir gün Mövlana yenə hisslərə qapılıb dəlicəsinə şeir söylə-
məyə başladı. Hüsaməddin kağız-qələmi çıxardaraq mane 
olmamaq məqsədilə onun mətərisində dayanıb dediklərini 
yazmağa başladı: 

 
Mən bir şam oldum, sən atəş, 
Yanmadım sənsiz, ya Şəms! 
Can canansız edər təlaş, 
Varar bədənsiz, ya Şəms! 
 
Yanar canım yara həsrət, 
Cismim olub gora həsrət. 
Ruhum bir diyara həsrət, 
Getməz imansız, ya Şəms! 
 
Eşq salmısan bu canıma, 
Ehtiras hopmaz qanıma. 
Məni Tanrı ünvanıma 
Al imtahansız, ya Şəms! 
 
Elmim gəlib Aydan duru, 
Helmim Yaradanın nuru. 
Fitrətimdə vicdan suru, 
Olmaz ərkansız, ya Şəms! 
 
Cəlaləddin gəlib hala, 
İdrakımda qurdum qala. 
Könlüm Meraca mübtəla, 
Qoyma məkansız, ya Şəms! 

 
Mövlana indi bu minvalla özündə qəribə duyğular hiss 

edir, anlamadığı hisslər keçirdirdi. Bunun Şəms Təbrizi həs-
rəti, yoxsa Mürşidi-kamilin təlqin etdiyi müqəddəs varlığa 
olan ilahi sevginin həsrəti olduğunu heç özü də düzəməlli 
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kəsdirəmmirdi. 
Günlərin birində Mövlana Cəlaləddin elə bu qeyri-adi 

hisslərin burulğanında dolaşdığı zaman yaxınlıqdakı də-
mirçinin zindanından qopan aramsız çəkic səslərini eşitdi. 
O, bir anlıq yeni bir varlıqla rastlaşırmış kimi gözlərini gö-
yün dərinliklərinə dayayıb eşitdiklərinə qulaq verməyə baş-
ladı. Bu səslər onun qəlbinin dərinliklərində nə isə anlaşıl-
maz, lakin olduqca məhrəm duyğular oyadırdı. Çəkicin 
vəznli taqqıltıları get-gedə Mövlananın qəm yüklü qəlbinin 
döyüntülərinə çevrilir, ruhunun sonsuzluğundan, göylərin 
dərinliyindən gələn ilahi bir musiqiyə dönürdü. Çəkiclə zin-
danın yaratdığı bu qeyri-adi lətafətdən, möcüzələrlə dolu 
ahəngdar havadan vəcdə gələn Mövlana Cəlaləddin Rumi, 
birdən yerində dövrə vuraraq rəqs etməyə başladı. Ətrafda-
kılardan kiminin ona baxıb heyrətləndiyini, kiminin güldü-
yünü belə hiss etməyən Mövlana Cəlaləddin rəqs etməyin-
də xeyli davam etdi və bu rəqsi düşüncəsində get-gedə ni-
zamladı. Bir qədər keçdikdən sonra artıq çəkicin səsləri eşi-
dilirmirdi, ətrafdakılar Mövlananı dövrəyə almışdılar, hətta 
dəmirçinin özü də bu mənzərənin seyrinə gəlmişdi, lakin 
Mövlana bütün bunlardan xəbərsizmiş kimi, öz aləmində, 
həmin musiqi altında rəqs etməyində idi... 

Bu, hal “Səma rəqsləri”nin Mövlana Cəlaləddinin ru-
hunda və təfəkküründə təzahür edən ilk nümunəsiydi. Elə 
həmin vaxtdan başlayaraq Mövlana Cəlaləddin söhbətlərin, 
elmi mükalimələrin əvəzinə vaxtını ney, yaxud rübab dinlə-
məyə sərf edir və bu həzin musiqi sədaları altında Səma rə-
qsləri edirdi... 
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V I  F Ə S İ L  

Cənnət və ölümsüzlük rəqsi 

Mövlana Cəlaləddin Rumi son vaxtlar gününü musiqi 
dinləməklə, rituallarda keçirməklə yanaşı, həm də vaxtını 
Şəms Təbrizi düşüncəsinin özəlliklərini daha dərindən anla-
mağa sərf edirdi. Beləliklə, onun təfəkkürü insanlığın 
ümumbəşəri mahiyyətinə çevrilmişdi ki, bu da sözün əsl 
mənasında iki nəhəng dənizin ruhla bədən kimi birləşmə-
sindən hüdudları təsəvvürəgəlməz bir ümmanın yaranması 
demək idi. “Əl-Quranul-Kərim”də də adı keçən acı və şirin 
dənizlər misallı və heç bir quru sərhədi olmamaqla əsrlər 
boyu ayrı-ayrılıqda öz sirli məziyyətlərini qoruyacaq bu də-
nizlərdən biri, Mövlana Cəlaləddin Ruminin mükəmməl 
təhsili, yüksək səviyyədə elmi və dini biliyi, ikincisi isə 
onun şürunda bərqərar olmuş Şəms Təbrizinin qeyri-adi 
düşüncəsi, batini elmi, qapsamlı eşq hikməti idi. Səma rəqs-
ləri də Allahı dərk etmək üçün bu iki möhtəşəmliyin qarşı-
lıqlı təsiri nəticəsində Mövlana Cəlaləddin Ruminin ruhun-
dan doğan mükəmməl bir yenilik idi. 

Bir gün Mövlana rübab çalan musiqiçinin qarşısında da-
yanıb, onun nəfis ifasını dinləyirdi. Rübabın məlahətli səsi 
sanki onu öz ağuşuna almışdı. Mövlana Cəlaləddin həzin 
musiqi səsindən zövq aldığından sol əli qoynunda, sağ əliy-
lə də çənəsini tutub fikir göylərində qartal kimi süzürdü. Bu 
vaxt Səlahəddin Zərkub ona yaxınlaşıb namaz vaxtının çat-
dığına işarə edərək dedi: 

– Ustad, günorta azanı oxunur! Bu zaman Mövlana Cə-
laləddin yuxudan oyanırmış kimi oldu və bir anlıq fikirli 
halda, nəyisə götür-qoy edirmiş kimi ona baxdıqdan sonra 
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sağ əlini bir qədər yuxarıya doğru qaldıraraq israrla dedi: 
– Yox, yox, burada qalaq, Səlahəddin! O oxunan azan 

səsi də, bu füsünkar musiqi səsləri də bizləri Haqqa çağırır. 
Lakin onların fərqli cəhətlərini unutmaq olmaz. Belə ki, 
azan insanın zahirini, görünən tərəfini öz vəzifəsini yerinə 
yetirməyə dəvət edir, musiqi isə insanın batinini, iç üzünü, 
ruhunu, bir sözlə, görünməyən tərəfini Haqqın sevgi və mə-
rifətinə səsləyir!.. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi təşkil etdiyi ritualları tamam 
yeni bir üsulla keçirirdi. Burada musiqidən istifadə olunur 
və Səma rəqsləri oynanılırdı. Mövlana Səma rəqsləri ilə Al-
lahı dərkin yeni bir musiqi əsərini, ilahi üsulunu kəşf etmiş-
di. Bu rituallar elə ilk gündən Mövlana Cəlaləddinin mürid-
ləri tərəfindən “Mövləvi” adlandırıldı. 

Mövləvi təriqətinin ilkin şərtinə görə mürid özünü mür-
şidində yox etməli, yəni, özünə baxarkən onu görməlidir. O, 
tərəddüdləri özündən uzaq tutmaqla mürşidinin bütün ar-
zu və istəklərini qəbul etməli, ona itaətini isə Tanrıya, Pey-
ğəmbərə olan itaət hesab etməlidir. Çünki bu dünyada olan 
bütün sevgi nümunələri İlahi sevginin məcazıdır, gerçəyə 
çatmanın əsl yolu isə Tanrı eşqidir. Bundan başqa, mürid 
onu mürşidindən uzaqlaşdıra bilən sözlərə qulaq asmamalı, 
şeyxinin müqəddəsliyin mütləq nümayəndəsi olduğuna 
özünü inandırmalı və onun yanında çox danışmamalıdır. 
Mövləviliyin bir qayda olaraq, ədəbə ləkə gətirəcək ünsürlə-
rin əleyhinə olan müstəqil bir təriqət olmasına rəğmən, o, 
insanın əxlaqına zidd olan üsullara qarşı da üsyankardır, 
çünki gerçəyə çatmağın yolunu bunda görür. Bu sufi təriqə-
tinin məqsədi insanın özünə qayıtmasını təmin etməkdir. 
Mövləvi təriqəti insanlara Allah xaricindəki varlıqlardan – 
həvəs və ehtiraslardan təmizlənməyi təlqin edir və bütün 
varlıqları əhatə edən Allahın varlığının yeganə gerçəklik ol-
duğunu onlara isbat etməyə çalışırdı. Təriqətə görə, varmış 
kimi görünən varlıqlar əslində yoxdur, mövcud olan isə Al-
lahın bu varlıqlar vasitəsi ilə görünən əksidir. Allahı əsl mə-
nada tanımayanlar dünyanın var-dövlətinə, naz-nemətinə 
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qul olanlardır. Bu köləlikdən xilas olmağın yeganə yolu isə 
Tanrı sevgisi, Allah eşqidir... 

Mövlana Cəlaləddin Rumi yaxşı bilirdi ki, sufi rəqsləri-
nin kökü islamdan əvvəlki qədim inanclardan gəlir, necə ki, 
şamanilik dövründə də Türküstanda musiqi və səma rəqslə-
ri vasitəsilə Tanrını dərk etmə ənənəsi mövcud idi. Bu rəqs 
kamilliyə doğru mənəvi bir yolçuluğu, ruhən gediş-gəlişi 
təmsil edən qədim türk ənənəsinin və inanclarının bir par-
çasıdır. Eyni zamanda qopuz, ney və rübab türk təsəvvüfçü 
şeyxləri və bəyləri tərəfindən sevilən musiqi alətləri idi. Bu 
minvalla əski qamların vəcdli hərəkətləri və ya onlardan gə-
lən ənənə indi Mövlana Cəlaləddin Ruminin ilhamıyla tə-
rəqqi edir, onun təsiriylə islamlaşırdı. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi mövləviliyin mahiyyətini Sə-
ma rəqslərinə də tətbiq etməklə “bu, cənnətin və ölümsüz-
lüyün rəqsidir” deyirdi. O, öz əqidəsində əsas diqqəti ilahi 
sevgiyə yönəldirdi. Müridlərindən biri ondan bu sevgiyə 
aydınlıq gətirməsini istədikdə Mövlana Cəlaləddin ona, – 
hal əhlinin könlünü sevgi paklaşdırar! – demişdi. Onun 
yaratdığı Səma rəqsləri ruhən göylərə qalxıb, Haqqa qovuş-
mağı təlqin edirdi. Varlığı dönməkdə, kainata və göy cism-
lərinə xas olan dairəvi hərəkətdə görən Mövlana Cəlaləddin 
üzünü müridlərinə tutaraq, – Səma aşiqlərin qidasıdır, sə-
mada sevgili ilə – Canlar Canı ilə görüş təsviri var, – deyir-
di. O, musiqi sədaları altında Səma rəqsləri vasitəsilə zikr 
edərək “böyük sevgi”yə yetişməkdə inamlı və səbatlı idi. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi son zamanlar vaxtını bütün-
lüklə təriqətdə islahatlar aparılmasına və Səma rəqslərinin 
nəzəriyyəsinin hazırlanmasına həsr etmişdi. O, mövləvi ol-
maq istəyənlər üçün yeni qayda qoymuşdu. Belə ki, mövlə-
vi olmaq istəyənlər sınaqdan keçməliydi və bu zaman o, tə-
riqətin ilk şərtinə görə, üç gün dərgahın bir küncündə diz 
üstə oturub ətrafda cərəyan edənləri izləməli, səbir nümayiş 
etdirərək bu mühitlə ilk ünsiyyətə girməliydi. Təbii olaraq 
birinci sınaqdan keçməyənlər də çox olurdu. Buna görə də 
yeni tətbiq olunan qayda üzrə, sınağa qatılanların başmağı 
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cütlənərək pəncəsi içəriyə doğru qoyulurdu. Lakin dərga-
hın rəhbəri üç gündən sonra başmaqların ucunu əks tərəfə 
çevirsəydi, bu, mövləvi olmaq arzusuna düşənə sınaqdan 
keçə bilmədiyi və çıxıb getməsi üçün edilən işarə idi. İlk sı-
naqdan uğurla çıxanlrı isə gərgin öyrənişli və imtahanlı 
1001 gün davam edən çilə gözləyirdi. Bunun üçün, şeyx əv-
vəlcə mövləvi olmaq arzusunda olan şəxsi qarşısında otur-
daraq, dünya sərvətindən və bütün günah işlərdən çəkinə-
cəyi, eləcə də yaxşılıq və təqva üzrə hərəkət edəcəyi barədə 
ondan söz alırdı. Şeyx bu sözi-tövhidi üç dəfə təlqin etdik-
dən sonra ona dua edirdi. Duadan sonra dünyanın hava və 
həvəsi ilə əlaqəsini kəsdiyini rəmziləşdirmək məqsədilə 
şeyx onun saçından bir neçəsini kəsib götürürdü. Çilə baş-
landıqda isə mövləvi olmağa hazırlaşan şəxs 40 gün mehtər-
lik edir, 40 gün ayaqyolu təmizləyir, 40 gün su daşıyır, 40 
gün həyət süpürür, 40 gün odun yarır, 40 gün aşpaz işləyir-
di və s. O, bütün bu sadalananları etməklə mövləvi təriqəti-
nin qaydalarına əsasən vacib hesab edilən yüksək dözüm 
nümayiş etdirirdi. Yalnız bu cür əzablı sınaq dövrünü ke-
çəndən sonra o, cəmiyyətə qəbul olunur və mürşiddən dər-
viş xirqəsi alırdı. 

Mövləviliyin əsas tərkib hissəsi Səma rəqslərindən, vəcd 
musiqisindən ibarətdir. Buna görə də Mövlana Cəlaləddin 
əvvəlcə rəqs edənin özünü qaydaya salmaq haqqında dü-
şündü. Belə ki, o, Səma rəqsi edənlərə başına “nəfsinin qəbir 
daşı” adlandırdığı papaq qoymağı, əyninə “nəfsinin kəfəni” 
adlandırdığı ağ rəngli, gen ətəkli don geyinməyi, onun üs-
tündən də qara çuxa –  xirqə keçirməyi, ayaqlarına isə məst 
geyinməyi qərara aldı. Sonra isə Mövlana Cəlaləddin Səma 
rəqsləri vaxtı istifadə olunacaq musiqi alətlərinin seçimi ba-
rədə götür-qoy etdi. O, qərara gəldi ki, həmin mərasim ney, 
kamança, yarımkürə şəklində bir cüt kiçik nağaradan ibarət 
olan kudüm və qoşa çubuqla vurulmaqla vəzn üçün istifadə 
olunan halilədən ibarət musiqi alətlərinin təranələri altında 
keçirilsin. Mövlana Cəlaləddin Ruminin qoyduğu qaydaya 
əsasən, sufilər Səma rəqsləri zamanı sağ əlini yuxarıda, sol 



Eşq dənizləri qovuşanda  63 

qolunu aşağıda tutaraq bədənlərini müxtəlif şəkildə hərə-
kət etdirir və sağ ayağını yerə dayamaqla sol ayağı 
vasitəsilə hərlənirlər. Bu mənzərədə əllərin ifadəsi “göydən 
nə aldıqsa, torpağa, Haqdan nə aldıqsa, xalqa verdik” 
mənasını, ayaqların ifadəsi isə eşq əhlinin pərgar kimi 
olduğuna işarə etməklə, “bir ayağımız şəriət üstündə durur, 
o biri ayağımızla 72 milləti dövr eləyirik” anlamını daşıyır. 

Bundan başqa, Mövlana Cəlaləddin Səma rəqsini hərəsi-
nin özünəməxsus mənası olan yeddi hissəyə böldü. İlahi 
sevgini tərənnüm edən, Peyğəmbərimizi mədh edən birinci 
hissəyə “Nəti-şərif” deyilir. İkinci hissədə, Allahın kainatı 
yaratdığı zaman “ol” əmrini verməsini təmsil edən kudüm 
və ya davul səsi eşidilir. Üçüncü hissədə, İlahinin canlılara 
nəfəs verməsini təsvir edən ney musiqisi dinlənilir. Dör-
düncü hissədə, gizli ruhun ruha salamını anladan bir mə-
qam, səmazənlərin bir-birinə üç kərə salam verməklə dairə-
vi şəkildə addımlaması izlənilir. Beşinci hissədə isə səma-
zən ağ donun üstündən geyindiyi qara çuxanı atır. Mövləvi-
liyə görə, bu məqam ruhun bədəni tərk edərək həqiqətə çat-
dığını göstərən əlamət hesab olunur. Sonra isə o, əllərini 
çarpazlayaraq bir rəqəmini xatırladır. Səmazən bu vəziyyət-
də Allahın birliyinə şahidlik edir. Bundan sonra səmaya da-
xil olmaq üçün şeyx əfəndisinin əlini öpərək ondan izn alan 
səmazən səma etməyə başlayır. Bu zaman o, mərasimin 
qaydasına görə dörd dəfə salam verir. 

Birinci salam, insanın həqiqətə yetişərək ulu Yaradanı 
dərk etməsi və özünün Bir olana qul olduğunu təsdiq etmə-
sidir. İkinci salam, bütün aləmlərin, eləcə də insanın yara-
dılmasındakı intizamı və ilahi dəqiqliyi müşahidə edərək 
Allahın qüdrəti qarşısında heyranlıqdır. Üçüncü salam, in-
sanın bu heyranlıq və minnətdarlıq duyğusunun Allah eşqi-
nə çevrilməsiylə yanaşı, həm də ağlın bütünlüklə bu sevgi-
yə xidmət etməsi, ona qurban verilməsidir. Dördüncü salam 
isə insanın mənəvi yolçuluğunu tamamlayıb, taleyi ilə razı-
laşaraq yaradılışındakı vəzifəsinə, Allahın buyurduğu qul-
luğuna dönməsidir. Qaydaya görə, bu salama Şeyx əfəndi 
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və səmazənbaşı da qatılırlar. 
Səma mərasiminin altıncı hissəsi “Əl-Quranul-Kərim”in 

“əl-Bəqərə – İnək” Surəsinin 115-ci ayəsinin oxunuşu ilə da-
vam edir: “Şərq də, Qərb də Allahındır: hansı tərəfə yönəl-
səniz (üz tutsanız) Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah (öz 
mərhəməti ilə) genişdir, (O, hər şeyi) biləndir!”. 

Yeddinci hissədə isə bütün peyğəmbərlərin, şəhidləri-
mizin, övliyaların, pirlərin, eləcə də, dünyasını dəyişmiş 
olan bütün imanlıların, inamlıların ruhları üçün “əl-Fatihə” 
Surəsi oxunur: “Bismillahir-rəhmanir-rəhim! Mərhəmətli, 
rəhmli Allahın adı ilə! Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha – 
aləmlərin Rəbbinə, mərhəmətli, rəhmli olana, Haqq-hesab 
(qiyamət) gününün sahibinə! Biz yalnız Sənə ibadət edirik 
və yalnız Səndən kömək diləyirik! Bizi doğru yola yönəlt! 
Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların 
və (Haqqdan) azmışların (yoluna) yox!”. Surənin oxunuşu 
sona çatdıqdan sonra mərasim dövlətin və dövlətçiliyin sa-
lamatçılığı üçün edilən dualarla sona yetir. 

Dərvişlər səma mərasimindən sonra heç kimsə ilə danış-
madan zikr etmək üçün səssizcə hücrələrinə çəkilirlər. Zikr 
mərasimi mövləvilərin gerçəyə çatması üçün bir üsul yox, 
sadəcə onların düşüncəsini Tanrının dərkinə yönəldən bir 
gedişdir... 

Mövlana Cəlaləddin Rumi bütün bu islahatları etməklə 
yanaşı, həm də daxilində Mürşidi-kamil Şəms Təbriziyə bir 
mənəvi ehtiyac duyur, onun xiffətini çəkirdi. Kimi görürdü-
sə, ondan Şəms Təbrizini soruşur, hara gedirdisə, orada 
Şəms Təbrizini arayırdı. Bir sözlə, hər vaxt onun gözü yol-
da, qulağı səsdə idi. Bir gün Mövlana Cəlaləddin belə bir 
bəyanat yayımladı: “Şəms Təbrizidən xəbər gətirənə ən gö-
zəl libasımı verəcəm”. Bundan sonra Şəms Təbrizini gördü-
yü və ya eşitdiyi haqda Mövlana Cəlaləddini müjdələyən 
hər kəs ondan hədiyyə aldı. Müjdəçilərin arasında yalançı 
məlumatlarla gələnlər də az deyildi. Bundan narahat olan 
Hüsaməddin Çələbi dostuna yaxınlaşıb, – axı, bu xəbərlər 
yalandır, nədən onlara inanırsan, sən nəyə görə yalançılara, 
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fırıldaqçılara paltarını paylayırsan? – deyə təəccüblə ondan 
sual etdi. Mövlana Cəlaləddin isə çox sakit tərzdə Hüsa-
məddin Çələbiyə, – dostun yalan xəbərini gətirənlərə libası-
mı verirəm, doğrusunu deyənlər tapılsaydı, onlara canımı 
verərdim, – deyə cavab verdi. 

Mövlana Cəlaləddinin müridləri bütün bu olub-keçənlə-
ri seyr edirdilər. Bir gün onlar bu narahatçılıqlara dözməyə-
rək məcralarından çıxdılar və öz mürşidlərinə çatdırdılar ki, 
Şəms Təbrizi Konyaya gələndən bəri dərs üzünə həsrət qa-
lıblar, Mövlananın söhbətlərini dinləyə bilmirlər, bu kim idi 
gəlib mürşidimizi bizdən aldı, özünə məftun elədi, hələ bir 
Mövlana onun xiffətini də çəkir, onu bir daha Konyaya qay-
tarmaq istəyir. Biz buna yol vermərik. Hüsaməddin Çələbi 
onların bu həyəcanlı müraciətini Mövlana Cəlaləddinə çat-
dıranda, o, yerindən durub müridlərinin qarşısına çıxdı və 
belə dedi: “Dünyada düşmənçilik, nifrət və qisas deyil, əksi-
nə məhəbbət, barış, anlamaq və dözümlülük hökm sürməli-
dir”. Bu zaman müridlərdən biri, – biz düşmənçilik etmirik, 
sizinlə olmaq istəyirik, – dedi. Mövlana Cəlaləddin onun sö-
zünü cavabsız qoymadı: 

– Biz qovuşdurmaq üçün gəldik, ayırmaqdan ötrü yox. 
Siz mənimlə bir yerdə olmaq, söhbətlərimi dinləmək, biliyi-
mə yiyələnmək istəyirsiniz, lakin bununla belə mənim dərs 
aldığım mürşidimi inkar edir, onu qəbul etmirsiniz. Bu, 
düşmənçilik deyilsə, bəs onda nədir? –  o, belə deyib sözünə 
qısaca fasilə verdi, sonra da heç kimdən səs çıxmadığını gö-
rüb, – ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol! – de-
yərək ovqatı təlx vəziyyətdə yenə də hücrəsinə qayıtdı... 

Beləcə, Mövlana Cəlaləddin günlərin birində Şəms Təb-
rizinin hələ də Şamda olduğu barədə məlumat aldı və oğlu 
Sultan Vələdi mürşidinin dalınca göndərdi. Onun özü isə 
bu xəbəri alalı yeni nicat tapmış kimi sevinirdi... 
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V I I  F Ə S İ L  

Şamda bir gecə 

Şəms Təbrizi Şamda iki aydan artıq vaxt keçirmişdi. O, 
da Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə olan görüşlərindən sonra 
xeyli təsirlənmişdi. Onu heyran edən əsasən Mövlananın 
yüksək elmi və dini biliyinin əlçatmaz üfüqləri idi. Hətta bir 
dəfə Şəms Təbrizi bu hisslərini onun özünə bəyan edəndə 
Mövlana, – həqiqətə dair nə söylədimsə, hamısını Əttardan 
öyrəndim, – demişdi və o, Fəridəddin Əttarın müridi oldu-
ğu üçün fəxr etdiyini etiraf etmişdi. Onun bu etirafı, təvazö-
karlığı və mənəmçilikdən uzaq düşüncəsi Şəms Təbrizinin 
ona olan rəğbətini bir az da artırmışdı... 

Şəms Təbrizi Şamda da din adamları və alimlərlə görü-
şür, maraqlı söhbətlər aparır, eyni zamanda rituallarda işti-
rak edirdi. O, həm də burada başına bir qrup gəncləri yığıb, 
onlara mədrəsədə təmannasız dərs keçirdi... 

Sultan Vələd Şama çatanda 1246-cı ilin may günləri idi. 
Şəms Təbrizi hər yerdə olduğu kimi burada da məşhur ol-
duğundan onu tapmaq elə də çətin olmadı. Sultan Vələdə 
Şəms Təbrizinin qaldığı xanəgahı nişan verdilər. O, xanəga-
ha çatanda üfüq ayrılıqdan həsrət çəkibmiş kimi Günəşi 
qoynuna sıxmaqda idi. Şəms Təbrizi isə hücrəsində bardaş 
qurub “Quran”ı oxuyurdu. Bələdçi Sultan Vələdi Mürşidi-
kamillə görüşdürüb otaqdan çıxdı. Şəms Təbrizi özünə doğ-
ma qardaşoğlu hesab etdiyi bu iyirmi yaşlı gənc oğlanı bağ-
rına basdı və bu xoş təsadüfdən məmnun olduğunu bildir-
di. Onlar xeyli söhbətləşdilər, olub-keçənləri müzakirə etdi-
lər, sonra da dini mükalimələrə üstünlük verdilər. Şəms 
Təbrizi onun təhsilinə “afərin” dedi və  –  Mövlananın oğlu-
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nu başqa cür təsəvvürə gətirmək mümkün də deyil, – deyə 
əlavə etdi. O, Konyada qaldığı vaxtlar əsasən Mövlana Cəla-
ləddin ilə məşğul olduğundan, onun oğlu ilə o qədər də ya-
xınlıq etməmişdi. İndi isə bu gənc oğlanla söhbətləşdikcə 
Şəms Təbriziyə hər şey aydın olur, eləcə də, ona olan rəğbə-
ti daha da artır, onun dərin ağlına, iti zəkasına və yüksək 
əxlaqına məftun olurdu... 

Sultan Bahaəddin Vələd 1226-cı ildə yenicə doğulmuş 
nəvəsinə öz adını qoymuşdu. Bu səbəbdən, körpə Bahaəd-
dini həm də babasının digər adıyla “Sultan Vələd” deyə ça-
ğırdılar. 

Atası ona lap kiçik yaşlarından dərs deməyə başlamışdı. 
Oğlunda olan iti zəkanı duyduğundan Cəlaləddin ona xü-
susi diqqət yetirir, savadlanması üçün ciddi məşğul olur və 
atasının adını daşıdığına görə ona daha böyük sevgiylə ya-
naşırdı. Atası təsəvvüfün qapılarını Sultan Vələdin üzünə 
açanda bəlkə də onun tay-tuşları ilə qaçdı-tutdu oynamaq 
vaxtı idi. O, daim atasının yanında olar, dini və elmi biliklə-
ri, ədəb-ərkanı özünə əxz etməklə məşğul olardı. Sultan Və-
ləd eyni zamanda atasının iştirak etdiyi məclislərə və ritual-
lara da qatılırdı... 

Sultan Vələd daxilən olduğu kimi, zahirən də atasına 
çox bənzəyirdi. Buna görə də atası ona, – sən insanların iç 
və zahiri yaradılışı baxımından mənə ən çox bənzəyənsən, – 
demişdi... 

Şəms Təbrizi ilə Sultan Vələdin söhbəti xeyli çəkdi. Ar-
tıq gecədən keçirdi. Bu dəfə Sultan Vələd atasından söhbət 
açdı və – atam sizdən – əfəndilər əfəndisi Mürşidi-kamildən 
ayrı düşəndən sonra təsəvvürəgəlməz xiffət çəkməyə başla-
dı. Hər nə iş görsə, hər nə danışsa, onun sözünün əvvəlində 
də, sonunda da sizin adınız çəkilir, – dedi. Şəms Təbrizi 
Mövlana Cəlaləddin Ruminin yüksək elmindən, əxlaqi-mə-
nəvi keyfiyyətlərindən, dərin dərrakəsindən, iti qavramın-
dan bəhs edərək ona, – mən Cəlaləddinin camalında İlahi 
nurlarını, təfəkküründə isə mütləq kamalın varlığını kəşf et-
dim, – dedi və özünün də Cəlaləddin üçün xiffət çəkdiyini 
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etiraf etdikdən sonra sözünə belə davam etdi: 
– Bu saat dünyanın heç bir yerində Mövlana Cəlaləddi-

nin tayı olacaq bir kimsə yoxdur. O, bütün fənnlərdə, din 
bilgisində, hikemiyatda, qrammatikada, morfologiyada, 
məntiq elmində ən böyük hesab edilən alimlərdən də qüv-
vəlidir. Mən ağıl yönündən bilinməsi gərək olan bu bəhslər-
də yüz il çalışsam da, ondakı elm və hünərin onda birini əl-
də edə bilmərəm. Lakin bununla belə o, özünü bilməyən he-
sab edir, hər an öyrənmək istədiyini deyir. Hüzurumda mə-
ni dinləyərkən özünü atasının qarşısında oturmuş ikiyaşlı 
uşaq kimi aparır, bir mətləbi izah etmək istəyəndə utana-
utana – “ayıbdır, sizin qarşınızda necə danışım?” – deyir. 

Şəms Təbrizi sözünü bitirəndən sonra Sultan Vələd ata-
sının şeir qoşmağa başladığından və “Səma rəqsləri”ndən 
bəhs etdi. Bu zaman Şəms Təbrizi yeni kəşf üçün sevincini 
gizlədə bilmədi, “Səma rəqsləri”nin mahiyyəti onu maraq-
landırdı və bir azca düşündükdən sonra məmnunluqla gü-
lümsəyərək dedi: 

– Oğlum, ruhani təlimlərdə əskidən rəqslərin olduğu sə-
nə də məlumdur, onun kökləri lap qədimlərə, şaman baba-
larımıza gedib çıxır, lakin “Səma rəqsləri” İslam aləmində 
və sufilikdə Allahı dərk etməyin və zikrin yeni üsuludur. 
Aşiqin rəqs etməsini həm də, onun məşuquna olan “işvə”si, 
“naz”ı hesab etmək olar. İşvə-naz Allahın öz aşiqinə, yəni 
seçkin insana bəxş etdiyi fövqəl gücdür, sirli qüvvədir. 
Mövlana Cəlaləddinin bu cür kəşflər etməsinə təəccüblən-
mək sadəlövhlük olar, – O, sözünü tamama yetirdikdən 
sonra Sultan Vələd, Şəms Təbrizidən Konyaya qayıtması 
üçün israrlı xahişlər etdi və ona, – atamı bu dərddən ancaq 
sizin vasitənizlə Allah xilas edə bilər, – dedi. Şəms Təbrizi 
onun bu nitqindən xoşlandığı üçün gülümsədi və – yaxşı, 
oğlum, gecə keçir, yatıb dincələk, inşallah sübh tezdən yola 
düşərik, – dedi. Sonra da o, – gecə bütün aləmlərə, o cümlə-
dən bizə də yatmaq şamil olunub, – deyə əlavə etdi... 

Sultan Vələd yatağında uzanmış olsa da, gözünə yuxu 
getmirdi. O, əvvəlcə “Allahın nuru” ilə elədiyi söhbətlər ət-
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rafında dolaşdı, onun hikmət ümmanından incilər çıxarma-
ğa çalışdı, bir qədər sonra isə öz keçmişinə qayıtdı. Bu za-
man Bahaəddin Vələd əvvəlcə anasını xatırladı. Anası – 
Gövhər Xatun ikinci oğlu Əlaəddini dünyaya gətirdikdən 
bir qədər sonra Haqq dünyasına qovuşdu. Qardaşlar kiçik 
yaşlarından anasız qaldılar, lakin atasının ikinci evliliyin-
dən sonra bu ağrıdan qismən uzaqlaşa bildilər. Belə ki, on-
lar ögey anaları Kərra Xatundan bir ögeylik görmədilər. Tə-
bii ki, üləma ailəsinin nizam-intizamı, ədəb və tərbiyəsi elə 
bu cür olmalıydı... 

Sultan Vələd bu dəfə atası ilə aralarında olanları xatırla-
mağa başladı. İlk yadına düşən, günlərin birində atasının 
onu yanına çağırtdırması oldu. Əmrə tabe olarkən Mövlana 
onu başdan-ayağa elə bir sehirli rəğbət hissi ilə süzdü ki, 
Bahaəddin özündən getdi, huşunu itirmədi, məhz özündən 
getdi. Az sonra o, ayıldı, lakin atasının sevgiylə sehirlənib 
ona yönəlmiş nəzərlərini görüb yenə də özündən getdi. Bir 
azdan yenə də özünə gələn Sultan Vələd atasının eyni ba-
xışlarını təkrar görərkən bir daha özündən getdi. O, bu dəfə 
özünə gələndə isə atası ona belə dedi: 

– Oğlum, əvvəlki təvəccöhümdə1 səndə elə bir gözəllik, 
elə bir yüksək məqam gördüm ki, onu başqasında tapmaq 
mümkün deyil. İkinci baxışımda, başında gözəl Süleymani 
tac gördüm. Üçüncü dəfə isə qulağında sırğa asılmışdı ki, 
gün kimi ətrafa işıq saçırdı, – Mövlana oğluna belə demişdi. 
Lakin Sultan Vələd bu hikmətləri xatırlasa da, onları yoza 
bilmirdi. O, bütün bunları lap sonralar, Hüsaməddin Çələ-
bidən sonra Mövləvi təriqətinə xəlifəlik edəndə çözəcəkdi. 
O, atasının birinci baxışını, ona təsəvvüf yolunda ehsan et-
diyi yüksək qat, ikinci baxışını, atasının müridlərinin başın-
da bir zaman özünün duracağı, üçüncü baxışını isə oğlu 
Arif Çələbinin böyük alim və vəli olacağına işarə kimi yoza-
caqdı. Sultan Vələd bütün bunları həyatda müşahidə edə-
cəkdi. Atasının ölümündən sonra isə qayınatası Hüsaməd-
                                                 
1 Təvəccöh – rəğbət, meyl, üz çevirib baxma 
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din Çələbi ona xəlifəlik etməsini təkid etsə də, Sultan Vələd 
bundan imtina edəcək, ilk xəlifəliyin Hüsaməddinin özünə 
məxsus olduğunu deyəcəkdi... 

Şəms Təbrizinin Konyanı tərk etəməsindən bir qədər 
sonra Sultan Vələd xəlvətə çəkilib riyazətlə məşğul olmaq 
üçün, yəni çilə çıxarmaq üçün atasından icazə istədi. Mövla-
na bu halın dərvişlikdə qəbahət sayılmadığını bilirdi, lakin 
oğlunun qətiyyətini yoxlamaq məqsədilə ona, – Bahaəddin, 
xəlvətə çəkilmək Məhəmməd ümməti üçün deyil, bu hal İsa 
və Musa şəriətində nəzərdə tutulur, – dedi. Amma Mövlana 
oğlunun fikrində israrlı olduğunu görüb ona icazə verdi. 
Qırx gün tamam olduqdan sonra Bahaəddin otaqdan çıxdı. 
Mövlana oğlunun üzünün nur saçdığını gördü və ondan 
xəlvətdə olarkən hansı sirlərdən agah olduğunu soruşdu. 
Sultan Vələd isə əvvəlcə yerə yıxılıb özündən getdi, bir az 
sonra isə özünə gələrək belə söylədi: 

– Xəlvətin qırxınncı günü yüksək dağlar kimi rəngarəng 
nurların bir-birinin ardınca gözlərimin önündən keçdiyini 
gördüm. Bu nurların ortasında isə belə bir yazı göründü: 
“Sənin məndən üz çevirməndən başqa bütün günahların 
bağışlandı”. Oğlundan bunları eşitdikdən sonra Mövlana, – 
oğlum, sənin bu eşitdiklərin doğrudur, unutma ki, Allah 
eşqi bütün hiss və sevgilərin yeddi qat fövqündədir. Bunları 
bizə öyrədən şəriətin qorunması isə namus qorumaq qədə-
rindədir. Hələ bir fikir ver, hindcə (farsca) “namaz”, yunan-
ca “nomos”, ərəbcə “namus”, uyğurca “nom” qanun və 
qayda anlamındadır, – deyərək, bu sözlərlə Bahaəddinin 
dediklərinə qüvvət verdi. O, elə həmin gün bu münasibətlə 
məclis qurdurdu və ritualda mövləvi dərvişlərinin Səma rə-
qsləri başlandı... 

Sultan Vələd azan səsinə oyananda onu nə vaxt yuxu 
apardığını heç özü də dəqiqləşdirə bilmədi. Onlar “Sübh 
namazı”ndan sonra yolçuluğa başladılar. Sultan Vələd Mür-
şidi-kamili öz atına mindirib, özü isə piyada getməyə başla-
dı. Yolun müqəddəsliyi bu dəfə də özünü göstərdi və yol-
boyu olan söhbətlər Sultan Bahaəddin Vələdə dunyanın ən 



Eşq dənizləri qovuşanda  71 

qiymətli mükafatını bəxş etdi. Söhbət əsnasında Mürşidi-ka-
milin söz xəzinəsinin qapıları Sultan Vələdin üzünə tayba-
tay açılmışdı. Şəms Təbrizi buyururdu: 

– Yaradılmış nə varsa, hamısı insana fədadır. İnsansa ər-
şə də getsə, yerin yeddi qat dərinliyinə də girsə heç bir fay-
da görməz, bunun üçün könülə və könül sahibinə yar ol-
maq gərəkdir. Bütün peyğəmbərlərin, gerçək ərənlərin, övli-
yaların aradığı bax, bu hikmət idi, onların çalışıb, bu yolda 
can qoymaları da elə buna xidmət edirdi. Bütün aləm tək bir 
nəfərdədir. İnsanın özünü dərk etməsi, onun Haqqa gəlməsi 
və insanı insan olduğu üçün sevməsi deməkdir. Kəbə dün-
yanın ortasındadır və bütün mömin insanlar ibadət zamanı 
yönünü ona çevirirlər. Lakin Bəyazid Bəstami ilə bağlı 
hədisdə deyildiyi kimi, Kəbəni ortadan qaldırsaq, insanların 
bir-birinin könüllərinə səcdə etdikləri meydana çıxar. Onun 
səcdəsi bunun, bunun səcdəsi də onun könlünədir. Kəbə də, 
ənbiyaların, övliyaların, Haqqa gəlmişlərin könlü də 
Allahın evidir, lakin onların arasında bir fərq var. Belə ki, 
Kəbə evi qurulalı Allah bir dəfə də olsun onun içinə girmə-
yib, könül evi tikiləndən bəri isə əksinə, O, heç oradan çıx-
mayıb. Demək, Allah doğru könüldədir. Doğru könül – 
içində Allahın kölgəsi olandır. Bu hal həm də böyük inam 
tələb edir. İnsan Allahdan başqa bir kimsəyə ehtiyacı olma-
dığına inanmalıdır. Bu zaman Allah onu başqasına möhtac 
etməz! Böyük inamın sonu imandır. 

Yolboyu onların arasında gedən mükamilələrdən Sultan 
Vələd əməlli-başlı dəyişmiş, daha çox kamilləşmiş və müd-
rikləşmişdi. Yolda Şəms Təbrizi ona ata minməyi təkid 
edəndə isə o, belə cavab vermişdi: 

– Şah da atlı, kölə də, belə şey olarmı?! – Şəms Təbrizi 
bu cavabdan razı qalsa da, üzünü Bahaəddinə tutaraq, – nə 
mən şah deyiləm, nə də sən mənim köləm, hər ikimiz rəhm 
və mərhəmət sahibi olan uca Allahın sədaqətli qullarıyıq, – 
demişdi. Bu minvalla Sultan Vələd Konyaya qədər piyada, 
Şəms Təbrizi isə atın belində gəldi... 
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V I I I  F Ə S İ L  

Nəbiz 

Şəms Təbrizi ilə Sultan Vələd Konyaya çatanda gün ax-
şam olurdu. Baharın axırıncı ayı olduğundan çəmənlərdə 
otlar dizə çıxırdı. Ara-sıra otların arasından baş qaldıran la-
lələr çəmənliyə xüsusi gözəllik verirdi. Günəşin zərrin şə-
fəqlərində parıldaşan kəpənəklər sanki güllərlə gizlənqaç 
oynayırdılar... 

Şəms Təbrizi ilə Sultan Vələdi Mövlana Cəlaləddin 
Rumi və onun sadiq müridləri qarşıladılar. Mövlana Cəla-
ləddin “Allahın nuru”nun əlindən öpdü və onlar uzun ayrı-
lıqdan sonra qucaqlaşdılar. Mövlana Cəlaləddin özünü sax-
laya bilmədi və içində Şəms Təbriziyə olan sevgisini tərən-
nüm etməyə başladı: 

– Dəli gözyaşlarıyla dəstəmaz aldım və namazımda qib-
ləm canlar canı olan sevimlinin mübarək üzü oldu. Doğu ol-
sam, batı kəsilsəm, göylərə çıxsam da, səndən bir nişanə 
tapmadıqca mənim də dirilikdən bir nişanəm olmaz. Ölkə-
nin zahidiydim, minbərə sahibiydim, lakin könül qəzası 
məni sənə qarşı əllərini çırpan aşiq halına gətirdi. Ey canlar 
canı, səndən başqa başım varsa, yox olsun! Sənsiz yaşasam, 
mənim varlığımı yandır, Kəbədə də, kilsədə də məbudum 
sənsən. Yuxarıdan da, aşağıdan da maksudum sənsən. Çün-
ki ən gözəl nemətləri səndən aldım, çörəyini gördüm, artıq 
başqasında gözüm yox, suyunu içdim, o biri sudan usan-
dım, imtina etdim. Bir adam kimə tapındısa, elə onun səviy-
yəsindədir, onun dəyərindədir. Mən xoşbəxtəm ki, sənə ta-
pınmaqdayam. Ey Şəms, eşqin ərşi və fərşi keçə bilən atəş-
lər içində sənin üzünü gizlədə bilmirəm, sənin mübarək 
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üzün hey gözlərimin önündədir. Ağlın Zülfüqara bənzəyən 
dili eşq dənizini nadir incilərlə doldurdu, lakin incilər incisi 
olduğun səni – Şəms Təbrizini tapmaqda ağlın gözü kor ol-
du, dili tutuldu və o, susdu. 

Mövlana Cəlaləddinin dəyərli sözlərindən sonra araya 
bir qədər sükut hakim oldu. Lakin az sonra Şəms Təbrizi 
çox sakit tərzdə və salqarla dilləndi: 

– Canlar can yoluyla Canlar Canına qovuşar! Canlar Ca-
nına qovuşmaq batini hacılığın özüdür. Batini hacılıq, könül 
kəbəsini ziyarət etməkdir ki, bu da hər möminə, hər aşiqə 
qismət olmaz. 

Bu müdrik sözlər yenə də ətrafa su ələmiş kimi oldu, 
dinləyənlərə sadəcə düşünmək yetərli olmadı, onlar əllərini 
gicgahına dayayıb fikirə getdilər. Allah dostları isə bu mən-
zərənin ağırlığını götürmək məqsədiylə söhbəti yüngülləş-
dirmək qərarına gəldilər və bir-birinin əhvalı ilə maraqlan-
mağa başladılar. Xoş sözlərdən sonra isə Şəms Təbrizi Sul-
tan Bahaəddin Vələdin barəsində söyləyərək, onun xidməti-
ni dəyərləndirməyə başladı: 

– Ulu yaradanın mənə əta etdiyi iki şeyi – başımı və sir-
rimi bağışlaya bilərəm. Sirrimi Bahaəddinə bağışladım. O 
sirri ki, əgər Bahaəddinin ömrü Nuh peyğəmbərin ömrü qə-
dər olsa və o, mənəvi zənginlik qazanmaq məqsədilə bu 
ömrün hamısını xərcləməyə girişsə belə, bu yolçuluqda 
məndən əldə etdiyi feyzi qazana bilməzdi. Mürşidi-kamil 
bundan sonra üzünü Mövlana Cəlaləddinə tutaraq, – əziz 
dostum, çoxmu xiffət çəkdin? – deyə soruşdu. Mövlana ona, 
– biz dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəl-
mişik, – söylədi. Şəms Təbrizi onun bu kəlməsinə “bərəkal-
lah!” söyləyərək fikrini belə açıqladı: 

– Tək sənlə mən yox, bəşər övladlarının hamısı bu əqi-
dədə birləşməlidir, əgər bu mümkün olarsa, onda yer üzün-
də nə cin qalar, nə də şeytan. Mənə gəlincə isə min ildən 
sonra da mənə ehtiyacı olanlarla bir yerdə olacağam, – Şəms 
Təbrizi bu sözləri dedikdən sonra öz xüsusiyyətinə uyğun 
olaraq bir az ara verdi və şəhadət barmağını göyə tuşlaya-
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raq yenidən dilləndi: 
– Ey Mövlana Cəlaləddin, sən batin aləmində irəlisən, 

amma mən batinin də batinisiyəm. Mən sirlərin sirriyəm, 
nurların nuruyam. Ərənlər mənim sirlərimə çata bilməzlər. 
Hətta eşq də mənim yolumda pərdədir. Diri sevgi isə ötəri 
hisslərdən doğduğundan, əslində ölüdür. Ol xəttat üç xətt 
yazar oldu. Birinci xətti özündən başqa kimsə oxuya bilmə-
di, ikinci xətti həm özü oxudu, həm başqası, üçüncü xətti nə 
özü oxuya bildi, nə də başqası. Bax, o üçüncü xətt mənəm! 

Mürşidi-kamilin bu sözlərindən sonra hamı susmuşdu. 
Mövlana Cəlaləddin dərin düşüncələrə dalmışdı, – İlahi, 
Şəmsin varlığına heyrətmi edirsən, axı o da sənin yaratdıq-
larından deyilmi?! – o, bir az duruxub başı ilə təsdiqləyə-
təsdiqləyə özlüyündə düşündü, – bəli, Şəms Təbrizi günəş-
dir, onun verdiyi nurla, ondan güc almaqla Allaha yüksəl-
mək olar, lakin onu oxumaq istəsən gözlərini qamaşdırar, – 
indi belə düşünən Mövlana Cəlaləddin, Şəms Təbrizinin bu 
sözünü sonralar da tez-tez xatırlayacaqdı. Mürşidi-kamil bu 
sözlərdən sonra Mövlananın düşüncələrə qapıldığını gördü 
və onu özünə qaytarmaq üçün, – eşitdim ki, şairlik də edir-
sən, deməli sənin hikmətlərin, dini mövqeyin gələcək nəsilə 
bu yolla da çatacaqdır, bundan çox məmnunam, – dedi və 
bu sözdən sonra onun dodaqlarına təbəssüm qondu. Möv-
lana Cəlaləddin ustadının sözünü cavabsız qoymadı: 

– Xoşbəxtəm ki, dostlarım yanıma gələndə darıxmasın-
lar deyə şeir qoşub oxuyurdum. Bundan başqa mənim şeirlə 
heç bir bağlılığım yoxdur. Mən hara, şeir hara? Fəqət Tanrı 
belə istədisə, mən nə edə bilərəm? Allah adına şeirlə edə bi-
ləcəyim heç bir şey yoxdur. Qonaqlarımın rahatlığı üçün bu 
zövqü yaşamaq, qəlbimin saflığını ifadə etmək mənim mə-
nəvi borcum və vəzifəm idi. Bu hal qonaqların iştahası küs-
məsin deyə ev sahiblərinin əllərini yumaq məcburiyyətində 
olduğuna bənzəyir... 

Hər kəsə xoş olan bu görüşdən sonra onlar yuyunub 
şam yeməyinə oturdular. Şəms Təbrizi heybəsini açıb hər-
dənbir istifadə etdiyi nəbizlə dolu şüşəni çıxardı. O, xurma-
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dan və ya quru üzümdən çəkilmiş şirəni uzun müddət sax-
lamaqla alınan nəbiz meyini xoşladığından, bu axşam da 
ondan bir az istifadə etdi, amma az, yeməkdən də az, şərab-
dan da. Bunu diqqətindən qaçırmayan, onlarla bir süfrə ar-
xasında əyləşmiş Hüsaməddin Çələbi Mürşidi-kamildən nə-
dən çox az təam etdiyini soruşdu. O, isə, – pəhrizi olmayan 
bədən, meyvəsiz bir ağacdır, – deyə onun sualını cavablan-
dırdı, sonra da, – su ağac üçün zəruri olsa da, artıqlığı kökü 
və gövdəni çürütdüyü kimi, yeməyin və içməyin də artıqlı-
ğı həzz, süstlük gətirərək ruhumuza kəsabət pərdəsi çəkir, 
onu çürüdür, – deyə əlavə etdi. Elə bu zaman Kimya süfrə 
arxasında əyləşənlərə çay süzməyə başladı. Birinci stəkanı 
doldurub ədəb qaydalarına uyğun olaraq Şəms Təbriziyə 
tərəf gəldi. Onun bu gəlişini sanki bir həyəcan müşayiət 
edirdi. Stəkan əlində əsməyə başladığından o, digər əlini də 
stəkana yaxınlaşdırdı. Lakin Şəms Təbrizinin həndəvarına 
yaxınlaşdıqda stəkan onun əlindən düşdü, isti çay az qala 
Kimyanın ayağını yandıracaqdı. Hamının gözü bu səhnəyə 
dikildi. Özünü itirmiş qız əyləşənlərdən üsr istəyib dərhal 
iri addımlarla otaqdan çıxdı. Bundan sonra isə Kərra xatun 
süfrə arxasında əyləşənlər üçün çay süzməyə başladı. Bu 
hadisəni beynində öz ağlının kəsəri ilə döyüşdürən Şəms 
Təbrizinin gözü yanan şamlara və onun ətrafında dövrə vu-
ran pərvanələrə sataşdı. Pərvanələr bir neçə dövrədən sonra 
şamın yanan hissəsinə toxunaraq özlərini fəda edirdilər. Şə-
ms Təbrizi nədənsə özlüyündə Kimyanı pərvanələrlə müqa-
yisə edirdi. O, bir qədər düşündükdən sonra üzünü əylə-
şənlərə tutaraq dedi: 

– Şam ilahi nurların mənbəyi olan baqi günəşi, pərvanə-
lər isə Haqq aşiqlərini xatırladırlar. Baqi günəş Haqq aşiqlə-
rinin məşuqu olduğu kimi, şam da pərvanələrin məşuqu-
dur. Pərvanələr əvvəlcə şamın ətrafında ilahi eşqdən sərxoş 
olmuş kimi rəqs edirlər, sonra da ona toxunmaqla, onun 
oduna yanmaqla bədənlərini tərk edib məşuqlarına qovu-
şurlar. Bax, bu hal Allah aşiqinin öz məşuquna qovuşmasını 
təsvir edən gözəl bir nümunədir, – Mürşidi-kamil fikir bil-
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dirdikdən sonra susaraq əlini çaya uzatdı, lakin onun aydın 
və dolğun izah etdiyi mövzuya şərh verən olmadı... 

Şam yeməyindən sonra Mövlana Cəlaləddin özü ilə 
Şəms Təbrizi arasında olan münasibətin əvəzsiz bir dostlu-
ğa çevrildiyindən bəhs etdi. O, həm də, bu dostluğun özəlli-
yindən, tarixi əhəmiyyətindən, eyni zamanda öz həyatında 
unudulmaz iz saldığından və təfəkkürünü kökündən dəyiş-
diyindən geniş söhbət açdı. Bu zaman Şəms Təbrizi dostlu-
ğa aid olan fikirlərini söyləməyə başladı: 

– Gerçək dost Allah kimi məhrəm olmalıdır. Dostun çir-
kinliklərinə və xoşa gəlməyən cəhətlərinə dözmək, onun xə-
talarından inciməmək lazımdır. Dost dostdan üz çevirmə-
məli, onun sözünü yerə salmamalıdır. Mərhəməti bol olan 
Allah bəndələrindən eyiblərinə, günahlarına, nöqsanlarına 
görə üz döndərmədiyi, şahanə bir şəfqətlə onların nazını 
çəkdiyi kimi, dost da dosta eyni münasibəti bəsləməlidir. 
Əvəz gözləmədən, heç bir təmənna güdmədən edilən dost-
luq belə olur, – Şəms Təbrizi bu sözləri dedikdən sonra üzü-
nü Sultan Vələdə tutaraq, – görək bu gənc oğlanın fikri nə-
dir? – dedi. Bu, həm də Bahaəddinin əxlaqı və düşüncəsi 
üçün növbəti bir sınaq idi. Sultan Vələd çox az düşündü və 
bir qədər də narahat halda sözə başladı: 

– Mən sizin hüzurunuzda söz deməkdə çox acizəm, la-
kin izin versəniz, bir dəfə atamın mənə tövsiyə etdiklərini 
diqqətinizə çatdıra bilərəm, – o, bu sözləri deyib dayandı, 
daha doğrusu atasının nəsihətini demək üçün izin gözlədi. 
Şəms Təbrizi “buyur” dedikdən sonra o, təşəkkür edib sö-
zünə davam etdi: 

– Atam mənə demişdi ki, əgər istəyirsənsə düşmənin də 
səni sevsin, qırx gün onun xeyrinə danış, onun yaxşı olma-
sından bəhs et. Onda düşmən dönüb sənin dostun olar, 
çünki könüldən dilə yol olduğu kimi, dildən də könülə yol 
var, – Bahaəddin sözünü bitirib dayandı. Şəms Təbrizi razı-
lığını bildirdikdən sonra Mövlana Cəlaləddinə baxdı, ondan 
da bir hikmət gözlədi. Mövlana Cəlaləddin sözü deyərkən 
üzünü oğluna tutdu: 
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– Dost sənin gözündür, onu çör-çöpdən uzaq tut, ona dil 
süpürgəsiylə toz qondurma. Dost can aynasıdır, aynanın 
üzünü nəfəsinlə buğlandırma! 

Bundan sonra Şəms Təbrizi deyilənlərə öz əlavəsini etdi: 
– Dostuna sevgidə əndazəni aşma, çünki həddini keçən 

hər şey dəyərini də itirir. Bundan başqa, bir gün dostuna 
kin bəsləmək məqamının gələ biləcəyini də hesaba al, insan-
lıqda bu da mümkündür. Düşməninlə də çox ağır və sərt 
davranma. Ola bilər ki, günlərin birində dostlaşarsınız, – 
sanki Şəms Təbrizinin ilham pərisi çiyninə qonmuşdu, odur 
ki, sözünü davam elədi: 

– Bir nəfər haqqımızda bircə dəfə vəfa göstərərsə, sonra 
ondan min cəfa gəlsə belə biz həmin bircə vəfanın xatirinə 
onun yetirmiş olduğu digər cəfalara bənd olmarıq. Vəfanın 
haqqını bilən cəfaya baxmaz, – Şəms Təbrizi bu sözləri de-
yib yenə də Mövlana Cəlaləddinə baxdı. Mövlana Cəlaləd-
din isə ustadının ondan bir daha hikmətli kəlmə gözlədiyini 
anladı, və – mənim bütün dediklərim sənin səsindir, ona 
görə də, hikməti səndən eşitmək daha xoşdur, – deyərkən 
nəzərlərini Şəms Təbrizinin üzünə yönəltmişdi.  

Şəms Təbrizi ona təşəkkür edib yenidən dilləndi: 
– Hər kim sənə “filankəs səni tərifləyirdi” desə, söylə ki, 

məni öyən sənsən. Kim sənə “filankəs səni söydü” desə, ona 
da söylə ki, məni söyən sənsən, onu bəhanə edirsən. Düş-
mən sənə bir kimyadır, o, səni oyandırır, səni sənin olanı 
mühafizə etməyinə sövq edir, sənin qapanmış gözünü açır. 
Səni Tanrı qapısından uzaqlaşdıran, mənasızlıqla məşğul 
edən dostun isə həqiqətdə sənin düşmənindir!.. 

Bu axşam onların söhbətləri xeyli uzandı. Mürşidi-kami-
lin yol yorğunu olduğunu nəzərə alaraq ətrafındakılar israr-
la ondan dincəlməsini xahiş etdilər...  
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I X  F Ə S İ L  

Allahla vəhdətdə olmağın sirri 

Şəms Təbrizi bu səhər sübh namazından sonra qayıdıb 
yenidən yatağında uzanmışdı. Dünənin yol yorğunluğu hə-
lə də onu axıracan tərk etməmişdi. Şəms Təbrizi bu vəziy-
yətdə ötən axşam dostları ilə aralarında olan söhbətləri ya-
dına saldı, sonra da Kimyanın özünü qeyri-adi aparması, bu 
qızın əlindən çay stəkanını salması onun beynində dumanlı 
fikirlərə çevrildi... 

Şəms Təbrizi yatağından duranda Günəş xeyli yüksəl-
mişdi. O, həyətdə bir qədər gəzişmək məqsədilə otaqdan 
çıxdı. Bir az getmişdi ki, evin tinində Kimya ilə üz-üzə gəl-
di. Bu qarşılaşma təsadüfə daha çox bənzəyirdi, bunu Kim-
yanın ürkək yerişindən də sezmək olurdı. Onlar üz-üzə gə-
lən zaman Kimya sağ tərəfə qanrılıb addımlarını yeyinlətdi. 
Şəms bu qızda özünə qarşı bir pərəstiş hiss etmişdi, hətta bu 
haqda dünən axşam yatağa uzananda da bir qədər fikirləş-
mişdi. O, həm də götür-qoy etmişdi ki, Kimya hər şeydən 
öncə Cəlaləddinin kənizidir və Cəlaləddin onu doğma öv-
ladlarından ayırmır, lakin taleyin qisməti var. Bu səhərki 
görüşdə isə bu qız ona daha cazibədar görünmüş, onu özü-
nə daha çox çəkməyə başlamışdı. 

Şəmslə Kimyanın bundan əvvəl iki dəfə göz-gözə gəl-
məsini Mövlana Cəlaləddin də gözündən qaçırmamış və o 
da dünən axşam bu barədə fikirləşmişdi. Mövlana düşün-
müşdü ki, Kimya artıq yetkinlik yaşına çatmaqdadır, o ərə 
gedə bilər, Şəmsin yaşı çox olsa da, onların könülləri bir-bi-
rini tutubsa, bu da lap yaxşı. İkinci bir tərəfdən isə Şəms 
Təbrizini Konyaya bağlayacaq ən gözəl vasitə elə onun 
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Kimya ilə evlənməsi ola bilər, bununla həm də onlar qohum 
olarlar. Bunlara baxmayaraq, bu təklifi irəli sürmək üçün nə 
Şəms Təbrizi bir addım ata bilirdi, nə də Mövlana Cəlaləd-
din bunu özünə sığışdırırdı, deməli hər şey təbii olaraq alın-
malıydı. Bunlardan savayı, Mövlana Cəlaləddinin həm də 
Kimyaya yazığı gəlirdi, belə ki, bu qız onun yaxın tanışla-
rından birinin yeganə övladı idi. Qəfil bir xəstəlik nəticəsin-
də əvvəlcə anası, sonra da atası dünyasını dəyişdikdən son-
ra Kimyanı özünə övladlığa götürən Mövlana uşaqlarına da 
Kimyanı bacı kimi qəbul etmələrini tapşırmışdı, lakin hər 
halda arada qan qohumluğu olmadığına görə, bu qız evin 
kənizi hesab edilirdi... 

Şəms Təbrizi Konyaya bu gəlişində həm Cəlaləddin ilə 
məşğul olurdu, həm də ona müridlik eləmək istəyində olan 
bir qrup adamlara dərs keçirdi. Bu dəstəyə daxil olanların 
arasında Hüsaməddin Çələbi, Səlahəddin Zərkub və Sultan 
Vələd də var idi. Təbii ki, Mövlana Cəlaləddin də həmin 
dəstəyə qoşulub bütün söhbətlərdə iştirak edirdi. Şəms Təb-
rizi onlarla mədrəsədə məşğul olurdu. Elə ilk gündən o, 
mədrəsənin qabağına bu sözləri yazdırmışdı: “Eşq meyxa-
nasının və vəhdət ətrinin nə olduğunu bilməyən kəs buraya 
yol tapa bilməz”. İndi bu cür dərslərdən biri idi. Həmişəki 
kimi möminlər, müridlər sakitcə oturub Mürşidi-kamili din-
ləyirdilər. O isə aramla təfəkkürünün dərin qatlarını onu se-
vənlərə göstərməkdə idi: 

– Elm tələb edənlərə, yəni alim olmaq istəyənlərə hər 
kəsin gözündə alçaq olmaq, sadə görünmək və tək, kimsə-
siz, qəribə qalmaqdan başqa çarə yoxdur. Çünki kim elm 
öyrənmək arzusunda olsa, onun hüznü, kədəri çox olar, 
onu təhqir edərlər. Lakin bundan sarsılmaq olmaz, əksinə 
səbir səfərbər olunmalıdır. Çünki bütün çaylara əvvəlcə su 
verib, sonra da ağuşunu açıb onları yenidən qoynuna çəkən 
dənizin çör-çöpü başının üstündə gəzdirməsi təbiidir və bu, 
dənizə əskiklik gətirmır. Ona görə də, insanın dincliyə qo-
vuşması üçün hər cür dərdə, bəlaya mətanətlə sinə gərməsi 
lazımdır. Səbirin olması həyatın mövcudluğunda vacib şərt-
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dir. Ona hər addımda, hər qarışda, hətta yemək yeyərkən 
də ehtiyac duyulur. Belə ki, səbirsiz yeyilən yemək onu diri-
diri udmaq deməkdir. Yemək çeynənilmədən udulacaqdır-
sa, Allah sənə dişləri niyə verirdi? Onu dişlərin arasında hə-
lim etməsən, sənin qursağını incidər. Yemək elə yeyilməli-
dir ki, sən onu incidəsən, o səni incitməyə. Elə ye ki, ağırlı-
ğını ona yükləyəsən, səbirin olmasa o, ağırlığını sənə yüklə-
yər, – Şəms Təbrizi bu sözləri deyib, boğazını arıtladı və ye-
nidən sözə başladı: 

– Elmli olmaqla Allahla vəhdətdə bulunmağı düşünmək 
sadəlövhlükdür, cünki bu, yalnız eşqlə mümkündür. 

Bu sözləri deyərkən o, üzünü Mövlanaya tutmuşdu, in-
di isə nəzərini digər müridlərinə tutaraq davam edirdi: 

– Eşqi anlamaq üçün hər bir mövcud zərrənin belə gözə-
görünməz bir şəkildə “Bir olan”la – Allahla vəhdətdə oldu-
ğunu dərk eləmək lazımdır. Adi gözlə görünən və görün-
məsi mümkün olmayan hər nə varsa Allahla irtibatdadır1. 
Bu irtibatı mən görə bilirəm, onu sizin də görməniz lazım-
dır, lakin bunu adi gözlə yox, məhz idrakın gözüylə seyr et-
mək olar. İdrak məsələsinə gəldikdə, aşiq olmaq arzusuyla 
yaşayanın fitrətində bütün elmi və dini biliklərlə yanaşı vic-
dan, mənəvi azadlıq, ruhi sağlamlıq, eyni zamanda, 
“mən”ini öldürmək, sirrini saxlamaq və səbir nümayiş et-
dirmək bacarığı olduqca sıx birləşməli və bu bağlılıq onun 
fitri istedadı – helmi ilə işıqlandırılmalıdır. Bax bu, mənəvi 
qurtuluşun, Allahla vəhdətdə olmağın yeganə yoludur! La-
kin sadaladıqlarımızdan birinin olub, o birinin olmadığı 
halda bu barədə düşünməyə belə dəyməz. Çünki yaşamaq 
üçün hava, qida, geyim və digər ünsürlərin lazım olduğu 
halda, bunlardan biri çatışmazsa, yaşamaqdan söhbət gedə 
bilməz. Bunun üçün mümkün olan şəraitdə birinə qənaət 
etməklə olmayanı da əldə etməyə cəhd etmək gərəkdir. De-
məli, hesabsız, sonunu düşünmədən malını sərf edənlər, ka-
sıb olarlar, lakin hər kim kasıblığa səbir edib, qənaətkar ol-
                                                 
1 İrtibat – təmas, münasibət, bağlılıq 
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sa, sonunda zənginliyə çatar. Burada da belədir, əgər vicda-
nın, istedadın varsa, elmin yoxsa və ya bunun əksi olarsa, 
vaxtını boşa sərf etmiş olarsan, – Şəms Təbrizi bunları de-
dikdən sonra söhbətini müvəqqəti olaraq dayandırdı, ətrafı-
na baxdı, bir qurtum çay aldı. Sonra isə bir azca alnını ovuş-
duraraq yenidən sözünə davam etdi: 

– Sirri gizli saxlamaq vacib şərtlərdəndir. Hər bir insan 
özlüyündə bir kainatdır, əgər kainat öz sirrini bizlərə ver-
səydi, artıq o, kainat olmazdı, çünki nə çoxdu naqislər, özü-
nü Allah kimi görmək istəyən quldurlar, ona görə də, bütün 
bəşəriyyət sirrimi bilmək üçün saqqalımdan asılsa belə, ağ-
zımı açmaram, – o, bu sözləri deyib Mövlanaya baxdı və bu 
barədə onun da fikir söyləməsini istədi. Mövlana ayağa 
durdu, boğazını arıtladı, bu zaman Şəms Təbrizi ona dedi 
ki, oturub da danışa bilər. Mövlana ustadına təşəkkür etdik-
dən sonra fikir söyləməyə başladi: 

– Toxumun torpaq içində gizlənməsi baxçanın yaşıllaş-
masıyla nəticələnir. Sirr də belədir. Əgər sirlərin könlündə 
gizli qalarsa, muradın tez hasil olar. Peyğəmbər əfəndimiz 
bu dediklərimizi belə təsdiqləmişdir: “Hər kim sirrini sax-
larsa, tezcə muradına yetişər”, – Mövlana Cəlaləddin Rumi 
bunları deyib dayandı. Şəms Təbrizi ona təşəkkür etdikdən 
sonra əlavə etdi: 

– Bütün varlıqlar sirli olaraq qalmaqdadır, sirri çözül-
müşlər artıq varlıq deyil, bu mənada Allah da öz sirrini ya-
ratdıqlarına vermədi. Çözülmüş sirlər isə ancaq Haqqın ira-
dəsi ilə bizə əyan olanlardır. Allah öz hikmətini bəndəyə 
damla-damla verər, hərçənd bu damlaların qopub gəldiyi 
ümman sonsuzdur. Bizim məqsədimiz “Bir olan”ın sirlərini 
aramaq deyil, bu, heç mümkün də deyil, bizim amalımız 
“Bir olan”la bütövləşmək, Onunla vəhdətdə olmaqdır, – Şə-
ms Təbrizi sözünü bitirib qısa fasilə vermək üçün dayan-
mışdı. O, yenidən sözə başlamaq niyyətində idi, lakin bu 
zaman azan səsi eşidildi. Onlar durub namaza getməyə ha-
zırlaşdılar... 
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X  F Ə S İ L  

Ürək birliyi, ruh dili 

Mövlana Cəlaləddin Rumi səhər tezdən mədrəsəyə mü-
ridlərinə dərs deməyə getmişdi. Şəms Təbrizi isə hələ evdə 
idi. O, Mövlana Cəlaləddinin arvadı Kərra xatun və onun 
kiçik oğlu Əlaəddinlə şirin söhbət edirdi. Kimya çay süzüb 
onların qabağına qoyduqdan sonra bir az aralıda düz Şəms 
Təbrizinin allancında oturub onların söhbətinə qulaq asmğa 
başladı. Kərra xatun rəhmətlik qayınatası Sultan Bahaəddin 
Vələdlə bağlı xatirələrini Şəms Təbriziyə nağıl edirdi. Lakin 
Şəms Təbrizinin ara-sıra çox ehtiyatla Kimyaya baxması bu 
təcrübəli xanımın gözündən yayınmadı. Bu hal bir neçə də-
fə təkrarlanandan sonra Kərra xatun ehmalca başını sağ çiy-
ninin üstündən çevirib mənalı-mənalı kənizinə baxdı. 
Xanımın baxışlarından vəsvəsəyə düşən Kimya dərhal du-
rub o biri otağa keçdi. İndi Şəmslə Kimyanın bir-birini ov-
sunlamasını ailə üzvlərinin hər biri yəqinləmişdi. Hətta bu-
na görə Əlaəddin yaş hədləri bir-birinə yaxın olduğundan 
kiçik vaxtlarında da bir yerdə oynadığı Kimyaya yüngülcə 
xəbərdarlıq da etmişdi və ona, – bilirsən, bacı, nəsə bu qoca 
Şəmsin baxışları xoşuma gəlmir, sən də özünü yığışdır, – 
demişdi. Kimya isə ona, – qısqanclığa bir səbəb yoxdur, 
özündən söz çıxartma, – deyə çılğınlıqla cavab vermişdi... 

Kərra xatunla söhbətləri bitdikdən sonra Şəms Təbrizi 
mədrəsəyə yollandı. O, Mövlananın söhbətinə mane olma-
maq üçün içəriyə daxil olmadı və elə qapının ağzında da 
oturdu. Kimyanı gözlərinin qabağına gətirən Şəms Təbrizi, 
– deyəsən bu qız mənim lap ürəyimi fəth etdi, – deyə dü-
şündü. Onun fikrindən Kimya ilə ailə qurmaq keçirdi, lakin 
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bunu əqidə, din və can dostu hesab etdiyi Mövlana Cəlaləd-
dinə necə deyəcəyinin yolunu tapa bilmirdi. Bir ağlına gəldi 
ki, bəlkə bunu Səlahəddin Zərkub ilə məsləhətləşsin, çünki 
o da Şəms Təbrizinin sevdiyi kəslərdən idi. Səlahəddinin 
əxlaqı, tərbiyəsi, davranışı, səmimiyyəti Konyaya gəldiyi 
gündən onun xoşuna gəlmişdi, elə o vaxtdan onunla tez-tez 
həmsöhbət olurdu. Şəms Təbrizi bu düşüncələrdəykən üç 
nəfər gənc mədrəsəyə yaxınlaşdı. Onlar Şəms Təbrizini ke-
şikçi hesab edərək ona Mövlana Cəlaləddin Rumiylə görüş-
mək istədiklərini söylədilər. Şəms Təbrizi üzünü onlardan 
birinə tutaraq, – Mövlana Cəlaləddini sənə göstərməyimçün 
nə gətirmisən? – dedi. Həmin oğlan bir qədər qeyzlə ona, – 
bəs sən özün nə gətirmisən ki, bizdən də bir şey tələb edir-
sən? – deyərək suala sualla cavab verdi. 

– Mən özümü gətirdim, başımı onun yolunda fəda et-
dim, – Şəms Təbrizi belə cavab verdi və sözünü bitirən kimi 
onlara dinləmə zalının qapısını göstərdi ki, daxil olsunlar. 
Gənclər tərəddüdlər içində bir-birinə baxaraq qapıya doğru 
getdilər. Bu zaman Şəms Təbrizi də yerindən durub, onların 
arxasınca getdi... 

Şəms Təbrizi evdən çıxdıqdan sonra Kərra xatun Kim-
yanı bir otağa çəkib, – qız, baxışlarınız yaman tez-tez toqqu-
şurdu, – deyib sual dolu nəzərlərini ona zillədi. Kimya bu 
gözlənilməz sözdən özünü itirən kimi oldu, onun yanaqları 
və qulaqları sillə vurulmuş kimi qızardı, lakin tez özünü ələ 
alıb, başını aşağıya sallayaraq, – təsadüfdür, – deyə cavab 
verdi. 

– Yox, Kimya, “təsadüf” bir dəfə olana deyirlər. Bu isə 
təsadüfə oxşamırdı, Cəlaləddin xəbər tutsa, bu, yaxşı nəticə 
verməz. Deyəsən Şəmsin aşiqlik suyundan sənə də sıçradı 
və Haqqın nəzərində o qədər ucaldın ki, Şəmsin Ona olan 
eşqinə belə qalib gəldin, – Kərra xatun bu sözləri deyib da-
yandı və gözlərini ondan çəkmədi. Kimya başını azca qaldı-
raraq yavaş səslə kəkələyərək, – bunlarla nəyi demək istə-
yirsən, anacan? – deyə sual etdi. Kərra xatun bir az da ciddi-
ləşərək dedi: 
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– Qızım, Şəms Təbrizinin qəlbi Allah eşqiylə yanıb-ya-
xıldığı halda, bəndə eşqi onu özünə qulmu edəcəkdir? Mən 
başa düşürəm ki, sənin ailə qurmaq haqqın var, lakin yaxşı 
düşün, tələsən təndirə düşər, deyiblər, bir də ki, axı sizin 
yaş fərqiniz də böyükdür, – Kərra xatunun bu sözlərindən 
təsirlənən Kimya xatunun gözləri bahar buludu kimi doldu, 
özünü ağlamaqdan güclə saxladı və yavaş səslə, – anacan, 
dediklərini anlayıram, amma ürəyim sanki ovsun içindədir, 
könlüm siz deyənlərin əksini söyləyir, – dedi. Kərra xatun 
bir az düşündü və yenidən dilləndi: 

– Unutma ki, Şəmsə tək sənin deyil, Mövlananın, bütün 
alimlərin, bəlkə də bəşəriyyətin ehtiyacı var, ona görə də bu 
yoldan sapmamalıdır, qısa bir zamanda onun sayəsində 
Mövlana Cəlaləddinin nələrə nail olduğu göz qabağındadır, 
özü böyük alim olduğu halda, Şəms Təbrizi təfəkküründə 
heç kəsə məlum olmayan incilər aşkarladı, – Kərra xatun bu 
sözləri deyən zaman Əlaəddin Çələbi otağa daxil oldu və 
içəriyə girən kimi də söhbətdən duyuq düşmüş kimi, – nə 
pıçıldaşırsız? – deyə soruşdu. Kimya isə cəld ona doğru çev-
rilərək hirslə və ərkyana, – bilirsənmi nə var, sənlik deyil! –  
deyib tələsik otaqdan bayıra çıxdı. Bu zaman Kərra xatunun 
qaşları yüngülcə çatıldı, çöhrəsinə istehzalı təbəssüm qondu 
və fikirli-fikirli gözünü Kimyanın şıltaqlıqla çəkib örtdüyü 
qapıya zillədi. Onun eşitdiyi isə Əlaəddinin dediyi sözlər 
oldu ki, onu cavablandırmağa heç ehtiyac da duymadı: “Nə 
olub anacan, yoxsa Kimya babası yaşında kişiyəmi vuru-
lub? Ax, bu qoca Şəmsdə nələr var!”... 

Mövlana Cəlaləddinin söhbəti həmişəki kimi bu dəfə də 
gərgin keçirdi. O, müdrik sözlərini zalda əyləşənlərə çatdı-
rır, eləcə də özünün və Şəms Təbrizinin bədənlə ruh kimi 
birləşmiş eşq hikmətini onlara izah edirdi: 

– “Ən əl-Həqq” sözü Həllacı Mənsurun ağzında nur, 
“Ən Allah” sözü isə Fironun ağzında əcaib bir yalan idi! – o, 
söhbətini bu sözlərlə başlamışdı, həm də ani bir vaxtda Şə-
ms Təbrizinin bu mövzu barədə verdiyi açıqlamanın onu 
qane etmədiyini xatırladı, sonra da həmin ahəngdə, təmkin-
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lə söhbətinə davam etdi: 
– Firon dünyada allahlığı öz əlinə almaq iddiasında ol-

duğu halda, Həllacı Mənsur insanları ürəyindən pislikləri 
ataraq Allahla vəhdətdə olmağa çağırırdı. Çünki Həllacı 
Mənsur bunu təcrübəsindən keçirmişdi. O, pislikləri ürəyi-
nə yaxın buraxmadı, onun qəlbi arındıqca düşüncəsi pak-
laşdı, könlü nurlandı, camalı işıqlandı. Həllacı Mənsur elmi, 
helmi, ədəbi və vicdanının vəhdətini yaratmaqla Canlar Ca-
nına vara bildi, onun könlündə Allahın kölgəsindən başqa 
heç bir şey qalmadı. Bununla, o, artıq özünü unutmuş və nə 
edirdisə Bir olana uyğunluqla edirdi, onun danışdığı Haqq 
sözü, söylədiyi Haqqın buyruğu idi. Həllacı Mənsurun di-
lində səslənən “Ən əl-Həqq” kəlməsi əslində onun könlü-
nün səsi idi. Çünki Həllacı Mənsur Tanrının təcəllasını öz 
könlündə tapmışdı, o, buna görə “Haqq mənəm” və ya 
“Haqq məndədir” söyləyirdi. Necə ki, İsa peyğəmbər “İn-
cil”də buyurur ki, yol, həqiqət və həyat Mənəm və ya Mən 
Allahdayam, Allah da məndədir. 

 Əsa Musanın əlində doğruluğuna şahid oldu, sehirba-
zın əlində isə əyləncə və məzhəkədən başqa heç bir şeyə ya-
ramadı. Deməli, təmiz söz həqiqətdən uzaq olan könüllərdə 
qərar tutmaz, amma nurlu könüllərin əslinədək gedər. Əyri 
ayaqqabı əyri ayağa necə uyarsa, şeytanın ovsun və əfsanəsi 
də doğru olmayan könüllərə o cür uyar! – Mövlana Cəlaləd-
din adəti üzrə, hikmət söyləyərkən heç vaxt tələsməzdi, o, 
zalda oturanlara bu fikirləri bir qədər beynində bişirdikdən 
sonra yaddaşına həkk etməsi üçün imkan verərdi. Lakin bu 
dəfə Mövlana Cəlaləddinin fasilə etdiyi vaxt müridlərındən 
biri ona belə bir gözlənilməz sual verdi: 

– Ustad, şərab halaldır, yoxsa haram? – Mövlana 
Cəlaləddin daşın hansı bostana atıldığını göydəcə tutdu. 
Onun müridləri arasında hələ də Şəms Təbrizini sevməyən-
lər tapılırdı. Bunları Mövlana gözəl bilirdi və bir gün onla-
rın bu kini ürəyindən atacaqlarına da şübhə etmirdi, çünki 
hər şey zamana bağlıdır. Buna baxmayaraq, verilən sual 
onun ovqatına bir qədər soğan doğradı. Çünki Mövlana Cə-
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laləddin anladı ki, bu sual Şəms Təbrizinin nəbiz içməyinə 
işarədir. Sualı verən də elə onu sevməyənlərdən biri idi. 
Odur ki, Mövlana Cəlaləddin həmin sualı təmkinlə və təfsi-
latı ilə cavablandırmağa çalışdı: 

– Allah təala “əl-Bəqərə” Surəsinin 219-cu ayəsində bu-
yurur: “(Ya Rəsulum!) Səndən içki və qumar (meysir) haq-
qında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm böyük günah, həm 
də insanlar üçün mənfəət (dünya mənfəəti) vardır. Lakin 
günahları mənfəətlərindən daha böyükdür”! (Allah yolun-
da) nəyi paylamalı olduqlarını soruşanlara isə de: ”Ehtiyacı-
nızdan artıq qalanını (möhtaclara paylayın)! Allah sizə Öz 
ayələrini bu cür bildirir ki, bəlkə fikirləşəsiniz.” Bundan 
başqa ən-Nisa (Qadınlar) Surəsinin 43-cü ayəsi də var. Allah 
burada isə belə buyurur: “Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən 
nə dediyinizi anlamayana qədər və cunub (murdar) olduğu-
nuz zaman – yol ötən müsafirlər müstəsnadır – qüsl edənə-
dək namaza (namaz qılınan yerə) yaxınlaşmayın...”. Mən 
Qurani-Kərimin bu ayələrini sizə söylədim, şərabın haram 
və ya halal olmasını isə özünüz düşünün. Lakin məntiqə 
əsaslansaq deyə bilərəm ki, bir tuluq şərabı dənizə töksən, 
dəniz dəyişməz, o şərab dənizi bulandırmaz. Həmin dəni-
zin suyu ilə yenə də dəstəmaz almaq olar. Amma kiçicik bir 
hovuzu bircə damla şərab da murdar edər. Beləcə, duzlu 
dənizə düşən hər bir şey duz kimi bərəkətə dönər. Sənin 
sualının açıq cavabı budur ki, Şəmsəddin Təbrizi şərab içsə 
də, günah deyil. Çünki o, dəniz kimidir. Lakin bunu sənin 
kimi dardüşüncəlinin biri edərsə, əlbəttə ki, ona arpa çörəyi 
də haramdır, – Mövlana Cəlaləddin bunları deyib, sözünü 
bitirdikdən sonra həmin oğlan yenə bir sual üçün icazə aldı 
və istehza ilə dedi: 

– Ustad, sən cahandan əl çəkmisən, əsl Haqq aşiqi kimi 
Yer üzünün nemətlərindən vaz keçmisən, amma Şəms Təb-
rizi belə deyil, onun dünyanın naz-nemətlərinə də biganə 
qalmadığını deyirlər. Bu barədə nə deyərsiniz? 

Mövlana Cəlaləddin Rumi bu dəfə bir qədər narazı gör-
səndi, lakin yenə də təmkin nümayiş etdirərək cavab verdi: 
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– Mənim bayaqkı cavabım sənin bu sualına da yetərli-
dir. Lakin, sizin Şəms Təbrizi haqqında etdiyiniz xoşagəl-
məz və ədalətsiz çıxarış onu sevməməyinizdən irəli gəlir. 
Əgər onu sevmiş olsaydınız, bu zaman onun varlığında qəl-
binizə yatmayan bir məziyyət, xoşunuza gəlməyən bir hal 
görməzdiniz. Nəyəsə, kiməsə sevgin varsa, bu məhəbbət sə-
ni kar və kor edər. Bu karlıq və korluq sevdiyin insanın 
umulmayan tərəflərinə olan görməzlik və eşitməzlikdir. Si-
zin Şəmsdə nöqsan axtarmağınız onu sevməməyinizdən irə-
li gəlir. Dünyada bir-birinə bitişik olan acı və şirin iki dəniz 
var, lakin aralarında bir pərdə var ki, onları bir-birinə qarış-
mağa qoymaz. Bu hikmət təkcə dənizlərə yox, hər bir xırda 
hisslərə belə dəlalət edir, xeyirlə şər, yaxşılıqla pislik, saflıq-
la murdarlıq bir-birinə qarışa bilməz. Görmürsünüzmü, şəf-
qətli bir ana sevimli balasının heç nəyindən iyrənməz və çə-
kinməz. O, körpəsinin batırdığı əskini belə sevgiylə yuyub 
təmizləyər. 

Bir gün Ayişə Peyğəmbərə dedi ki, ey Tanrının Rəsulu, 
sən ya aşikar, ya da gizli harada gəldi namaz qılırsan, hal-
buki evdə pis adamlar da dolaşırlar, uşaqlarsa haraya gedir-
lərsə oranı pisləyir, murdarlayırlar. Peyğəmbər ona belə ca-
vab verdi: “Bunu bil, Tanrı böyüklərə pis şeyləri təmiz et-
mişdir. Haqqın lütfü bu üzdən səcdəgahımı göyün yeddinci 
qatına qədər arıtdı”, – Mövlananın cavabından sonra heç 
kəsdən səs çıxmadı. Onun isə bu suallardan qıcıqlandığını 
üzünün cizgilərindən və baxışlarından sezmək elə də çətin 
deyildi. Mövlana Cəlaləddin elə bu görkəmlə, həmin coş-
quyla də yenidən dilləndi: 

– Gərək hər kəs öz işiylə məşğul olsun, bildiyi şeydən 
danışsın, qərəzli sual verməsin! Zərgərin aləti ayaqqabıçının 
əlində quma əkilmiş toxuma dönər. Cütçünün yanında 
ayaqqabıçının aləti köpəyin qarşısında saman, eşşəyin qarşı-
sında sümük kimidir. Əbədi nur alçaq dünyanın arxasında 
olduğu kimi, saf süd də qan çaylarının ardındadır. Oraya 
ixtiyarsız bir addım atsan südün qarışar, qan halına gələr. 
Minlərlə loxma arasında ağıza kiçicik bir zibil girdimi, diri 
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adamın hissi onu duyar, sezər. Dünya hissi bu dünyanın 
nərdivanıdır, din hissi də göylərin nərdivanı. Bu hissin sağ-
lamlığını təbibdən istəyin, o hissin sağlamlığını Həbibdən – 
Həzrəti Məhəmməd Mustafadan, – Mövlana üzünə salavat 
çevirdikdən sonra söhbətinə davam etdi, – bu hissin sağ-
lamlığı bədənin möhkəmliyindəndir, o hissin sağlamlığı bə-
dəni xarab etməklə, Allah yolunda xərcləməklədir. Can yo-
lu mütləq cismi viran edər, onu yıxdıqdan sonra da yenidən 
düzəldər. Nə xoşbəxtdir və nə müqəddəsdir o can ki, məna 
eşqiylə evini, eşiyini, mülkünü, malını bağışlamışdır, əsl qı-
zıl xəzinəsi üçün evini xaraba qoymuşdur. Lakin o, mənəvi 
qızıl xəzinəsini əldə etdikdən sonra evini daha xoş bir hala 
gətirmişdir. İşıq pərvanəyə baxıb özünü məhv etməz, lakin 
pərvanə nura qovuşmaq üçün canından keçər. Zatən dün-
yada Günəş kimi misli tapılmaz bir şey yoxdur. Əbədi olan 
can günəşi elə bir günəşdir ki, əsla qürub etməz. Əslində 
kölgə də Günəşin varlığından bir nişan verir, lakin əsl gü-
nəş hər an can nuru bəxş edər. Günəş əslində çöldə təkdir, 
lakin onun mislini təsvir etmək mümkündür. Günəşin varlı-
ğına dəlil yenə günəşdir. Sənə dəlil lazımsa Günəşdən üz 
çevirmə. Bax, Şəmsəddin Təbrizi də həmin günəş kimidir. 
Mənim səsim onun səsidir. Ayın üzündə nöqsan axtarmaq 
cənnətdə tikan toplamağa bənzəyir. Şəms həm də qəlbində 
Allah sevdası, düşüncəsində Tanrı eşqi olan bir şairdir, 
vəlidir. Peyğəmbər, – məndən sonra şairlər gəlir, – 
söyləmişdir. Ona görə də, Mürşidi-kamilə qarşı çıxmaq 
bunun yüz qat artığı ilə Allah cəzasına düçar olmaq demək-
dir, – Mövlana Cəlaləddin axırıncı cümləni deyərkən üzünü 
bayaq sual verən müridinə tutdu. O, davam edirdi, – dayaz 
dərrakəylə söz söyləmək qabiliyyəti insanın ayıbını açar, 
qeyb pərdələrini yırtar. Ona görə də, atını sürətlə çapma, 
yüyəni çək, sirlərinin gizli qalması daha yaxşıdır. 

Eşq zahirdə tapılacaq bir şey deyil, o, daxildən gəlir. 
Bunun üçün də, məqsədimiz içimizdə bizi eşqdən sapdıran 
ünsürləri aradan qaldırmaq olmalıdır. Eşqə çatmaq üçün sa-
dəliyi üstün tutub, təkəbbürü zərərsizləşdirmək gərəkdir. 
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Özündən əvvəlkinə qibtə et, özündən sonrakını sev! Mən 
kəlmələri baldan dadlı olan Rumun öndəriyəm, lakin belə 
danışdığım zaman Fəridəddin Əttarın xidmətçisi olduğumu 
düşünürəm. Çünki biz eşq küçəsinin başlanğıcına təzə çat-
mışdıq ki, Əttar o zaman ulu eşqin yeddi şəhərini dolaşmış-
dı. Fəridəddin Əttar bir ruhdur, Sənai onun iki gözüdür və 
mən də bu yolun davamçısıyam. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi bu cümləni sona çatdırana 
yaxın qapı açıldı və üç nəfər cavan oğlanla Şəms Təbrizi 
davanbasaraq içəriyə daxil oldular. Şəms Təbrizi ilə qapının 
arxasında həmsöhbət olmuş bu üç gənc Mövlanaya ondan 
dərs almaq niyyətində olduqlarını bildirdilər. Mövlana Cə-
laləddin isə onları sınaqdan keçirmək səlahiyyətini Səlahəd-
din Zərkuba tapşırdı. Bundan sonra Şəms Təbrizi Mövlana-
dan dərsini davam etdirməsini xahiş etdi. Mövlana Cəlaləd-
din isə elə səsinin bayaqkı avazı və ahəngi ilə, bir az da 
mürşidindən ilhamlanmış kimi bu nəsihatəmiz sözləri de-
məyə başladı: 

– Şəfqət və mərhəmətdə Günəş kimi ol! Dözümlülükdə 
dəniz kimi ol! Təvazökarlıq və sadəlikdə torpaq kimi ol! Sə-
mimiyyət və xeyirxahlıqda axar su kimi ol! Başqalarının qü-
surunu örtməkdə zülmət gecə kimi ol! Hiddət və əsəbilik 
anında ölü kimi ol! Əgər bunları bacarmırsansa çəkil, get! 
Əksinə, bacarırsansa, kim olursansa ol, gəl! Ya göründüyün 
kimi ol, ya olduğun kimi görün! Hər kimsənsə – yəhudisən, 
atəşpərəstsən, bütpərəstsən, xaçpərəstsən, müsəlmansan əs-
la fərq etməz, gəl! Lap tövbəni yüz dəfə pozmuş olsan belə, 
yenə də gəl! Çünki bizim qapımız ümid qapısıdır. İnsanı in-
san olduğuna görə sev! Eyni dildə danışanlar yox, eyni duy-
ğunu daşıyanlar bir-birini daha erkən və daha artıq anlayar. 
Nə qədər eyni dildə danışan türk və hindli varsa, o qədər 
də bir-birinə yad kimi olan türk var. Deməli, məhrəmliyin 
dili tamam başqa dildir. Ürək birliyi dil birliyindən daha üs-
tündür, ruhun dili bütün dillərdən gözəldir! – Mövlana bu 
dağ çayı kimi coşqun və həm də duru söhbətilə müridlərin 
diqqətini özünə elə bağlamışdı ki, hətta onları yandan-
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böyürdən öz adlarıyla çağıran olsaydı da eşitməzdilər. O, 
davam edirdi: 

– Ağıl başqa bir ağılla birləşsə nur artar, doğru yol mey-
dana çıxar. Fəqət nəfs bir başqa nəfslə sevinər və gülərsə, 
onda qaranlıq artar, yol gizlənər. Bir ağıl başqa bir ağılla 
birləşsə pis işə, pis sözə mane olar. Fəqət nəfs başqa bir 
nəfslə dost olsa, cüzi ağıl məəttəl qalar, o, heç bir işə yara-
maz. Biz islam ənənələrinə, müsəlman qaydalarına bağlıyıq, 
lakin dindən fərqli olaraq, təsəvvüf görüşləri bəşəriyyətə 
aiddir! Millətindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəs bu gö-
rüşə qatıla bilər. İsti istini, soyuq da soyuğu çəkdiyi kimi, 
əsli olmayanlar əsli olmayanları özünə çəkməkdə, əbədilər 
də əbədilərdən sərxoş olmaqdadır. Biz könül qapılarımızı, 
ümid darvazalarımızı taybatay hər kəsin üzünə açdıq, bəşə-
riyyəti əxlaqi və insani dəyərlərlə birləşməyə, dilindən, di-
nindən, etiqadından, milliyətindən asılı olmayaraq bütün 
insanları birliyə, bərabərliyə, vəhdətə dəvət etdik, onları İla-
hi eşqə səslədik. 

Mən pərgar kimiyəm, bir ayağımla şəriətin üzərində çox 
möhkəm dayanmışam, o biri ayağımla 72 millətin arasında 
gəzirəm, – Mövlana Cəlaləddin Rumi bu alovlu söhbətin-
dən sonra dayandı, lakin içindəki atəş elə bil ki, onu silkələ-
yir, dayanmağa qoymurdu. Birdən gözləri onu heyranlıqla 
dinləyən Mürşidi-kamilə sataşdı və dərhal özünü ələ al-
maqla, – bəlkə deyiləsi sözü var, – deyə düşünərək 
nəzərlərini ondan çəkmədi. Lakin Şəms Təbrizi Mövlananın 
qaynar bulağa döndüyünü hiss etdiyindən, ona davam et-
məsini işarə etdi. Mövlana Cəlaləddin bur qurtum su aldıq-
dan sonra söhbətinə davam etdi: 

– Siz ey Allahı mavi göylərdə arayıb-axtaranlar, əl çəkin 
bu axtarışdan, siz Ondasınız, O da, sizdədir! Xeyiri də, şəri 
də Allah özü yaradıb, fəqət O, yalnız xeyirə razı olur. Xeyir 
üçün şərdən gərəkli, iman üçün küfrdən gərəkli heç nə yox-
dur, – Mövlana bu şüarı səsləndirəndə bir çox alimlərin qaş-
ları çatıldı, müridlər diksinən kimi oldu. Bu zaman Mövla-
nanın üzünə təbəssüm qondu, lakin o, bir az da ciddiləşərək 
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dediyinə açıqlama gətirdi: 
– Şəri şər olduğu üçün diləmək çirkindir, amma şəri xe-

yir üçün diləmək çirkinlik deyil. Tanrının yaratdığını məhv 
etmək şərdir, lakin bu addım bir xalqı, bir eli ölümdən qur-
tarmağa xidmət edirsə şər deyil, əksinə böyük xeyirdir. Ona 
görə də, yalnız xeyirə yol açmaq və şəri yasaq etmək üçün 
şər törətmək istəyən bir kimsənin olması da şərtdir. Bu cür 
varlığın, yəni nisbi şərin olmasını arzulamaq, əslində şərin 
xeyirlə sonuclanması üçün yaradıldığının dərk edilməsi de-
məkdir. Bütün bunlara baxmayaraq söyləyə bilərik ki, Allah 
dünyanı xəlq edəndə şərin də olmasını məsləhət bilib, fəqət 
yalnız ona görə belə istəyib ki, xeyirin şər üzərində qələbə-
sini bütün aləmlərin gözü qarşısında nümayiş etdirsin. Bu-
nu sonacan düşünülmədən edilən dualara bənzətməyin! 
Çünki elə dualar var ki, onlar ziyana, həlak olmaya səbəb-
dir, insan bunun sonunu görmədiyindən belə edir. Ona gö-
rə də, əbədi və pak Tanrı kərəmindən bu cür duaları qəbul 
etməz! Hədislərin birində Tanrının dilindən belə deyilir: 
“Mən gizli bir xəzinəydim, özümü tanıtmaq üçün aləmləri 
yaratdım”. Ustad biliksiz adamların olmağını arzulayar, an-
caq onların savadsız qalmasını istəməz, əks halda öyrətmə-
yə də can atmazdı; təbib xəstənin olmasını arzulayar, ancaq 
xəstəliyin xəstəyə güc gəlməsini istəməz, əks halda xəstəni 
sağaltmağa cəhd eləməzdi; sərkərdələr də beləcə, düşmən 
ordusunun gəlməsini arzulayarlar, ancaq düşmənə basılma-
ğı istəməzlər, əks halda qələbə çalmağa can atmazlar, – 
Mövlana Cəlaləddin bu sözlərdən sonra bir anlıq dayandı, 
sonra da aramla, – bu sözlər göy üzünə aparan bir nərdi-
vandır. Kim bu nərdivana ayaq qoysa, ucaları görəcək, – de-
yərək söhbətini tamamladı. Bundan sonra Mövlananın söz-
lərindən təsirlənən Şəms Təbrizi ayağa duraraq iştirakçılara 
müraciətlə dedi: 

– Allaha and olsun ki, mən Mövlana Cəlaləddini tanıya 
bilmirəm. Mənim bu sözümdə heç bir riya və təkəllüf1 yox-
                                                 
1 Təkəllüf – sünilik, saxtalıq, rəsmiyyətçilik. 
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dur, amma onun dərkindən aciz olmağımın səbəbi budur 
ki, mən onun əməllərindən hər gün dünəni mənə məlum ol-
mayan bir şey anlayıram. Lakin Mövlana Cəlaləddinin Alla-
hın vəlisi olduğu haqda mənim Konyaya gəlməmişdən öncə 
də gerçək bilgim vardı. İndi isə o, idrakın göylərində qartal 
kimi qıy vurur. Mən indi Mövlananın dostuyam – Tanrının 
dostunun dostu, həm də özümü onun müridi hesab edirəm. 
Çünki onda həm helm, həm elm, həm ədəb, həm də vicdan, 
yəni ruhun vəcd anı mükəmməldir. Bu dörd əlamətin in-
sanda birləşməsi onun Tanrıyla vəhdətdə olmasına işarədir. 
Bu anlardan sonra Mövlananı bundan yaxşı tanıyana təəc-
cüb etməyəsiniz. Sizə tövsiyəm budur ki, onun belə gözəl 
surət yaratması və yaxşı danışdığı sözlərlə qane olmayın, 
bunların arxasında olan hikmətləri ondan tələb edin! 

Şəms Təbrizi bu sözləri deyərkən dinləyənlərin arasında 
ona ağızbüzənləri görmək elə də çətin deyildi. Buna baxma-
yaraq, Şəms Təbrizi onları Mövlana Cəlaləddinin biliklərinə 
yiyələnmək üçün daha ayıq-sayıq olmağa çağırırdı. Bütün 
bunlar öz yerində, sufi dinləməsinin vaxtı sona çatmışdı. 
Ona görə də, alimlər və müridlər tədricən zaldan çıxıb dağı-
lışdılar. Mövlana Cəlaləddin, Şəms Təbrizi, Hüsaməddin 
Çələbi, Səlahəddin Zərkub və Bahaəddin Vələd isə birlikdə 
evə döndülər... 
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X I  F Ə S İ L  

İzdivac 

Səhər açılmışdı. Hər kəs öz işində-gücündə idi. Səlahəd-
din Zərkub hücrəsindən çıxıb fikirli-fikirli evin dörd yanın-
da gəzişirdi. O, qərara gələ bilmirdi ki, sözünü Mövlana Cə-
laləddinə nə cür desin. Fikrindən əvvəlcə Kərra xatunla da-
nışmaq da keçdi, lakin bu fikri də nəsə ona cəfəng görsənir-
di. Sonra da, – bəlkə Kimya xatunun özü ilə danışım? – de-
yə Səlahəddin özü özündən soruşdu. Çeşidli düşüncələr 
onu rahat buraxmırdı. İndi Səlahəddin Zərkub dünən ax-
şam Şəms Təbrizi ilə etdiyi söhbətləri bir daha yadına salır, 
onları götür-qoy edirdi... 

Onlar dünən mədrəsədən qayıtdıqdan sonra Şəms Təb-
rizi Səlahəddinə şəhəri onunla birgə seyr etmək istədiyini 
bildirmişdi. Səlahəddin Zərkub isə heç fikirləşmədən iki at 
gətirdi və onlar at belində bir neçə saatlıq gəzintiyə çıxdılar. 
Şəhəri bir qədər dolaşdıqdan sonra Məram bağlarına üz tut-
dular. 

Meşələrlə əhatə olunmuş Məram bağlarının füsünkar 
gözəlliyi zövq oxşayırdı. Şam, söyüd, alma, armud, üzüm, 
ceviz və digər ağaclar bağda xüsusi bir bəstə yaratmışdı. 
Meyvə agaclarının budaqlarında düyünlənmiş göy meyvə-
lər diqqət çəkirdi. Yaşıllaşıb sıxlaşmış itburnu və böyürtkən 
kolları da orda-burda nəzərə çarpırdı. Səs-səsə verib ötüşən 
quşlar ağacların zıvıllığında görünmürdülər, arabir qumru 
quşlarının, sarıköynəklərin pırıldayıb bu ağacdan o ağaca 
şütüməsi istər-istəməz diqqət çəkirdi, lakin onlar yenə də 
yarpaqların arasında gözdən itirdilər. Bağın bir tərəfi ilə 
axan Məram çayının şırıltısı ilahi bir nəğmə kimi səslənirdi. 
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Burada – elə bu gözəlliklərin qoynunda Səlahəddin hər iki 
atı çəkib, uzun irəşmə ilə hərəsini bir şam ağacına hörüklə-
di. Atlar çəmənliyə qənim kəsilibmiş kimi gömgöy otları 
dişləriylə biçirdilər. Şəms Təbrizi ilə Səlahəddin Zərkub ot-
ları tapdalayaraq, kəpənəklərin al-əlvan çiçəklərlə oynama-
sına mane ola-ola xırda addımlarla, əlləri bellərində tələs-
mədən atlardan bir qədər uzaqlaşdılar. Şəms Təbrizi elə bu-
radaca – bu füsünkar gözəlliklərin qoynunda sirrini dostu-
na açdı və Kimya ilə evlənmək istəyinin münasibətlərə necə 
təsir edəcəyini onunla müzakirə etməyə başladı. Səlahəddin 
Zərkub bir az düşündükdən sonra öz fikrini ona belə izah 
etdi: “Birincisi, Kimyanın evlənmək vaxtı çatıb, ikincisi, 
Mövlana Cəlaləddin səni həm əqidə və can dostu, həm də 
mürşidi kimi çox sevir, hətta sənə öz doğması kimi münasi-
bət bəsləyir. Üçüncüsü isə burada elə də bir dolaşıqlıq gör-
mürəm, bir qız bir oğlanındır, yaş fərqinizin çox olmasına 
baxmayaraq Kimya razıdırsa, buna nə söz, o da ev-eşik yi-
yəsi olar”. Səlahəddin Zərkub özlüyündə onu da düşündü 
ki, bu izdivac Şəms Təbrizini Konyada saxlamaq üçün də 
münasib dəlildir və buna görə də Mövlana Cəlaləddin nəin-
ki etiraz etməz, hətta o, bundan xoşlanar da. Lakin Səlahəd-
din bu fikrini Şəms Təbriziyə demədi, desəydi bu ağ olardı. 
Bütün bu söhbətlərdən sonra Şəms Təbrizi bu öhdəliyi dos-
tuna həvalə etdi və israrla onu da dedi ki, bu iş baş tutmaz-
sa biabırçılıq olar, bundan sonra o, Konyada bir an belə qala 
bilməz. Səlahəddin Zərkub isə bir az düşündükdən sonra 
sakit tərzdə ona ürək-dirək verərək, – narahat olma, Ustad, 
inşallah hər şey yerini alar, – dedi... 

Səlahəddin Fəridun Zərkub Mövlana Cəlaləddinlə çox 
yaxın dost idi, onların bir-birindən ayrı sirləri də olmazdı. 
Səlahəddinin savadı zəif olsa da, o, fitri istedada malik idi. 
Şəms Təbrizi Konyadan ayrılıb Şama gedəndən sonra Möv-
lananın keçirdiyi ruhi sıxıntılar vaxtı onu öz mətanət və 
təmkini ilə sakitləşdirməyə nail olan da Səlahəddin olmuş-
du. Onda Səlahəddin, Mövlana Cəlaləddini təlatümlü böh-
randan, burulğandan qurtarmışdı, mətanət aləmindən, təm-
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kin dünyasından ona söhbət açmışdı və bütün uğurların kö-
künün səbirdə olduğunu ona bir daha xatırlatmışdı. Onun 
bu təsirindən sonra Mövlana Cəlaləddin özünü ələ ala bil-
mişdi. Özündə xeyli təmkin tapan Mövlana, eləcə də hər şe-
yin kökünü araşdırıb, mahiyyətinə varmış, onun daxilini 
görməyə yenidən can atmışdı. Bununla yanaşı Səlahəddin 
həm də Mövlana Cəlaləddinin müridi idi. O, mürşidindən 
çox şey öyrənmişdi, öyrənməkdə də davam edirdi. İndi isə 
onlar bu qədər yaxın olsalar da Səlahəddin bu sözü əvvəlcə 
ona yox, məhz Kərra xatuna demək, onunla məsləhətləşmək 
istəyirdi. Ona görə də, Səlahəddin bu qərara gəldi ki, bu 
məsələni Hüsaməddin Çələbinin arvadı Fatma xatunun va-
sitəsilə Kərra xatuna çatdırsın. Deməli o, əvvəlcə Hüsaməd-
dinlə danışmalı idi. Səlahəddin elə bu məqsədlə dostunun 
yanına yollandı... 

Fatma xatun gələndə Kərra xatun cəhrədə yun əyirirdi. 
Bu xanım özü düzəltdiyi iplərdən cürbəcür geymələr və co-
rab hörməyi sevərdi. Bu, onun çox sevdiyi məşğuliyyəti idi. 

Kərra xatun Fatma xatunu görcək işini dayandırıb ona 
tərəf döndü və – Fatma bacı, xoş gəldin! – deyərək qonağı 
salamladı. 

Fatma xatun bu evə tez-tez gələrdi, lakin budəfəki gəli-
şinin məqsədli olduğunu Kərra xatun onun üzünün cizgilə-
rindən və baxışından hiss etmişdi. Fatma xatun məsələnin 
başını açdıqdan sonra Kərra xatun bir qədər fikrə getdi. 
Onun ürəyində bu işə razı olduğu üz-gözündən oxunsa da 
elüzəri, – ailədə məsləhətləşib bir söz deyərik, – söylədi. 
Fatma xatun isə ona, – Kərra bacı, biz sizinlə birailəli, birevli 
kimiyik, səni özümə bacı bilirəmsə, Kimyanı da öz balam 
kimi qəbul edirəm, ona görə də, bu izdivac baş tutarsa, mə-
nim də ürəyimcə olar, hətta Hüsaməddinlə Səlahəddin qar-
daş da bu işə razıdırlar, – dedi... 

Həmin gün Mövlana Cəlaləddin səma rəqsləri təşkil et-
mişdi. Onun dərslərində olduğu kimi burada da qeyri mil-
lətlərdən və dinlərdən olanlar az deyildi. Şəms Təbrizi bu 
ritualın iştirakçısı idi. O, Mövlananın yeni əqidəsindən, zikr 
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etmənin əvəzsiz üsulundan məmnun idi. Şəms Təbrizi səma 
rəqslərinin bütün mahiyyətini öyrənmişdi və hətta bu rəqs 
haqqında Mövlana Cəlaləddinin yazdığı təlimi əzbər bilirdi. 
Bu dəfə o, ritualda səmazənbaşı qismində iştirak edirdi. 

Zikr mərasimi sona çatdıqdan sonra onlar dağılışdılar. 
Lakin bu dəfə Şəms Təbrizi bir bəhanə ilə Cəlaləddingilə 
yox, birbaşa öz hücrəsinə getdi. Onu orada Səlahəddin Zər-
kub gözləyirdi... 

Səlahəddin Kimyaya elçi göndərdiyini və Kərra xatu-
nun bu işə müsbət davranışını Şəms Təbriziyə danışdı. Bun-
dan sonra onlar həmin məsələnin müzakirəsinə yenidən 
başladılar. Bu, çox da uzun çəkmədi və onlar axşam nama-
zını qıldıqdan sonra şam yeməyinə oturdular. Aradan bir az 
keçmiş qapı döyüldü. Səlahəddin yerindən durub qapıya 
doğru getdi... 

Həmin gün zikr mərasimindən çıxdıqdan sonra Mövla-
na Cəlaləddin evə oğlu Bahaəddinlə birlikdə gəldi. O, xanı-
mı ilə üz-üzə gələndə nədənsə onun üzündə təbəssüm qarı-
şıq qeyri-adi cizgilər hiss etdi. Bu zaman o, dönərək oğluna 
baxdı və Bahaəddin atasının eyhamını hiss etdiyindən 
oradan uzaqlaşdı. Bundan sonra Mövlana Cəlaləddin xanı-
mına yaxınlaşıb səmimiyyətlə, – əzizim, nəsə sözlü adama 
oxşayırsan, – dedi. Kərra xatun gülümsəyərək, – xeyirdir in-
şallah, – deyərək onu əmin etdi. 

– Təki xeyir olsun, buyur, söylə, – Cəlaləddin bunları 
deyərkən xanımı onun sözünü kəsib, – Kimyaya elçi gəldi-
lər, – deyib, diqqətlə ona baxdı. Mövlana onun kim olduğu-
nu soruşduqda isə Kərra xatun, – dostun Şəms Kimyaya ev-
lənmək istəyir, – dedi. Mövlana bu olacağı əvvəlcədən hiss 
etdiyindən bu haqda çox az düşündü və – əgər mənimlə 
məsləhətləşirsənsə, Allah mübarək eləsin, əzizim, Şəms də-
yərli insandır, Kimya da ona layiqdir, – deyib sözünə bir az 
ara verdi, sonra da, – yəqin ki, uşaqları da xəbərdar eləmi-
sən, amma əsas şərt sənin razılığındır, – deyə əlavə edərək, 
təvazökarlıqla xanımına baxıb gülümsündü və gözünü ona 
zillədi. Kərra xatun gülərək, – qızın özü də razıdır, qoy, xoş-
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bəxt olsunlar, Allahın xeyir-duası üzərlərində olsun! – deyə 
ərini əmin etdi. Bundan sonra Mövlana Cəlaləddin oğlu 
Əlaəddini göndərdi ki, Səlahəddin Zərkubu onun yanına 
çağırsın. Əlaəddin də atasının tapşırığına əsasən Səlahəddi-
nin sorağı ilə gəlib Şəms Təbrizinin qapısını döydü. 

Qapını Səlahəddin Zərkubun özü açdı və Əlaəddini gö-
rüb, onu içəriyə dəvət etdi. Əlaəddin isə, – əmi, atam sizi 
görmək istəyir, – deyib cavab gözlədi. Səlahəddin Zərkub 
Şəms Təbriziyə yaxınlaşaraq yavaş səslə, – Ustad, güman 
edirəm ki, bu dəvət sənin işinlə bağlıdır, – deyib, Əlaəddin-
lə birlikdə qapıdan çıxdı... 

Onlar içəri daxil olanda Mövlana Cəlaləddin, Kərra xa-
tun və uşaqları yığışıb söhbət edirdilər. Otaqda təkcə Kimya 
yox idi, o da yəqin ki, öz otağındaydı, onun burada olma-
masının səbəbi isə abır-həya məsələsiydi. Səlahəddin Zər-
kub hamının üzündə xoş bir əlamət göründüyünü duydu. 
Bu günkü məsələ barədə qısa söhbətləşmədən sonra Səla-
həddin Zərkub elə Şəms Təbrizinin yanından durub gəldi-
yini qeyd etdi, bu zaman Mövlana Cəlaləddin zarafatla, – 
bəyi niyə gətirmədiniz? – deyə soruşdu. Sonra da o, Əlaəd-
dinə tərəf dönərək, – indi zəhmət çək, bir də get, Ustadı ça-
ğır, gəlsin, – dedi. Nədənsə bu məsələni duyduqdan sonra 
ovqatı təlx olan Əlaəddin Çələbi dərhal durub otaqdan çıx-
dı və çox keçmədən Şəms Təbrizi ilə birlikdə yenidən içəri-
yə daxil oldu. 

Şəms Təbrizi həmişə olduğu kimi bu evdə sərbəst və 
təmkinli deyildi, indi son dərəcə sakit və ehtiyatlı davranır-
dı. Lakin bir qədər sonra əyləşənlərin otaqda yaratdığı mən-
zərə onu öz Şəmsliyinə qaytardı. Aradan bir az keçmiş Hü-
saməddin Çələbi də məclisə dəvət olundu və hamı yeni iz-
divaca xeyir-dua verdi... 

Razılıq əldə olunandan üç gün sonra erkəklər kəsildi, 
süfrə açıldı, məclisə yaxınlar dəvət olundu, şadyanalıq edil-
di və dostların şahidliyi ilə Şəmslə Kimyaya kəbin kəsildi. 
Bundan sonra Kimya xatunu Şəms Təbrizinin Şəkərfuruşan 
məhəlləsində kirayələdiyi evinə köçürdülər. Bununla da, o 



Elbəyi CƏLALOĞLU 98 

günə qədər yaxın sirdaş, əvəzsiz əqidə və ruh dostları olan 
Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə Şəms Təbrizi həm də yaxın 
qohum oldular... 

Şəms Təbrizi ilə Kimya xatun yeni evlərində şən və ra-
hat yaşamağa başladılar. Şəms Təbrizi onu Haqq aşiqi, sufi 
şeyxi yox, əksinə zəngin tacir hesab etsinlər deyə, kirayələ-
diyi evdən çıxdıqları zaman onun qapısına üç dinara aldığı 
iri bir qıfıl asardı. Həmin qıfılın qiymətinə o zaman ailənin 
bir aylıq azuqəsini almaq olardı... 
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X I I  F Ə S İ L  

Şəms Təbrizinin qısqanclığı 

Kimya gəlin gələndən sonra Şəms Təbrizi üç gün məd-
rəsəyə getmədi, bu vaxtlarda onu Mövlana Cəlaləddin Ru-
mi əvəz edirdi. O, gah özünün, gah da Şəms Təbrizinin mü-
ridləriylə məşğul olur, mütəmadi dərslərini keçir, söhbətlə-
rini edirdi. Bu hal Şəms Təbrizinin müridləri üçün o qədər 
də fərq etmirdi, çünki hər iki dahi eyni əqidəyə, eyni ruha 
köklənmişdi... 

Beləcə, günlər bir-birini əvəz edirdi. Şəms Təbrizi artıq 
mədrəsəyə gəlməkdə davam edir, vaxtı-vaxtında müridləri-
ni, pərəstişkarlarını başına toplayır, dərslərini keçirdi. O, 
son zamanlar daha fəal görünürdü ki, bu da ətrafdakıların 
gözündən qaçmırdı. Mövlana Cəlaləddin Rumi müridlərlə 
söhbətlərini başa vurduqdan sonra yenə də Şəms Təbrizi ilə 
bir hücrəyə çəkilməkdə davam edir, saatlarla onu dinləyir, 
onun hikmətli kəlmələrini, adamın iliyinə işləyən dərin 
söhbətlərini özünə əxz edirdi. O, bütün bunlarla kifayətlən-
məyərək, Şəms Təbrizinin mədrəsə dinləmələrinə də gedir-
di. İndi belə dərslərdən biri idi. Bu söhbətlərə müridlərlə ya-
naşı müxtəlif millətlərdən və cəmiyyətlərdən olan bir çox 
alimlər də üz tutmuşdu. Şəms Təbrizi yenə  həmişəki kimi 
salqarlı, gözəl tələffüzlə və dolğun danışırdı: 

– Hər bir dil və hər bir millət Allahın hikmətidir, lakin 
bunların fövqündə duran daha bir dil mövcuddur, bu, ru-
hun dilidir. 

İndi bəşəriyyət kisrət1 halındadır. Biz bu pərakəndəlik-
                                                 
1 Kisrət – pərakəndəlik, müxtəliflik 
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dən, bu müxtəliflikdən, bir sözlə kisrətdən çıxmaq üçün hər 
bir kəslə ruhun dilində danışmağa hazırıq. Ruhun dili məh-
rəmlik dilidir. Məhrəmlik dili tamam başqa bir dildir. Onu 
duyan kəslərin könlündən sözsüz, işarətsiz, yazısız yüz 
minlərlə tərcüman zühur edər, buna görə də, məhrəmlik di-
lini anlayanların milli mənsubiyyətinin heç bir fərqi yoxdur. 
O, sadəcə duyduğunu özünün mənsub olduğu dildə ifadə 
etməkdə pərgar olmalıdır. 

Kisrəti yox etmək bəşəriyyəti cəhalətdən xilas etməkdir! 
Kisrəti yox etmək nəfsimizi yıxıb, “mən”imizi öldürməkdir! 
Bu nailiyyəti əldə etmək Allahla vəhdətə yetişməkdir! 

Nəfs nədir? Bu sualın sadə cavabı odur ki, birisindən 
bərk inciyəndə ona uzun ömür və çoxlu var-dövlət arzula-
yın, bu onun bəlasıdır, bədbəxtçiliyidir, cünki qazanc ehti-
yacları ödəyənə qədər lazımdır, ondan sonrası ehtiyacı 
olanlara verilmirsə, bu, hərislikdir. Hərislik Allahı unutmaq 
deməkdir, qarşıda qıldan nazik, qılıncdan iti, oddan isti 
olan sirat körpüsünü yada salmamaqdır, – Şəms Təbrizi bu 
sözləri deyib acı-acı gülümsədi və sözünə davam elədi: 

– Böyük Vəhdətə nail olmağın da çox sadə bir izahı var. 
Belə ki, Allah da “mən” deyir, sən də “mən” deyirsən. Vəh-
dət aləmində iki “mən” ola bilməz. Vəhdətə nail olmaq 
üçün “mən”lərdən biri ölməlidir. Ya O ölməlidir, ya da sən. 
Allahın ölməsi mümkün olsa belə, bu, ən sadə halda kaina-
tın və bütövlükdə yaranışın məhvi demək olduğu üçün, in-
sanın öz “mən”ini öldürməsi gərəkdir. Bu, cismən ölmək 
deyil, idrakını Allaha bağlamaqdır, Allahdan başqa nə var-
sa hamısına mənən göz yummaqdır. Necə ki, Allah səni to-
xum kimi yerə səpir, sən torpaqdan bitirsən, böyüdükcə Al-
laha doğru qalxırsan, hətta səndə yuxarıya doğru tullan-
maq, zirvələrə doğru uçmaq, sirli kəhkəşana nüfuz etmək 
meyli də var. Deməli, bu, sənin daxilindən gələn və hələ də 
özünün dərk edə bilmədiyin gizli bir səsdir. Sən onu ağlın 
gücü ilə həyata keçirməlisən, yəni batində də Allaha doğru 
yüksəlməlisən, Onunla vəhdətdə olmalısan. Cismani ölü-
mündən sonra isə sənin bədənin yenidən toxum kimi torpa-
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ğa gömülüb təkrar dirçələcək, yenidən bitəcəkdir. Həyatda 
birdəfəlik ölümə təhkim olunmuş heç nə yoxdur. Hər bir 
ölümdən sonra doğuş var. Həyat biri digərinin içindən çıx-
maqla davam edən oyuncaqlar kimidir. Yeni doğulan 
“oyuncaq” yeni dünyaya qovuşur. Belə ki, toxum torpağa 
düşür, onun içindən bitki baş qaldırır, üz qabığı isə çürü-
yür. Bitkidən çiçək və bar əmələ gəlir, bu zaman, həmin 
çiçəklərdən çəkdiyi şirəni həşəratlar həzmi-rabedən keçir-
dir, barla isə insanlar qidalanır. İnsanın gövdəsi ölərkən 
onun içindən baş qaldıran ruh isə daha ali olan yeni bir 
dünyaya qədəm qoyur. Bu dediyimiz ruhun yatablarla yük-
səlişidir, lakin bədən də birdəfəlik ölmür, o da bu sınaq 
dünyasında yenidən doğulur, sənin bədəninin gələcək do-
ğuşda kim olacağı və ya nəyə çevriləcəyi isə sənin bu günki 
kimliyindən, ən doğru və müqəddəs yolu tuta bilməyindən 
asılıdır. Bu da axirətin bir əlamətidir. Gərək heç bir bər-bə-
zəyə, şəhvani hisslərə, şeytani əlamətlərə, dəbdəbəyə, dün-
ya malına uymayasan, nəfsin afətlərinə uymaq iblisə könül 
vermək deməkdir. 

Bundan başqa, insanı çaşdıran, ruhu həqiqətdən sapdı-
ran daha iki şey vardır, bunlar şəhvət və hiddətdir. Şəhvət 
heyvani hisslərlə yaşamağın, insanlıqdan uzaq olmağın, 
ədəbsizliyin göstəricisidir. Hiddət isə inamsızlıqdan, naşü-
kürlükdən və yenə də nəfsin afətlərinə qul olmaqdan doğan 
bir şeydir. Dənizin dibindən tutmuş Aya qədər elə məxlu-
qat yoxdur ki, qidanı çəkəcək, yeyəcək ağzı olmasın. Lakin 
nəfsin boğazı vəsvəsədən azad olanda ululuq vəhyinə qo-
naq olar. Allahla vəhdətdə olmağın üçün etdiyin çabalar, 
eləcə də təsəvvüfü anlamağın sənin təkamülündür. Bunun 
üçün sənin aldığın biliklər, topladığın təcrübələr, ədəbin, 
vicdanın, doğuşdan gələn istedadın ətlə sümük kimi fitrə-
tində birləşməlidir. Bir sözlə, vəhdətə qovuşmaq üçün şüu-
run içindəki şüuru oyatmağın gərəkdir. Bütün bunları edə 
bilmək Mərifətə yetişmək deməkdir, – söhbətin bu yerində 
Şəms Təbrizi qısa ara verib ətrafına göz gəzdirdi. Bu vaxt 
müridlərdən biri “mərifət” sözünə aydınlıq gətirməsini on-
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dan xahiş etdi. Mürşidi-kamil ona razılıq bildirərək söhbə-
tinə davam etdi: 

– Mərifət elə bir məqamdır ki, oradan Həqiqətin qapısı 
görsənər. Mərifət könülün Tanrı ilə diriliyidir. Yəni, diri 
olanı öldür, bu diri olan sənin vücudundur. Ölü olanı isə di-
rilt, bu da sənin qəlbindir. Var olanı yox et, o da arzudur. 
Yox olanı var et, bu da sənin niyyətindir. Mərifət qəlbdə, şə-
hadət dildədir. Cəhənnəmdən qurtulmaq istəsən, Haqq yo-
luna xidmət et, cənnət istəsən, bunu niyyət et. Əgər Tanrını 
istərsənsə, üzünü Ona çevir ki, o anda, Onu tapasan. 
Üzüüstə yatanlar, yaxud Allaha arxa çevirənlər günah etmiş 
olarlar. Tanrı, – məni tanıyan mənə yönələr, məni istəyən 
məni arayar, məni arayan məni tapar və o, məndən başqası-
nın üzünə baxmaz, – buyurdu. Dünyanın, insanın, eləcə də 
bütün yaranmışların mənasını və mahiyyətinı anlamağa 
yalnız Allahı dərk etməklə nail olarsan. Tanrıya qul olanlar 
bu aləmdən ölmüş, Tanrıyla yenidən dirilmiş və Onun köl-
gəsinə çevrilmişlərdir, – Şəms Təbrizi bu sözlərdən sonra 
adəti üzrə dayandı və əlini çay stəkanına uzatdı. Bu dəm 
fürsətdən istifadə edən alimlərdən biri sual vermək üçün 
izin istədi. Mürşidi-kamil “buyur” dedikdən sonra həmin 
alim ayağa duraraq, sualını ona ünvanladı: 

– Mən sizin söhbətlərinizdə bir neçə dəfə iştirak etmi-
şəm, sizin təlqin etdiklərinizi anlamağa çalışmışam. Siz de-
yirsiniz ki, Allah var! Amma o, görünmür, siz onu göstərin 
ki, biz də inanaq, – Şəms Təbrizi sualı adi qarşıladı və heç 
düşünmədən onun sualına qarşı əks sual verdi: 

– Oturduğunuz yerdə biri sizi çomaqla vurarsa nə baş 
verər? Alim, – yəqin ki, başım yarılar, mən də qaziyə şika-
yət edərəm, – dedi. Şəms Təbrizi isə, – əgər yarılmazsa, on-
da necə? – deyə soruşanda alim sualı belə cavablandırdı: 

– Başım ağrıyar. 
Bu zaman Şəms Təbrizi onun dilindən tutaraq cavab 

verdi: 
– Başınızın ağrısını bizə göstərə bilərsinizmi ki, biz də 

ona inanaq, – alim bu sualdan çaşıb qaldı, Şəms Təbrizi isə, 
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– Allah da belədir, O, mövcuddur, amma adi gözlə görün-
məz. Helmi, elmi, ədəbi və vicdanı olanlar isə onu yalnız 
könlünün gözüylə seyr edə bilərlər, – belə dedikdən sonra 
əlavə olaraq soruşdu: – yenə sualınız varmı?  

Alim bu dəfə başqa bir sual verdi: 
– Şeytanın atəşdən yaradıldığını söyləyirsiniz, sonra da 

ona cəhənnəmdə odla əzab veriləcək, deyirsiniz. Atəş atəşə 
necə əzab verə bilər? – alim bu sözləri deyib cavab gözlədi. 
Şəms Təbrizi bu sualın da cavabını bayaqkı ilə uzlaşdırdı: 

– Başına dəyən çomaq sənin başını ağrıtdı, halbuki, ço-
maq da torpaqdan yaranıb sən də. Bax, torpaq torpağı necə 
ağrıda bilərsə o da elə, başqa sualın varsa, buyur!  

Mürşidi-kamilin cavabından sonra alim ətrafa boylandı, 
əyləşənlərin üzlərində istehzalı gülüş sezilsə də, onlar çox 
fikirli görsənirdilər. O, bir az düşünüb axrıncı sualını verdi: 

– Deyirsiniz ki, axirətdə hər kəs öz haqqını qazanacaq, 
yəni, etdiklərinin mükafatını alacaq və ya cəzasını çəkəcək. 
Onda insanları niyə buraxmırsınız ki, canları nə istəyirsə 
onu da etsinlər, onların işlərinə niyə qarışırsınız? – Şəms 
Təbrizinin çöhrəsinə yenidən rişxəndli təbəssüm qondu. Bu 
sualın da cavabını bayaqkılarla zəncirvari uzlaşdıran Mürşi-
di-kamil dedi: 

– Çomaqla səni vuranın ürəyi belə istədi və səni vurdu, 
bəs onda, nə üçün sən haqqını axtarıb qaziyə şikayət edir-
sən? Bu dünyada hər kiçik bir məsələ üçün haqq axtarılırsa, 
o sonsuz olan axirət həyatında haqq nə üçün axtarılmasın?! 
İnsanların axirət cəzasından qurtulması üçün onları təlim 
etmək isə mənim və mənim kimilərin mənəvi borcudur. 

Bu sual-cavabdan sonra otağa bir qədər sükut hakim kə-
sildi. Mürşidi-kamil özü bilərəkdən dillənmirdi ki, əyləşən-
lər danışılanları yaxşı dərk etsinlər. O, az sonra bir neçə yer-
dən gözünü ona zilləyənləri görüb yenidən sözə başladı: 

– Üzdən adam olan min-min iblis var, amma onlar yal-
nız üzdən adamdır. İblissifətlər nəfsinə hakim olmağı bacar-
mayanları tez ram edər. Onlar insanı Allah yolundan dön-
dərməyə çalışar, dünya malına aludə olmağa sövq edərlər. 
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İnsan öz ətrafından onun əqidəsinə zərərli olan ünsürləri 
yox etməyi bacarmalıdır. O, iblisə “dəf ol!” demək üçün cə-
sarətli, ifritə qalib gəlmək üçün daxilən güclü olmalıdır. Sə-
ni dostundan ayıran sözü dinləməkdən vaz keç, çünki o 
sözdə ziyan vardır! Bundan başqa, siz dayaz düşüncəlilərlə 
də rastlaşırsınız. Onlar sizin saflığınıza şübhə ilə, duruluğu-
nuza paxıllıqla yanaşırlar. Paxıllar özükimiləri üstünüzə 
kısqırdırlar, sizi təhqir etdirirlər, bundan üzülməyə dəy-
məz, çünki onlar bu pisliyi özlərinə edərlər, axirətdə bədəli-
ni qat-qat artıq ödəyərlər. Əgər yolda həsəd sənin boğazına 
sarılsa, iblisi yadına sal və bil ki, iblisin tüğyanı həsəddədir, 
çünki o, həsəd üzündən Adəmdən aralanıb və hər zaman 
müqəddəsliyə qarşı döyüşür. 

Günəşin qidası ərş nurundandır, həsədçinin, şeytanın 
qidası isə fərş dumanından. Yolda bundan daha çətin olan 
keçid yoxdur. Nə məsuddur o kişi ki, yoldaşı həsəd deyil-
dir. Lakin paxıllığın, qibtənin bir növü də var ki, insanı cən-
nətə aparar. Bu, xeyirli işlərdə – mərhəmətdə, səxavətdə, 
ədəbdə, cəmiyyətin gəlişməsində başqalarından geri qalma-
maq üçün çalışanların, “mən niyə fəzilətdə ondan geridə 
olum?” deyərək alın təri tökənlərin, bu zəhmətə cani-könül-
dən qatlaşanların həsədidir. 

Bədən həsəd evidir, amma Tanrı o bədəni tərtəmiz et-
miş, arıtmışdır. Əgər sən, bilmərrə həqiqətdə olmayanlara, 
bədəni fərş dumanında qərq olmuşlara hiylə və həsəd etsən, 
o həsəddən könlün qaralar. Ona görə də, iblisə ram olma, 
əksinə Tanrı ərlərinin ayaqları altına torpaq olmaq üçün fə-
dakarlıq göstər! Bizim kimi sən də həsədin başına torpaq at! 
Qurtuluş ümidi içdəki imandan gəlir! İmanı zəif olanlar 
ümidsizliyə və daxili sıxıntıya uğrayarlar! – Şəms Təbrizi 
müdrik fikirlərini və Allahla vəhdətdə olmağın yollarını 
müridlərinə izah etdikdən sonra söhbətinin sona çatdığını 
bildirdi və onlar tədricən dağılışdılar...    

Şəms Təbrizi mədrəsədən çıxıb birbaşa evə yollandı. O, 
mənzilinə yaxınlaşanda axşam düşmüşdü. Şəms Təbrizi kü-
çənin tinində Əlaəddin Çələbi ilə qarşılaşdı. Onlar salamlaş-
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dılar və Əlaəddin Kimyaya baş çəkmək üçün gəldiyini bil-
dirdi. Şəms Təbrizi yenidən evə qayıtmasını təklif etsə də, o, 
razılıq bildirib uzaqlaşdı. Mürşidi-kamil evə daxil olanda 
onu səliqləli və yaraşıqlı geyimdə Kimya xatun qarşıladı. O, 
gülümsəyərək Əlaəddinin ona baş çəkməyə gəldiyindən 
ərini xəbərdar etdi. Şəms Təbrizi, bunun Əlaəddinin ilk gəli-
şinin olub-olmadığını soruşduqda isə Kimya xatun uşaqlıq-
dan bir ailədə böyüdüyü Əlaəddin Çələbinin hərdənbir ona 
yoluxduğunu söylədi. Bu zaman Şəms Təbrizi nəyə görə o, 
evdə olan vaxtlarda bu gəncin onların evinə gəlməməsi ba-
rədə düşündü, lakin ağlına gələn bu sualla bağlı arvadın-
dan heç bir şey soruşmadı... 

Kimya xatunun şüşəsini təmizləyib, piltəsini düzəldərək 
bir neçə yerdə yandırdığı çıraqlar otağı elə işıqlandırmışdı 
ki, burada iynə də saplamaq olardı. O, öz zövqünə və ərinin 
xüsusiyyətinə uyğun olaraq, döşəmədə salınmış xalçanın 
üzərində açdığı süfrəyə təzə təndir çörəyi, motal pendiri, 
çeşidli xörəklər, salat, şüşə qablarda bulaq suyu, qımız, bir 
də xurma şərabı qoymuşdu. Onlar süfrə başında üzbəüz 
oturdular... 
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X I I I  F Ə S İ L  

Eşqin şərhi 

Mövlana Cəlaləddin Ruminin gündən-günə artan şöhrə-
ti artıq Anadolu Səlcuqlu dövlətinin hüdudlarını aşmaqda 
idi. Çoxları üzünü görməsə də Buxarada, Səmərqənddə, Ür-
gəncdə, Şamda, Hələbdə, Bağdadda, Kərkükdə, Xoyda, 
Təbrizdə, Dərbənddə, İrəvanda, Şamaxıda, Bakıda, Gəncə-
də, Tiflisdə onun barəsində söhbətlər gedir, hətta Şəms Təb-
rizi ilə Mövlana Cəlaləddinin qeyri-adi varlıq olduqları haq-
qında rəvayətlər qoşulurdu. Konyada isə mövləvi olmaq ar-
zusunda olanların, mövləvi söhbətlərində iştirak etmək, sufi 
dinləmələrinə qatılmaq istəyənlərin sayı günbəgün artırdı. 
Mövlana Cəlaləddin boş vaxtlarını insanların arasında keçi-
rərək, onlara Allah eşqini təlqin etməyə üstünlük verirdi. O, 
tək məscidlərə yox, eyni zamanda kilsələrə də baş çəkirdi. 
Getdiyi rituallarda, iştirak etdiyi məclislərdə söhbət edər-
kən Mövlana insanları ümumi bərabərliyə, ruh birliyinə ça-
ğırır, onları insanlar arasında ayrı-seçkilik salmamağa səslə-
yirdi. Ona görə də, son zamanlar onun və Şəms Təbrizinin 
təlimlərinə hər millətdən, hər dindən axışıb gəlirdilər. Belə 
günlərin birində Mövlana Şəms Təbrizinin söhbətini ümu-
mun dinləməsi üçün onun və özünün müridlərini bir zala 
topladı. Şəms Təbrizi bu izdihamın qarşısında həmişəki 
təmkini ilə söhbətinə başladı: 

– Heç kim Tanrı haqqından daha çox haqq sahibi deyil! 
Ana haqqı Tanrı haqqıdır, deyiblər, lakin bu atalar misalı 
bir bənzətmədir, ana haqqının təsviri və ya tərifidir. Deməli, 
ana haqqı belə Tanrı haqqından sonra gəlir. Çünki ananı sə-
nin ana qarnındakı şəklinə borclu edən Tanrıdır. Tanrı səni 
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onun cisimində bir surətə bürümüş, hamiləlik halında ona 
səninlə istirahət və dinclik vermiş, onu sənə alışdırmışdır. 
Ana da səni özünün bir hissəsi görmüşdür. Tanrının tədbiri 
anaya bağlı olan o hissəni, yəni səni anandan ayırmışdır. 
Sonra isə Tanrı ananın qabağına minlərlə sənət, sərvət və 
nemət düzdü, lakin ana bütün nemətlərə göz yumub sənə 
sevgisini seçdi, sənə şəfqət göstərdi. Buna görə də Tanrı 
haqqı ana haqqından öncədir. 

Tanrıya qul olmaq hər kəsə nəsib olmur, daha doğrusu 
hər kəs bu zirvəni fəth edə bilmir. Buna müvəffəq olmuşlar 
isə “Bir olan”ın əksidir. Fürsəti qaçırmadan və şübhə etmə-
dən Tanrının ətəyinə sarıl ki, axır zamanın sonundakı fitnə-
lərdən qurtulasan. Tanrının öz kölgəsini hədiyyə etməsi öv-
liyanın nəqşidir. Çünki vəli Tanrı günəşi nurunun dəlilidir, 
– Mürşidi-kamil bu sözləri deyərkən Mövlana bir kəlmə söz 
istədi, Şəms Təbrizi icazə verdikdə o, ayağa durub üzünü 
zaldakılara çevirib əlilə mürşidini göstərərək dedi: 

– “Allahın nuru” qarşınızdadır. Bu cür dəlil olmadan, 
özünü bu sayaq sübut etmədən bu yolda yerimə, 
İbrahimxəlil kimi “mən batanları sevmərəm” de! Budur 
Tanrının kölgəsi! Yeri ona doğru, bu kölgədən bir günəş 
tap! Şah Şəms Təbrizinin ətəyindən yapış! Bu toy-düyünün 
olduğu yerin yolunu bilməzsənsə, onu Haqq ziyası Husa-
məddindən soruş! – Mövlana Cəlaləddin axırıncı sözlərini 
deyərkən o biri əlilə də Hüsaməddin Çələbini göstərdi və 
sözünü bitirib əyləşdi. Hüsaməddin Çələbi də yüksək elmi-
dini biliyə malik, dərrakəli, Şəms Təbrizinin və Mövlana Cə-
laləddinin rəğbətini qazanmış bir ər idi. 

Mövlananın sözünü dinləyən Şəms Təbrizi bir qədər fi-
kirli halda göründükdən sonra yenidən sözə başladı: 

– Eşqin şərhində ağıl palçığa batmış eşşək kimi yatdı 
qaldı. Eşqi və aşiqliyi yenə də eşqin özü şərh etdi. Əslində 
çox işıqlandırıcı olan dilin və ya sözün ifadə edə bilmədiyi 
eşq daha aydındır. Yazmaqda və qoşub dayanmaqda olan 
qələm eşqin təsvirinə, onun bəhsinə gələndə acizliyindən 
çatlayar, sınar. Eşqə meyli olmayanlar qanadsız quş kimi-
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dir. İnsan İlahi eşq ilə Şəriətə, Şəriətdən Təriqətə gedər. Son-
ra isə o, həmin yolla Mərifətə çatar və ona Həqiqətin qapısı-
nı göstərərlər. Bəs, bu dörd məqam nədir? Şəriətdə, –  
səninki sənin, mənimki də mənim, – buyurulur. Təriqətdə, –  
səninki sənin, mənimki də sənin, – söylənilir. Mərifət, – nə 
mənimki var, nə də səninki, - məqamıdır. Həqiqət isə, – nə 
sən varsan, nə də mən, – hikmətilə yekunlaşır. Bütün bu 
məqamlara varmaq, İlahi eşqə çatmaq üçün Tanrıdan ədəbə 
müvəffəq olmağı diləyək! Ədəbi olmayan kimsə Tanrının 
lütfündən məhrumdur. Ədəbi olmayan kəsdələr tək özünə 
pislik etmiş olmaz, bəlkə də bütün dünyanı atəşə vermiş 
olar. Ədəbi olmayanın cəhdi qərəzlidir. Qərəzli olmaq qəza 
və qədərə boyun əyməməkdir. Qərəz gəlincə hünər örtülər, 
könüldən gözə yüzlərlə pərdə enər. Qəza və qədərlə pəncə-
ləşmək mücadilə sayılmaz, çünki bizi pəncələşdirən, savaş-
dıran da qəza və qədərdir! 

Tanrı üçün ağlayan göz nə müqəddəsdir! Onun eşqiylə 
yanıb qıvrılan ürək nə müqəddəsdir! Axar suyu olan yer ya-
şıllaşar. Gözyaşı tökülən yerə rəhmət nazil olar. Ağlamaq is-
təsən göz yaşı tökənlərə acı! Mərhəmətə nail olmaq istəsən 
kimsəsizlərə, fağırlara mərhəmət et! Borcluları borcundan 
qurtar! Tanrı səni var-dövlətlə mükafatlandırıbsa, bu sərvə-
tə lovğalıq əlaməti kimi yox, Tanrının neməti kimi bax! Bu 
nemətdə yoxsulun payı, kasıbın haqqı olduğunu da bil! 
Çünki var varlıdadır, yox yoxsulda, “var”ın anası “yox”dur, 
çünki “var” “yox”dan yarandı. “Ana haqqı” isə “Tanrı haq-
qı”ndan sonra gələndir. Bunları bildinsə, ona əməl etdinsə, 
bu, sənin şükür etməyindən xəbər verər. Sənə borclu olan 
kəs çətin vəziyyətdədirsə onu incitmə, çünki Allah “əl-Bə-
qərə” Surəsinin 280-ci ayəsində buyurur: “Əgər sizə borclu 
olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşın-
caya qədər möhlət verin! Əgər bilmək istəyirsinizsə, (borcu) 
ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır!”. Tanrının 
nemətinə şükür etməyə çalışmaq qüdrətdir. Onun verdiyi 
qüdrətə şükür etmək sənin qüdrətini artırır. Zira şükür et-
məmək uğursuz və ayıb bir şeydir. O hal şükür etməyəni 
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atəşin dibinə çəkər. Tamah qulağa bir şey eşitdirməz. Qərəz 
gözü bağlayar, adama bir şey izah etməz. Sən də bu aləmin 
gözəlliyinə tamah etməkdəsənsə, bu, sənin gözündə əbədi 
aləmin gözəlliyinə pərdə olar. Qürurla dopdolu olan bu hə-
yatın zövqü səni düzgünlük həyatından uzaqlaşdırmaqda-
dır. Şübhə yoxdur ki, tamah səni kor edər, sənə yaxın olanın 
belə üzərini örtər, onu səndən gizlədər. Tamah üzündən 
haqq sənə batil görünər, tamah üzündən səndə yüzlərlə 
korluqlar əmələ gələr. Doğrular kimi tamahdan çəkin və 
ayağını onun eşiyinin başlanğıcına bas! Tamah evindən çı-
xıb, o qapıdan girdinsə, demək qəmdən çölə ayaq atdın, se-
vincdən xilas oldun. Bununla da can gözün işıqlanaraq 
Haqqı görər, küfr qaranlığından xilas olar, din nurunda 
qərq olar. Ərlərin öyüdünü canla-başla dinlə və qorxudan 
xilas olub təhlükəsizliyə çat! Ümidsizlik diyarına getmə, 
çünki ümidlər var, qaranlığa varma, çünki günəşlər var! Kö-
nül səni könül əhlinin diyarına, bədən isə lilliyə, çamıra çə-
kər. Beləliklə, təmiz kişilərin daşını, torpağını öpüb yala-
maq alçaq adamlara xidmətdən, onların bağına, baxçasına 
nail olmaqdan üstündür. Könlü işıqlı bir ərə qul olmaq pad-
şahların başına tac olmaqdan daha yaxşıdır! – Şəms Təbrizi 
bununla da günün söhbətinə son qoydu. Həmin gün axşa-
müstünə isə Mövlana Cəlaləddin Ruminin təklifi ilə Səma 
rəqslərinin təşkili nəzərdə tutulmuşdu. Bu məlumatı mürid-
lərin diqqətinə çatdırdıqdan sonra Şəms Təbrizi onların zalı 
tərk etmələrinə icazə verdi... 

Şəms Təbrizi Şəkərfuruşan məhəlləsi ilə irəliləyərək ki-
rayə tutduğu evə yaxınlaşırdı. Birdən o, küçənin o biri ba-
şından üzbəüz gələn Əlaəddin Çələbini gördü. Aralarındakı 
məsafə xeyli olsa da, Əlaəddin də onu gördü və dərhal sağ 
küçəyə buruldu. Şəms bir qədər heyrətləndi, bu, artıq ikinci 
təsadüf idi, özü də Əlaəddin bu dəfə ona görünmək də istə-
mədi. Şəms Təbrizi bilmirdi ki, qısqanclıq eləsin, ya eləmə-
sin, axı Əlaəddin Kimya xatun ilə bir yerdə böyüyüb, doğ-
ma olmasalar da, qardaş-bacı kimi bir evdə yaşayıblar. Bəs 
o, Şəms Təbriziylə niyə üz-üzə gəlməkdən çəkinirdi? Şəms 
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Təbrizi addımlarını yeyinlədib, bunları da beynində hərlə-
dərək evə tələsdi. O, hövlnak qapını açıb içəriyə daxil oldu 
və diqqətlə Kimya xatunu nəzərdən keçirdi. Kimya xatun 
onun baxışlarından almadı, o, təxminən işi anlamışdı və ona 
görə də “qardaşım” deyə müraciət etdiyi Əlaəddinin bir az 
əvvəl burada olduğunu ona söylədi. Şəms Təbrizi qısqanclı-
ğını gizlədə bilmirdi. Kimya xatun isə Əlaəddinin uşaq vax-
tından ona mehr saldığını ərinə anlatmağa çalışanda o, – bu 
şeyləri başa düşürəm, amma qaçıb gizlənmək, mən evdə 
olanda burada qalmamaq nə deməkdir? – deyərək otaqda 
var-gəl etməyə başladı. Kimya xatun bir təhər onun könlü-
nü ala bildi, lakin o, Əlaəddinin Şəms Təbrizidən xoşlanma-
dığını ona deməyə cürət etmədi... 

Əlaəddin Çələbi Şəms Təbrizi ilə Kimyanın bir-birinə 
baxdığını hiss etdiyi vaxtdan Şəms Təbrizidən zəndeyi-zəh-
ləsi gedirdi. Bu da səbəbsiz deyildi. İndi bədrlənmiş on 
dörd günlük Ay kimi şölə saçan Kimya Əlaəddindən cəmisi 
iki yaş kiçik idi. Onlar bir yerdə qardaş-bacı kimi böyümüş-
dülər, bir yerdə oynamış, bir yerdə çörək yemiş, dərslərə də 
bir yerdə getmişdilər. Bir sözlə, onlar üçün ən ağır şey var-
dısa, o da bir-birindən ayrı qalmaq idi. Həddi-buluğa çatan-
da bu doğmalıq hissi Əlaəddinin qəlbində yavaş-yavaş sev-
gi hisslərilə əvəz olunmağa başladı, lakin doğmalıq münasi-
bətləri onun sevgisinin qabağına Çin səddi çəkmişdi. Sonra-
lar Şəmslə Kimya evlənsələr də, Əlaəddin özünün də anla-
madığı qısqanclığını ürəyindən çıxara bilməmişdi. Onun 
qəlbindəki bu qısqanclıq hissi yavaş-yavaş Şəms Təbriziyə 
olan kinlə əvəz olunmuşdu. 

Əlaəddin Çələbi qardaşı Bahaəddindən fərqli olaraq ata-
sının yolunu tam mənası ilə davam etdirmirdi. O, elə uşaq-
lıqdan vaxtını daha çox dostları ilə keçirməyə alışmışdı, ey-
ni zamanda xüsusiyyətcə kinli idi. Onun bu əlamətlərini 
Şəms Təbrizi bilirdi, lakin ona kin bəsləməyini heç ağlına da 
gətirməmişdi... 

Şəms Təbrizi Səma rəqslərinə getmək üçün əvvəlcə 
Kimya xatunu götürüb Cəlaləddingilə getməyi qərarlaşdır-
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dı. O, nədənsə daha Kimyanı evdə tək buraxmaq istəmirdi. 
Fikirləşdi ki, onun evdə olmadığı vaxtlarda arvadı gününü 
Kərra xatun və onun qızı Məleykə ilə bir yerdə keçirsə daha 
yaxşı olar. Şəms Təbrizi düşündüklərini olduğu kimi də hə-
yata keçirdi... 

Mövlana ilə Şəms Təbrizi ikindi namazından sonra ha-
zırlaşıb ritualın təşkili üçün təkkəyə yollandılar. Onlar şərt-
ləşdikləri yerə çatanda orada böyük bir izdiham var idi. İn-
sanlar dəstə-dəstə olub söhbətləşir, rəqslərin başlayacağını 
gözləyirdilər. Burada müxtəlif dillərin və dinlərin təmsilçi-
ləri var idi. 

Onlar mədrəsəyə daxil oldular, insanlar xalçaların üzə-
rində yerbəyer olduqdan sonra dizdən qatladıqları baldırla-
rının üstünə çökdülər. Lakin gələnlər çox olduğundan ayaq 
üstə dayananlar da az deyildi. Yeni gələnlərdən biri burada 
qeyri millətlərdən olan insanları görüb heyrətini gizlədə bil-
mədi və təəccüblə Mövlana Cəlaləddinə belə bir sual verdi: 

– Ustad, bunlar sizin danışdığınız dili bilmədikləri hal-
da dediklərinizi necə anlayırlar? – Mövlana Cəlaləddin bu 
suala düşünmədən, üzünü iştirakçılara tutaraq uca səslə ca-
vab verdi: 

– Ey möminlər, özümü insanların arasında itirmişəm. 
Mən nə xaçpərəstəm, nə müsəlmanam, nə yəhudiyəm, nə 
də bütpərəst! Biz bu insanlarla ruhun dilində danışır, bir-bi-
rimizi çox gözəl anlayırıq. İnsanlar Allahın tədbiri ilə bir 
anadan doğularaq cismanı qardaş olurlar, lakin könül qar-
daşlığını Allah insanların öz öhdəsinə buraxdı. Dilindən, di-
nindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq biz hər kəsi kö-
nül qardaşlığına dəvət etdik. Allahı hər hansı dili bilməklə 
yox, eşqlə sevmək olar! 

Mövlana Cəlaləddin Ruminin bu sözlərindən sonra Sə-
ma rəqsləri başlandı. Möminlər ayrı-ayrı dəstələrə bölünüb 
rəqs edir, yeni gələnlər isə Səma rəqslərini öyrənməyə cəhd 
edirdilər. Onlarla məşğul olmağı Mövlana Cəlaləddin xüsu-
si olaraq müridləri Səlahəddin Zərkuba, Hüsaməddin Çələ-
biyə və oğlu Sultan Bahaəddin Vələdə tapşırmışdı... 
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Səma rəqsləri başa çatdıqdan sonra Şəms Təbrizi ilə 
Mövlana Cəlaləddin birbaşa evə gəldilər. Bir tərəfdən yor-
ğunluq, bir tərəfdən də qısqanclıq hissləri Şəms Təbriziyə 
əməlli-başlı təsir etmişdi. Onun bu halı Mövlana Cəlaləddi-
nin gözündən qaçmadı. Lakin Mövlanaya Əlaəddinlə bağlı 
bir şey deməyi Şəms Təbrizi özünə sığışdırmadı... 

Şəms Təbrizi ayrıca bir otağa çəkilib fikirli halda otur-
muşdu. Kimya xatun isə qadınlarla bağı seyr etməyə çıxdı-
ğından ərinin gəldiyindən xəbərsiz idi. Mürşidindən hali ol-
maq istəyən Mövlana Cəlaləddin onun yanına gəldi və 
mürşidinin həddən ziyadə fikirli, eyni zamanda gərgin ol-
duğunu gördü. Bu zaman o, çıxıb qadınlardan təcili Kimya 
xatunu tapmalarını xahiş etdi və – Şəms qanıqaradır, Kimya 
xatun gələrsə, mürşidi ovundurar, – deyə əlavə etdi. Mövla-
na sözü deyib mürşidini tək qoymamaq üçün onun yanına 
qayıtdı. Lakin o, içəri daxil olanda gördüklərinə mat qaldı, 
təəccübdən gözləri böyüdü. Mövlananın Kimya xatunun ar-
dınca göndərdiyi qadınlar heç bu tapşırığı yerinə yetirməyə 
macal tapmamış Kimya xatun hardansa peyda olub otaqda 
Şəmslə yanaşı oturmuşdu. Şəmsin də eyni açılmışdı, xanı-
mıyla deyib-gülürdü. Mane olmamaq üçün Mövlana otaq-
dan çıxdı və ətrafda fikirli-fikirli var-gəl etməyə başladı. Bu 
zaman Mövlana Cəlaləddin, Şəms Təbrizinin onu çağırdığı-
nı eşidib yenidən otağa daxil oldu. O, Şəms Təbrizini tək 
görüncə heyrətini gizlədə bilmədi və ondan “Bəs Kimya xa-
tun hara getdi?” deyə soruşdu. Şəms Təbrizi gülümsünürək 
“Tanrı məni o qədər sevir ki, istədiyim qiyafədə yanıma gə-
lir. Sən görən anda O, Kimya xatunun surətində gəlmişdi”, 
–  dedi. O vaxtdan Şəms Təbrizinin bu möcüzəsini Mövlana 
Cəlaləddin tez-tez xatırlayacaq və onu yeri gəldikcə mürid-
lərinə nağıl edəcəkdi... 
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X I V  F Ə S İ L  

Seyfullahın qüdrəti 

1246-cı ilin dekabr ayı idi. Qış fəsli yenicə girmiş olsa da, 
dümağ qanadlarını təbiətin üstünə elə gərmişdi ki, sanki 
onu yırtıcılardan qoruyurdu. Evlərdə qalanmış qızdırıcı 
odun sobasının borusundan tüstü qarışıq çıxan qurumlar 
yaxın ətraflarda qarın üstünə qapqara ləkələr salırdı. Dəstə-
dəstə qarın üstünə qonan sərçələr dimdikləriylə axtardıqla-
rını tapa bilmədiklərindən cikkildəşərək sanki bir-birinə şi-
kayət edirdilər. Mədrəsədə isə dərs vaxtı idi. Mürşidi-kamil 
Şəms Təbrizi möminlərin, müridlərin qarşısında yenə də 
dürlər saçırdı: 

– “Sultan – Tanrı kölgəsidir” deyirlər. Amma Tanrının 
aləmi nur içində nur, ləzzət içində ləzzətdir. O aləm qüdrət 
içində qüdrət, kərəm içində kərəmdir. Sultan və ya padşah 
qismində görünən kölgə aləmi isə pislik, çirkinlik, fanilik və 
zövqsüzlük aləmidir. O, necə olur ki, Tanrı kölgəsi olur? 
Əgər ortada bir şah varsa və onda şahlığın mənası parlayır-
sa, bu, çox yaxşı bir şeydir. Lakin şah öz mövqeyindən yal-
nız şəxsi mənafeyi üçün istifadə edirsə, həmin mövqedə 
nəfsinin qurbanına çevrilirsə, bu, artıq şahlıq deyil, iblisin 
qulu, ifritin köləsi olmaqdır. Sultanlıq, şahlıq möhtərəmli-
yin və məhrəmliyin aynası olmalıdır. Ağaca olan maraq və 
sevgi onun meyvəsi üçündür. Meyvəsiz ağac yandırılmaq-
dan başqa heç nəyə yaramaz! 

Tanrı möhnət və iztirabla peyğəmbərləri yaratdı ki, hə-
səd meydana gəlsin, çünki kimsə Tanrıya həsəd aparmaz. 
Xalq isə peyğəmbəri özü kimi insan bildiyindən əvvəlcə ona 
həsəd apardı, lakin peyğəmbərin böyüklüyünə əmin olduq-
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dan sonra heç kəs ona həsəd aparmadı, əksinə inam gətirdi-
lər. Bir sözlə, həsəddən inam doğdu. Beləliklə, Allah həsədi 
inamla sonuclanması üçün yaratdı. Allahın yaratdığı bütün 
hisslər saflığa istiqamətlənmək, paklığa yönlənmək üçün-
dür, lakin bu ünsürləri çirkin məqsədlərə yönləndirməyin 
axirət cəzası da özü dəyərindədir. 

Peyğəmbərə olan həsədin inamla əvəz olunmasından və 
ya insanların peyğəmbərləri özlərinin fövqündə görmə-
sindən, Allahın elçisi olduğunu qəbul etməsindən sonra ye-
ni bir həsəd yarandı. Bu həsəd nəticəsində hər dövrdə pey-
ğəmbər yerinə bir vəli yarandı və bu hal qiyamətə qədər da-
vam edəcəkdir. Vəli –  diri və fəal imamdır. O, nura bənzə-
yər, ağıl isə onun cəbrailidir. 

Biz həqiqi meynəyik, ulu Tanrı isə bağbandır. O, bizdə 
olub meyvə verməyən budaqları qoparır, meyvə verən hər 
bir budağı isə daha çox versin deyə budayır. Bu mənada 
peyğəmbərlər daha artıq əziyyətlərə, zəhmətlərə uğradılar. 
Onların çəkdiyi məşəqqət dünyada yaşayan bütün xalqların 
çəkdiyi məşəqqətdən dəfələrlə böyükdür, çünki peyğəm-
bərlərin canı bütün canlardan daha böyük, daha üstündür. 
Ona görə də, onların uğradığı bəlalarla başqa bir tayfa üz-
ləşmədi. Bütün böyük nailiyyətlər əziyyətdən, zəhmətdən 
keçir, necə ki, körpənin doğuşu doqquz aylıq zəhmətdən 
sonra şiddətli sancılarla baş verir. 

İnsanlar sayılıdır, çoxdur, amma iman birdir, yəni cisim-
ləri çox, canları təkdir. Can dedikdə isə bütün diri bədənlər-
də olan ruhların bağlı olduğu, bu ruhların fövqündə duran 
daha böyük Ruh nəzərdə tutulur. “Allah” dediyimiz o bö-
yük Ruh da maddi dünyamızdakı Günəş kimidir. Günəş 
birdir, lakin onun sayı bilinməyən şəfəqləri bütün kainata 
yetərlidir. Günəşi Allahla, onun şəfəqlərini isə diri bədəndə-
ki ruhlarla müqayisə etmək olar. Şəfəqlər varsa, onları saçan 
günəş də var; İlahi nurlar varsa, baqi Günəş də var; ruhlar 
varsa, Allah da var! 

Göydəki tək günəşin nurları evlərə dolunca yüzlərlə nur 
olur, lakin divarları qaldırdınmı, yenə də nur bir və bütöv 
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olur. Əvvəlinə əvvəl olmayan bir zamandan bəri insanlar 
bir-birinin eynidir, birdir onlar. Ey hikmət sahibi, sənin 
inandığın, lakin imkanın xaricində olan bir şeyi oğlun edə-
cəkdir! Onun etdiyi sənin etdiyindir! Bu dünyadan gedən 
kişilər yox olmamışlar, onlar Tanrı sifətinə bürünmüşlər. 
Onların sifəti Haqqın sifəti qarşısında Günəşin qarşısındakı 
ulduzlar kimidir. Bu, Quranda belə sübut edilir: “Onların 
hamısı hüzurumuzdadır!” 

Peyğəmbər buyurmuşdur ki, Allah və Onun ümməti zə-
manə tufanına gəmi kimidir, kim o gəmiyə mindisə xilas 
olundu, qurtuldu. Demək, İslamı qəbul etməyənlər, Tanrı 
nurları ilə şölələnməyənlər, Allah eşqi ilə yaşamayanlar zə-
manə tufanında yox olacaqlar. Allah eşqi ilə yaşamayanla-
rın ağzından yaxşı söz çıxmaz. Kiçik bir alov böyük bir me-
şəni yandırdığı kimi, ağızdan çıxan nalayiq söz də böyük 
bir insan kütləsinin qəlbini ağrıdar, ürəyini yandırar. 

Balığın bilinən tərəfi onun suda yaşamasıdır. Əgər hər 
hansı bir heyvanın sudan qaçdığını, su qorxusu ilə öldüyü-
nü görsən, demək, o, balıq deyil. Ey möminlər, bilin ki, Tan-
rı nurunun imama qədər səf-səf dayanan yeddi yüz pərdəsi 
var! Hər pərdənin arxasında bir qövm dayanır. Bir sözlə, 
Allah istədiyini istədiyi vaxt qəfildən yaradır, – Şəms Təbri-
zi bunları deyib sözünə ara verdi. Bu zaman dinləyənlərdən 
biri onun sonuncu sözünün təsdiqi üçün bu qış günündə bir 
dəstə təzə qızılgül görmək istədiyini dedi. Elə sözgəlişi dilə 
gətirilmiş bu istəyi eşidən kimi Şəms Təbrizi qalxıb otaqdan 
çıxdı və dərhal da geriyə qayıtdı. Əlində gətirdiyi qızılgül 
dəmətini isə həmin adamın qarşısına qoydu. Hamının təəc-
cübdən çaşdığını görən Şəms Təbrizi, – yox, bu, kəramət de-
yil, dostların diliylə, niyyətiylə oldu. Uca Tanrı arzunuzu 
yerinə yetirməkçün qaibdən bu gül dəmətini göndərdi, – 
dedi. Bu hadisədən əksəriyyət heyrətlənsə də, bunu sırf tə-
sadüf və əvvəlcədən hazırlanmış qurğu kimi qiymətləndi-
rənlər də tapıldı. Bu zaman alimlərdən biri ayağa duraraq, – 
mən ancaq ağlabatan möcüzəni möcüzə hesab edirəm, – de-
di. Şəms Təbrizi onun sözünü də cavabsız qoymadı və – o 
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sənin dediyin şey möcüzə deyil, möcüzə ağlın dərk etmək-
də aciz qaldığı şeydir, – dedi. Bu fikirdən sonra zalda bu 
səpkidə xısınlaşmalar, pıçıldaşmalar oldu, lakin söz-söhbətə 
məhəl qoymayan Mürşidi-kamil “mənasız söz su üstünə ya-
zılan yazıdır, o qələmin ucundan qopan kimi yoxluğa düçar 
olar” deyib nəfəsini dərdi və yenidən söhbətinə davam etdi: 

– Səbiri olanlar imanı ilə baş tacı olarlar, səbiri olmaya-
nın imanı da yoxdur. Tanrı şükür edənin nemətini çoxalt-
mağı vəd etmişdir. Necə ki, səcdənin qarşılığı Tanrıya yaxın 
olmaqdır. Səbirin nə qədər geniş olsa, nurun da o qədər çox 
və parlaq olar. Zahirdə nur olmadıqda rənglərin görünməsi 
də mümkün deyil, düşüncənin, xəyalın rəngi də belədir. Za-
hirdəki rənglər günəşin nuru ilə görünür, daxilin rəngləri 
isə uca nurların əksiylə, baqi Günəşin şəfəqləriylə sayrışır. 
Göz nuru da könül nurundan əmələ gəlir. Adi halda göz, 
bir ayna kimi daşın, ağacın, gülün, dənizin əksini göstərir. 
Gözün könüldən gələn nurları isə yaranmışların uca Tanrıy-
la əlaqəsinə sirayət edir. Allaha sidq ürəkdən bağlı olmaq, 
gözə könül nurlarının cəlb olunması deməkdir. Qulaq da 
belədir, bir var ki, o, adi səsləri eşidir, bir də var ki, bununla 
yanaşı həm də səsin ruhunu duyur. 

Çəkdiyimiz misallardan da aydın olur ki, adi halda bu 
aləm də daim məhvə uğrayıb dayanır, bu aləmdəkilər də. O 
aləmlə o aləmə gedənlərsə daimi və əbədidir. Lakin dünya 
həzzinə aludə olanlar könül nurlarından uzaqdadırlar. 
Dünya həzzini su ilə müqayisə etsək, ortaya belə bir 
anlatma çıxar: Suyun gəminin içinə dolması onun batması 
deməkdir, altındakı su isə onun hərəkətinə yardımçıdır. 
Burada su ilə müqayisə etdiyimiz dünya ləzzətini içində 
gəzdirənlər batan gəmiyə bənzəyirlər, onun üzərində gə-
zənlər isə daim diri və durudurlar. Bu aləmin də sonu yox-
dur, bu aləmə aşiq olanların da. O aləmin əhli olanlar əbədi 
və saf bir aradadır. Kərəm ona deyərlər ki, insan özünə onu 
əbədi edəcək abı-həyatı versin! Dünyaya gəlmək Tanrıdan 
qafil olmaqdır. Ona görə də, dünya qazancı üçün yollar ax-
tarmaq boş bir şeydir. Buradan nəticə çıxartsaq, caiz olan 
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şey - dünyanı tərk etmək üçün çarələrə baş vurmaqdır. Hiy-
lə və çarə zindanı dəlib çıxmağa deyirlər. Unutmayın ki, bu 
dünya zindandır, biz də məhbuslarıq. Zindanı dəl, özünü 
qurtar! Könlünü oyaq tut! Gözləri açıq olsa da, lakin könlü 
yuxuda olan nə qədər adamlar var, zatən su və torpaq əhli 
olanın gözü nə görə bilər? Fəqət könlü oyanıqlı olanın gözü 
yatsa belə, könlündə yüzlərcə göz açılar. Peyğəmbər “gö-
züm yatar, amma qəlbim necə yata bilər, buna imkanmı 
var?!” dedi, – Şəms Təbrizi bu sözləri dedikdən sonra əlləri-
ni ovuşduraraq əyləşənlərə nəzər saldı. Elə bu vaxt dinlə-
mədə əyləşənlərdən biri sual vermək istədiyini bildirdi. O, 
mürşidinin razılığını aldıqdan sonra dedi: 

– Siz insanlara kütləvi şəkildə ölməyimi məsləhət bilirsi-
niz? – onun bu rişxəndlə əhatələnmiş sualına Şəms Təbrizi 
acı-acı gülümsədi və müridinin gerizəkalılığına heyfsləndi-
yini başını bulamaqla ifadə edərək dedi: 

– Mənim təlqin elədiyim ölmək deyil, əksinə dirilmək-
dir, “ölüm” adlandırdığımız əbədi dünyaya getmək üçün 
sınaqlarla üzləşdiyimiz müvəqqəti ömrümüzü diri yaşa-
maqdır. Bunun üçün dünyanın aldadıcı gözəlliyinə, naz-ne-
mətinə uymamaq, var-dövlətə könül verməmək və özünü 
Allahla bütövləşməyə sərf etmək gərəkdir. Əks halda, biz 
əsl ölüyük. Belə isə Allahın verdiyi cismani ömrə qəsd et-
məyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur, ağılsız, şüursuz surətdə bə-
dəni tərk etmək heç də Allaha qovuşmaq deyil, əksinə Yara-
danın iradəsinə zidd çıxmaqdır. Lakin bu ömür ruhun əbə-
diyyətə kamil olaraq qovuşmasına xidmət etməlidir. Çünki 
insan Haqq dünyasındakı yerini məhz bu dünyada öz əməl-
ləriylə müəyyən edir. Müəyyən etmədiyin yerə necə gedə 
bilərsən? Beləliklə, biz insanlara ölməyi deyil, “mən”ini öl-
dürməyi, nəfsinə hakim kəsilməyi, ölməkdən öncə axirəti 
qazanmağı təlqin edirik. Ölümə gəldikdə isə ondan qorx-
maq lazım deyil. Bilirsinizmi, ölüm nəyə bənzəyir? Təsəv-
vür edin ki, bir adamın kürəyinə ağır bir şey yükləyirlər və 
onu ya dağa dırmandırır, ya da bataqlığa çəkirlər. Min cür 
zülmlə dırmanmağa çalışdığı vaxt birisi gəlib onun arxasın-
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dakı çuvalın kəndirini kəsir, yükü yerə salır. Bax, o adam 
birdən-birə necə yüngülləşir, yükdən necə qurtulur, canı ne-
cə dincəlirsə, ölüm də insanı eləcə rahatlığa qovuşdurur, – 
Şəms Təbrizi müridinin sualını bu cür cavablandırdıqdan 
sonra iti nəzərlərini ona yönəltdi. Cavabın müridi qane etdi-
yini hiss etdikdən sonra o, söhbətinə davam etdi: 

– Bir pisliyin cəzası eyni ilə bir pisliyə uğramaqdır, su-
çun cəzası o suçun misli qədərdir, sən başqasının arvadına 
tamah salıb onu özünə çəksən, ondan da betər bir dəyyus 
olarsan. Kişilik özünütəsdiq alətiylə ölçülsəydi eşşək ən bö-
yük ər olardı. İnsanlıq xəzinəylə ölçülsəydi, var-dövlət uğ-
runda ədavətlərə qoşulan, səltənət üstündə bir-biriylə mü-
haribələr aparan hökmdarlar ən böyük ər olardı. Onlar nəf-
sinə hakim ola bilməyənlərdir, dünya malı dünyada qaldı, 
tamahkarlar isə bu dünya zindanından qurtulduqdan sonra 
axirətdə əməllərinin daha betər cəzasına çatdılar. Allah “əl-
Bəqərə” Surəsinin 200-cü ayəsində buyurur: “...İnsanların 
bəzisi “Ey Rəbbimiz, bizə nə verəcəksənsə, elə bu dünyada 
ver!” deyirlər. Belə şəxslərin axirətdə heç bir payı yoxdur!”. 
Diqqət etdinizmi? Deməli, xışmı, şəhvəti, hirsi tərk etmək 
ərlikdir. Başdan hava və həvəsi atmaq ululuqdur. Bunlar 
peyğəmbərlərə məxsus əlamətlərdir. Zina, qətl, oğurluq, ya-
lan şahidlik, tamahkarlıq etmə! Qonşunu özün kimi sev! 
Eyş-işrət, sərxoşluq, əxlaqsızlıq etmə, davakar, şəhvətpərəst 
olma, havaya, həsədə qapılma, dünya malına aludə olma! 
Yoxsa bunlar səni Allahdan uzaq salar, bunlarla axirətin 
bərbad olar. Kin göstərmə ki, öc verəsən! Öz din və əqidə 
qardaşına nifrət edən kəs, tövbə edincəyə qədər qaranlıqda 
olduğunu bilməlidir, çünki o, kor kimi hara getdiyini bil-
mir. Bil ki, ən böyük ər ürəyini pisliklərdən təmizləyənlər, 
nəfsinə hakim olanlar, şəhvətinə və digər yaramaz əməlləri-
nə görə tövbə edənlər, bir sözlə “mən”ini öldürüb Allahla 
vəhdətdə olmaq arzusuyla yaşayan fədakarlardır. Peyğəm-
bər əfəndimiz, imamlar, övliyalar, vəlilər dünya durduqca 
öz böyüklüyndə qalacaq, əməlləri onları əskiltməyəcək, ək-
sinə daha da böyüdəcəkdir, – bunlar Mürşidi-kamilin bu 
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günkü söhbətinin son ifadələri oldu. Dərs başa çatsa da, ki-
mi dəftərində elədiyi qeydlərə baxır, kimi şəhadət barmağı-
nı gicgahına dayayıb düşünür, kimi də yoldaşları ilə qızğın 
müzakirəyə girişmişdi. 

Bir azdan hər kəs dağılışmaqdaykən, Şəms Təbrizi ilə 
Mövlana Cəlaləddin isə həmişəki kimi Mövlanagilə yollan-
dılar... 

Onlar evə çatanda Şəms Təbrizi Kimya xatunu görmədi 
və onu Kərra xatundan soruşdu. Kərra xatun Kimyanın qa-
dınlarla Məram bağlarını gəzməyə çıxdığını söylədi. Bu za-
man Şəms Təbrizinin gözləri ani olaraq ətrafda Əlaəddin 
Çələbini aradı, o da yox idi. Son zamanlar Əlaəddini bir ne-
çə dəfə öz bədxahlarının yanında görən Şəms Təbrizinin 
qəlbində ona olan kin bir az da güclənmişdi. Lakin o, birmə-
nalı qarşılanmayacağından ehtiyat edərək bunu qəlbində 
saxlamış, Cəlaləddinə deməmişdi. Həm də Şəmsin Kimya 
xatunu Əlaəddinə qısqandığını Mövlana da sezmişdi və bu-
na ancaq özlüyündə gülmüşdü. 

Şəms Təbrizi Kimyanı evdə tapmadığından əsəbini giz-
lədə bilmədi və keçib bir otaqda təkcə oturdu. Lakin otaqda 
qərar tutmayan Şəms Təbrizi yenidən eşiyə çıxıb təzə yağ-
mış qarın üstündə o yan-bu yana var-gəl etməyə başladı. 
Birdən onun gözü yaxınlaşmaqda olan üç nəfərə sataşdı. 
Bunlar Kimya xatun, Əlaəddin və Hüsaməddin Çələbinin 
arvadı Fatma xatun idi. Onlar söhbət edərək yaxınlaşmaq-
da, dişi bağırsağını kəsən Şəms Təbrizi isə “Seyfullah”a çev-
rilməkdə idi. Şəms Təbrizi beynində bu hadisələri yenidən 
əridib-süzür və kimə haqq qazandırmalı olduğunu anlamır-
dı. O, əvvəlcə Əlaəddinin öz ürəyini kin-küdurətdən arındı-
ra bilməməsi, eləcə də onun tərsliyi, gerizəkalılığı barədə 
düşündü, sonra da Kimyanın ərinin istəyini, qısqanclığını 
nəzərə almamasından təəssüf etdi. Bu qarmaqarışıq fikirlər 
onu bir az da qeyzləndirdi. Onun əsəblərinin böhran vəziy-
yətdə olduğunu Kimya xatun da sezmişdi. Ərinin duruşun-
da, davranışında, baxışında heç zaman hiss etmədiyi qeyri-
adi bir nifrət duyan Kimya xatun onun yanına çatanda qəf-
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lətən boynunda şiddətli ağrıların baş verdiyini yanındakıla-
ra söylədi və həmin anda da keyləşdi, bədəni bütünlüklə 
süstləşdi. Kimya xatun indi boynunu döndərə bilmirdi. Fat-
ma xatunla Kərra xatun onu birtəhər evə apardılar və yata-
ğa uzatdılar. Onun halı get-gedə pisləşdi, artıq evdəkilərin 
hamısı hərəkətsiz uzanmış Kimya xatunun başına toplaş-
mışdılar. Seyfullah Şəms Təbrizi isə heç bunun fərqində de-
yilmiş kimi, hirsli-hirsli eşikdəcə gəzişirdi. Qısa bir zaman-
da təbib-loğman dəvət olundu, lakin onlar Kimya xatunun 
iflic olduğunu dedilər. 

Hamınin təəccübünə səbəb olmuş bu arzuolunmaz və-
ziyyət çox da uzanmadı. Ağrı və sancılar içində fəryad 
edən, heç bir məlhəmdən, dərmandan, türkəçarələrdən ya-
rarlana bilməyən Kimya xatun üç gündən sonra faciəli şə-
kildə dünyasını dəyişdi... 

Bu hadisə bütünlüklə ailəni sarsıtdı, Mövlana Cəlaləd-
din Rumi rəhmətlik Kimya xatunun Şəms Təbrizinin qəzə-
binə, onun nifrət qılıncına tuş gəldiyini dedi və Əlaəddini 
Şəmslə çiling-ağac oynadığına görə nə ki var tənbehlədi, la-
kin bütün bunların nə fərqi, artıq Kimya xatun Haqqın dər-
gahına qovuşmuşdu... 
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X V  F Ə S İ L  

Sahibsiz suç 

Qışın orta ayı idi. Qara qış öz gücünü təbiətə göstərmək-
də olsa da, günbəgün gecə qısalmaqda, gündüz uzanmaqda 
davam edirdi. Konyalılar isə qışın şıltaqlığını bir atalar sö-
zünə söykənərək belə qiymətləndirirdilər, – qarışqanın ölü-
mü yaxınlaşanda qanad çıxardar. Çünki təbiət həmişəki sal-
qarla bahara doğru irəliləyirdi. 

Həmin vaxt Kimya xatunun qırxı da, əlliikisi də çıxmış-
dı. Torpağın üzüsoyuqluğu həyatda mərhumənin yaxınla-
rında özünü büruzə verməkdə idi. Təbii ki, həyat davam et-
məkdə, hər kəs öz işində-gücündə, sənətkarlar da sənət 
fəaliyyətində idi. Lakin baş verən bu cür hadisələr bəzən ki-
minsə qəlbində uzunmüddətli, sarsıdıcı iz də aça bilir. Kim-
yanın vaxtsız ölümü də Əlaəddin Çələbiyə elə bu şəkildə tə-
sir etmişdi. O, Kimyanın Şəms Təbrizinin qəzəbinə tuş gəl-
diyini atasından eşitmişdi. Elə buna görə də, Əlaəddinin 
qəlbində Şəms Təbriziyə qarşı kəskin nifrət baş qaldırmışdı. 
O, son zamanlar bu hisslərini dostlarına da danışmışdı. Əl-
bəttə ki, Şəms Təbrizinin bədxahları qismində bulunanlar 
ələkçinin qıl verəni kimi Əlaəddini daha da qalayır, bir baş-
qaları isə ona bu fikirdən yayınmağını tövsiyə edirdilər. 
Əlaəddinin Şəms Təbriziyə kəskin nifrət bəsləməsini onun 
qardaşı Bahaəddin Vələd də duymuşdu. Bahaəddin Vələd 
qardaşını danlamaqla kifayətlənməyib, atasını da bundan 
xəbərdar etmişdi. Mövlana Cəlaləddin Şəms Təbrizinin kim 
olduğunu, onun ictimaiyyət üçün nə qədər yararlılığını 
Əlaəddinə anlatmağa çalışırdı və Kimya xatunun ölümünü 
də qəza və qədərlə bağlayırdı. Lakin Əlaəddin Çələbi atası-
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nı susmağı ilə müşaiyət etsə də, nifrətini qəlbindən heç cürə 
çıxara bilmirdi...   

Bir gün Şəms Təbrizi Mövlana ilə mükalimələrini bitir-
dikdən sonra evə qayıdırdı. Hava artıq qaranlıqlaşmışdı. O, 
xeyli getmişdi ki, bir küçədə dayanmış qaraltını aralıdan 
gördü və onu bir qədər seyr etdi. Qaraltı onun yaxınlaşdığı-
nı görüb dərhal tində gözdən itdi. Nədənsə bu qaraltı onu 
şübhələndirmişdi. Şəms Təbrizi həmin yerdən keçəndə heç 
kimi görmədi, lakin bir az uzaqlaşdıqdan sonra arxadan 
onu daşa tutdular. O, bunun Əlaəddinin işi olduğunu dü-
şündü və addımlarını yeyinlədərək özünü evə çatdırdı. 
Daşların heç biri ona toxunmamışdı. Ertəsi gün Şəms Təbri-
zi bu hadisəni Mövlana Cəlaləddinə nağıl etdi və onun kiçik 
oğlundan şübhələndiyini dedi. Mövlana Cəlaləddin bunu 
oğlundan soruşsa da, oğlu hadisədən xəbəri olmadığını bil-
dirdi. Mövlana oğlunun dediklərinə tərəddüd etdi və onun 
cavabını birmənalı qarşılamadı. Buna görə də, o, Kərra xa-
tundan oğlu Əlaəddini gözdən qoymamasını xahiş etdi və –   
heç bir kərə də görmədim ki, Əlaəddin yararlı barmağı işə 
yaratsın, – deyə gileyləndi. Bundan sonra hər iki dahi məd-
rəsəyə yollandılar. Mövlana Cəlaləddin Rumi Mürşidi-ka-
mili dinləmək məqsədilə öz dərsini günün ikinci yarısına 
salmışdı. İndi onun da iştirak etdiyi dinləmədə Şəms Təbri-
zi dünən baş verənləri unutmağa çalışaraq təsəvvüf söhbət-
ləri etməyə başladı: 

– Dünya axirət ərlərinə, axirət də dünya ərlərinə haram-
dır. Dünya ərləri üçün yaxşılıq sayılan əməllər Tanrıya ya-
xın adamlar üçün günah sayılar. Tanrı qədəhindən şərab 
içib sərxoş olan kəs heç ədalət və doğruluqdan başqa bir şey 
edərmi?! Bir ulu adamın süfrəsi başında pis zənnə düşmək 
və hərislik etmək küfrdür. İnsanın beyni qonaq evinə, çeşid-
li düşüncələri isə qonaqlara bənzəyir, sən onların arasından 
ən yaxşısını, ən sədaqətlisini seçməkdə pərgar olmalısan. 
Bədən qursağı insanı samanlığa, könül qursağı reyhanlığa 
çəkər. Ot və arpa yeyən qurban, Tanrı nuru ilə qidalanan isə 
Quran olar! 
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Könlü yaralı bir ana, yeni ölmüş övladının məzarına 
ürəyini açar, sirrini söylər, cansız torpaq ona diri kimi görü-
nər. Ana oğlunun məzarının torpağına üzünü-gözünü sür-
tər, gözyaşlarını tökər, lakin o, diriykən oğluna bu qədər 
can yanğısı ilə üz-gözünü sürtməmişdir. Fəqət bu bədbəxt 
hadisədən bir neçə gün keçəndən sonra ananın can yanğısı 
sönür, çünki ölüyə qarşı eşq əbədi olmaz! Sən cana canlar 
qatan dirini sev! Acı keçəndən sonra məzarın qarşısında 
durmaq yorğunluq və yuxu gətirər. Cansız bir şeydən an-
caq cansız bir şey doğar. Atəş sönsə, yerində kül qalar, – 
Mürşidi-kamil bunları dedikdən sonra qısaca fasilə verərək 
çatılmış qaşlarının altından ətrafa nəzər saldı. Lakin o, bu 
hikmətli ifadələri nəyə görə bir qədər hiddətlə və 
övkələnmiş işlətdiyini heç özü də bilmədi, onda bir küskün-
lüyün baş verdiyi isə Mövlana Cəlaləddinin gözündən ya-
yınmırdı. Şəms Təbrizi sözünə davam etdi: 

– Nuru olmayan könül yox kimidir, ruhu olmayan bə-
dən torpaqdır. Çalış, çabala nurdan sərxoş ol ki, sözündən 
Tanrı nuru axsın. Bəhməz içində qaynadılan bir şey bəhməz 
ləzzətini verər. Bilgilərin nura qarışarsa inadcıl və pis adam-
lar bilgindən nur alar və onun inadı sınar. Pir saqqalı ağ 
olan deyil, yüz minlərlə ümidsizin əlindən tutandır, borclu-
nun borcunu ödəyəndir. Zəkat verilməyincə yağış buludu 
gəlməz, zinadan dolayı da ətrafa vəba yayılar. İnsan həqiqi 
sevgisinə qovuşanda təsəvvür belə edilməyən, təsvirə gəl-
məyən həqiqət meydana çıxar. Ağlın və ağıllının da, sərxo-
şun da əslinin əsli Allahdır. Aşiqlərin şərabı könül qanıdır. 
Ayrılıq aləmində – maddi dünyada eşqin surətlərə düzdü-
yü gözəllik Allahın əksidir. İnanmış adam ona deyərlər ki, 
hər xüsusda kafir belə onun imanına həsəd aparsın. Zahid 
işin sonunu düşünür, sorğu-hesab günü halı necə olacaq de-
yə qəm çəkir. Ariflər isə başlanğıcdan, öndən xəbərdardır, 
sonu düşünməkdən isə qurtulmuşdur. Ariflərdə arif olun-
caya qədər qorxu da vardı, yalvarış da, lakin Tanrı təqdirni 
bildiyindən, işin önündən xəbərdar olduğundan bu bilgi 
onlarda hər iki əlaməti aradan qaldırmışdır. Yəni arif olan 
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kəs hansı toxumu əkdiyini bildiyindən, nə əldə edəcəyini də 
gözəl bilir. 

Tanrı insanın sirlərini meydana çıxarır, ona görə də, ma-
dəm ki, bitəcək, pis toxum əkmə! Günəşin istisi və yağış, 
sirləri torpağın altından çıxarır. Yarpaqların tökülməsindən 
sonra gələn bahar qiyamətin varlığına bir dəlildir. Könlünü 
incidən hər qəm içdiyin “şərab”ın təsiriylədir. Fəqət hara-
dan biləcəksən ki, o baş ağrısı hansı şərabdan meydana gəl-
di. Baş ağrısının hansı ağacın meyvəsindən olduğunu iti ağ-
lı, doğru fikiri olan anlayar. Bitki toxumdan əmələ gəlsə də, 
ona bənzəməz, insan da belədir. İbadət də əbədi cənnətə 
bənzəməz. Kafirlər peyğəmbərlərin kilsələrdə çəkilmiş 
rəsmləriylə kifayətlənərlər. Fəqət o ay parçaları bizim üçün 
apaydın olduğundan rəsmlərinə heç gözucu da baxmarıq, – 
Şəms Təbrizi bu sözləri dedikdən sonra əlini çaya uzatdı. 
Bu gün susuzluq onu təngə gətirmişdi, tez-tez ya çay, ya da 
su içirdi, o, bilmirdi ki, ondakı bu susuzluq axşam içdiyi nə-
bizin təsiriylədir, yoxsa dünənki hadisəylə bağlı əsəbləşdi-
yindən. Bunlara baxmayaraq, Şəms Təbrizi yarımfikirli hal-
da zalda əyləşənlərə göz gəzdirib, söhbətinə davam elədi: 

– Hərkəs hərkəsə bir loğma yemək verə bilər, canlılara 
boğaz bağışlamaq isə ancaq Tanrı işidir. Tanrı öz bəndəsinə 
boğaz verməkdə xəsislik etməyibsə, imkanlı insanın imkan-
sıza çörəyi belə qıymadığının günahının nə böyüklükdə ol-
duğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Tanrının lütfü su içib ot 
bitirməsi üçün torpağa, torpaqdan bitən otları yeməsi üçün 
isə torpaqdan yaranan məxluqlara boğaz ehsan etmişdir. 
Heyvan da otları yeyib sinirdikdən sonra insana qida olur. 
Fəqət, öz ruhu ilə görüş vaxtı sona çatıb, ondan ayrılanda, 
insanı da torpaq yeyir. Bilin ki, bütün aləm yeyən və yeyi-
ləndən ibarətdir. Allahın yaratdığı bütün məxluqata cani-
könüldən lütf etmək Haqqla olmaq deməkdir. Haqqa bağlı 
olanları da Haqqa yönəlmiş və Haqqın məqbulu olmuş bil! 
Buna görə də, zərrə qədər gördüyün iş sənin ədəbini və hə-
yanı artırırsa, eləcə də dostundan zərrə qədər daha ədəbli-
sənsə bunun Tanrının lütfü və ehsanı olduğunu bil! O bir 
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zərrə qədər olan fərq sənin qədrini daha da artırar. Kim qo-
xu almazsa burunsuzdur, qoxu da ancaq din qoxusudur. Bir 
qoxu hiss edib onun şükürünü əta etməyən kimsə küfranı 
nemət etmiş və öz burnunu məhv etmişdir. Həm şükür et, 
həm də şükür edənlərə qul ol! Quranın mənasını ancaq Qu-
randan, yaxud havasını və həvəsini Quran üçün atəşə ver-
miş, ruhu Quran kəsilmiş adamdan soruş! Əgər yağ gülün 
tərkibindədirsə, istər onu gül kimi qoxla, istər yağ kimi, fərq 
etməz. Zamana bağlı olan kəslər əcələ qədər yaşayır, İlahi 
eşqinə bağlı olanlar isə əbədiyyətə dost, əzələ yoldaşdır. 
Unutmaq olmaz ki, uca Allah insanın başını həyadan, 
burnunu əmhəbin ənbərindən, qulaqlarını ibrətdən, dil və 
dodaqlarını zikrdən, ağzını nurdan, boğazını behiştin balın-
dan, qəlbini vəfa və mərhəmətdən, qollarını qüvvətdən, əl-
lərini səxadan, barmaqlarını səbirdən, bədənini cənnətin 
müşkündən, sümüklərini behiştin kafurundan – dəfnə ağa-
cından, qalibiyyət çələngindən, qədəmlərini isə ibadətdən 
yaratdı. Ona görə də, hər bir yaranmış öz kökünün və mən-
şəyinin aynası olmağı bacarmalıdır. 

İmanın varkən ümidsizliyə qapılmazsan. Qəm dolu dü-
şüncələr, kədər dolu fikirlərin sənin nəşə yolunu kəsdiyini 
düşünmə! Üzləşdiyin ifrat çətinliklər həqiqətdə sənə yeni 
nəşələr hazırlamaqdadır. O, yeni bir sevincin, yeni bir nəşə-
nin gəlməsi üçün sənin qəlb evini möhkəmcə süpürür, sa-
ralmış yarpaqları yığıb atır ki, onların yerində yaşıl yarpaq-
lar bitsin. Tanrının möcüzələri hesaba gəlməzdir. Məsələn, 
torpağı başa vursan baş yarılmaz, su da elə, lakin suyu tor-
pağa qatıb kəsək düzəltsən, o, başı yarar. Bundan daha sirli 
birləşmələr var ki, onu nə qulaq duyar, nə göz görər, – Şəms 
Təbrizi bir anlıq yenə dayandı, bir qurtum çay aldı və bu 
sözlərlə söhbətinə ayaq verdi: 

– Deyilən hər söz, atılan hər addım düşünülmüş, ölçülü-
biçili olmalıdır, məntiqsiz və boş-boş deyilən sözlər, əsassız 
fikirlər, yararsız əməllər imansızlıqdan doğar. Ona görə də, 
ya doğru ol, doğruluğunu göstər, ya da sus və mərhəmətə 
yetiş!.. 
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Mədrəsədən çıxarkən dostları Şəms Təbrizini dövrəyə 
almışdılar, hər kəs dünən baş verənlərə münasibət bildir-
məyə can atırdı, lakin Şəms Təbrizinin eyni açılmırdı. Təbii 
ki, çox sevdiyi, hələ o qədər də dadını-duzunu ala bilmədiyi 
arvadını itirmişdi, bir tərəfdən də Əlaəddinin ağılasığmaz-
lıqları, üstünə də gəl dünənki hadisə onun qanını qaraltmış-
dı. Bunların hamısı Şəms Təbrizinin beynində ona hücuma 
keçən arı kütləsinə bənzəyirdi. Mövlana Cəlaləddin çox tə-
kid etsə də, Şəms Təbrizi onların evinə getmək istəmədi və 
öz evinə tərəf üz tutdu. Bu zaman Hüsaməddin, Bahaəddin, 
Səlahəddin ona qoşuldular və Şəkərfuruşan məhəlləsinə 
doğru irəlilədilər. Lakin onlar dünənkindən də betər bir ha-
disəylə üzləşdilər... 

Onlar evin tininə yaxınlaşanda cingiltili səslər eşitdilər. 
Bu səs ancaq itin boğazına bağlanmış zəncirdən gələ bilərdi. 
Doğrudan da onlar evə çatanda qapının qıfılına zəncirlə 
bağlanmış səfil bir it gördülər. Bu hadisə hamını çaşdırdı. 
Şəms Təbrizi fikrə getdi, səbir nümayiş etdirdi və birdən o, 
– deyəsən mənim Konya yolçuluğum sona çatdı, mən get-
məliyəm, – dedi. Heç kəsdən səs çıxmadı. Qonşulardan biri 
bunu bir neçə naməlum gəncin etdiyini söylədi. Sultan Və-
ləd iti açıb buraxdı. Bundan sonra onlar qüssəli halda evə 
daxil oldular... 

Hamı xalçanın üstündə bardaş qurub oturmuşdu. Bir 
qədər sükutdan sonra qızgın müzakirələr, söhbətlər başlan-
dı. Əvvəlcə Səlahəddin Zərkubun səsi eşidildi: 

– Maraqlıdır, bu yaramazlıqların başında kim durur, 
doğrudanmı bu işdə Əlaəddinin suçu var? – bu sözdən son-
ra hamı bir-birini nəzərdən keçirdi, Şəms Təbrizi isə sol əli 
qoynunda, sağ əlini də üzünə dayayıb düşüncələrə qərq ol-
muşdu. Bu zaman Hüsaməddin Çələbi söhbətə qarışdı: 

– İnana bilmirəm ki, Əlaəddin belə bir ağılasığmaz hərə-
kətə yol versin, – bu sözdən sonra Sultan Vələd yerində 
qurcalanaraq: 

– Amma Əlaəddin Kimyanın ölümünə səbəbkar olaraq 
birbaşa Mürşidi-kamili təqsirləndirir. Atam ona hər şeyi an-
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latmağa çalışır, bunun Allahın işi olduğunu, qəza və qədər-
lə bağlı olduğunu ona aşılamağa çalışır, onu danlayır, tən-
behləyir. Əlaəddin isə yalnız susur, bir söz deməyir, sanki 
ruhi sıxıntıdan çıxa bilməyir, ya da çıxmaq istəmir, lakin bir 
həqiqət var ki, qardaşım uşaq vaxtından Kimyaya çox bağ-
lıydı, sanki onunla nəfəs alırdı, – Bahaəddin Vələd danışar-
kən hamı onu diqqətlə dinlədi, hətta onun dediklərini təs-
diqləyən Hüsaməddin Çələbinin sözləriylə Səlahəddin Zər-
kub da razılaşdı. Şəms Təbrizi başını qaldıraraq ağır-ağır sö-
zə başladı, bu zaman onun alınında qırışlar səf-səf düzül-
müşdü, qaşları çatılmışdı: 

– Mənim bir günahım var, əlbəttə ki, əgər bu, günah sa-
yılırsa, bu da Kimya xatunu sevib, onunla evlənməyimdir. 
Qısqanclığıma gəldikdə isə bunu məndə Əlaəddinin ağılsız 
uşaq kimi etdiyi hərəkətlər və onun davranışları yaratdı. 
Təbii ki, burda zinadan söhbət gedə bilməz, o, Kimya xatu-
nun qardaşıdır, sadəcə mən onu anlaya bilmirdim və bunu 
da Cəlaləddinə deməyi özümə ar bilirdim, – Şəms Təbrizi 
bu sözləri deyib bir az ara verdi, saqqalını ovuşdurdu, son-
ra da ayağa durub otaqda gəzə-gəzə belə dedi: 

– Bu dəfə buralardan elə getmək istəyirəm ki, mənim 
harada olduğumu kimsə bilməsin, – o, bunu deyib bir az da 
duruxdu, otaqda yanan şamlara gözucu nəzər saldı, sonra 
da hamının ona tərəf çevrildiyini görüb səsini azca yüksəl-
dərək bir də dilləndi: 

– Bu dəfə elə yoxa çıxacağam ki, bir məxluq da mənim 
izimi-tozumu tapa bilməyəcək, – və bu sözləri deyərkən 
Sultan Vələdə baxdı. Bu zaman Şəms Təbrizinin dalınca ge-
dib, onu xahiş minnətlə Şamdan Konyaya gətirməsi Ba-
haəddinin gözünün qabağından yuxu kimi keçdi... 

Artıq axşam düşüb, hava qaralmışdı. Mürşidi-kamilin 
sonuncu sözləri hamını əməlli-başlı təsirləndirmişdi. Hərə 
bir fikir yürüdürdü. Bunu Əlaəddinlə olan münasibətdən 
sui-istifadə edib Şəms Təbrizinin bədxahlarının törətdiyini 
güman edənlər də var idi. Bu dəfə tez-tez təkrarlanan süku-
tu Hüsaməddin pozdu: 
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– Bəlkə Əlaəddini buraya çağıraq, onunla ciddi söhbət 
edək, – Hüsaməddin Çələbi sözünü qurtarar-qurtarmaz qa-
pıya bayır tərəfdən nəyinsə zərblə dəydiyini hamı eşitdi və 
bu, onları təşvişə saldı. Bahaəddin Vələd cəld qapıya tərəf 
yönəldi, o, qapını açan zaman kiminsə tindən tələsik buru-
lub qaçdığını gördü, onu qardaşına bənzətdiyindən “Əlaəd-
din, Əlaəddin!” deyə çağırdı və onun dalınca qaçdı... 

Hamı bayıra çıxmışdı, onlar bir-birinin üzünə baxırdılar. 
Bu naməlum adam həmin iti yenidən qapıya bağlamaq istə-
yibmiş, lakin səhvən qapıya toxunduğundan cəhdi baş tut-
mayıb. Onlar həyətdə bayaqkı itin zingildəyə-zingildəyə 
getdiyini görəndə bu qərara gəlmişdilər... 

Xeyli vaxtdan sonra Bahaəddin geri qayıtdı və bu za-
man o, atasının da burada olduğunu gördü. Hamı bu işdən 
əməlli-başlı təsirlənmişdi, indi onlar gözlərini Bahaəddinə 
zilləyib nə öyrənə bildiyini eşitmək istəyirdilər. Bahaəddin 
işi başa düşüb dilləndi: 

– Mən onu xeyli qovdum, geyimindən, boy-buxunun-
dan qardaşıma bənzəyirdi, lakin çata bilmədiyimdən birba-
şa evə yollandım, qardaşımı evdə görəndə isə təəccüb et-
dim. Naməlum şəxs Əlaəddin deyilmiş, – Sultan Vələd sö-
zünü bitirdikdən sonra Mövlana Cəlaləddin də oğlunu evdə 
qoyub gəldiyini söyləyərək Bahaəddinin dediklərini təsdiq-
lədi və sözünə belə yekun vurdu: 

– Mənim oğlum bu cür yaramazlığa yol verərsə, onu 
oğulluqdan birdəfəlik silərəm, çünki o, gözəl bilir ki, Şəms 
Təbrizi atasının ruhu və nəfəsidir... 

Mövlana Cəlaləddin Rumi öz təmkini və müdrikliyi ilə 
söhbəti xeyli yumşaltmışdı. İndi bədxahlar lənətlənir, anla-
şılmazlıqlar bir qədər aradan qalxırdı, lakin Şəms Təbrizinin 
eyni tam açılmamışdı. Onlar səhərə qədər Şəms Təbriziylə 
bir yerdə qaldılar, söhbətlərini müxtəlif mövzularda davam 
etdirdilər, gecənin ikinci yarısı isə gözlərinin acı yuxusunu 
almaq məqsədilə hərə bir tərəfdə uzandı... 

Ertəsi gün onlar bir yerdə mədrəsəyə yollandılar. Hamı 
Şəms Təbriziyə mənəvi dayaq durmağa çalışırdı, lakin o, 
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çox fikirli və yorgun görsənirdi. Ona görə də, Mövlana Cə-
laləddin qərara almışdı ki, bu gün Şəms Təbrizinin müridlə-
rini də öz müridləri ilə bir zalda yerləşdirsin və dərsi özü 
yola versin... 

Onlar mədrəsəyə yaxınlaşanda əksəriyyətin Şəms Təbri-
zinin müridləri olduğunu gördülər, Mövlananın müridləri-
nin isə çoxu görünmürdü, gələnlərin də üzündəki kədər 
diqqət çəkirdi. Onlar nə baş verdiyini soruşdular. Bu zaman 
müridlərdən biri onların mədrəsə yoldaşlarından birinin sə-
hər yuxudan durmadığını, gecəykən vəfat etdiyini söylədi. 
Vəfat edənin isə Şəms Təbrizinin bədxahlarından biri oldu-
ğu məlum oldu. Hamı təşvişə düşdü, təəccüb hissi keçirdi, 
Mövlana Cəlaləddinin, Hüsaməddin Çələbinin, Səlahəddin 
Zərkubun və Bahaəddin Vələdin nəzəri Şəms Təbriziyə yö-
nəldi. Şəms Təbrizi isə, – təəssüf, heyif ondan, yaşasaydı bir 
vaxt məni düzgün qiymətləndirərdi, – deyib Mövlanadan 
müridinin ruhuna “Yasin” oxumasını xahiş etdi. Bundan 
sonra onlar mərhuma sonuncu borclarını ödəmək üçün 
dəfn mərasiminə yollandılar... 
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X V I  F Ə S İ L  

Getməyin vaxtı 

Konyada mütəmadi olaraq mövləvi dərsləri keçirilir, sə-
ma rəqsləri qurulur, günbəgün Mövlananın və Şəms Təbri-
zinin müridlərinin sayı artırdı. Mövləvi olmaq istəyənlər 
əsas etibarilə Mövlanaya üz tuturdular. Bu səbəbdən də hər 
iki dahinin qayğıları artmışdı, onlar daha gərgin işləyirdilər. 
Buna baxmayaraq, Şəms Təbrizinin başına gələn macəralar 
bir-birini əvəz edir, bədxahları onu rahat buraxmırdılar. 
Onun barəsində gəzən dedi-qodular demək olar ki, səngi-
mirdi. Son vaxtlar ona “bəddualıdır”, “dili qarğışcıldır” de-
yənlər də vardı, lakin əksəriyyət Şəms Təbrizini dövrün öv-
liyası, Xəlilullah – Allahın dostu hesab edib, “Allah onun 
dediyini tez eşidir” deyə buna bənzər ifadələrlə özlərini ona 
inandırmışdılar. Xoşagəlməz söz-söhbətlərdən Mövlana Cə-
laləddin daha çox ehtiyat edirdi. Çünki o gecə Şəms Təbrizi-
nin getmək istədiyini deməsi Mövlananı narahat edirdi və 
bunun gerçəkləşəcəyi onu qorxudurdu. Ona görə də, Möv-
lana Cəlaləddin bir tərəfdən Şəms Təbriziyə təsəlli verir, di-
gər tərəfdən də onun bədxahlarına ismarıc göndərir, müra-
ciətində və söhbətlərində onlara səhv düşüncədə olduqları-
nı anladırdı. Mövlana Cəlaləddinin özü isə Şəms Təbrizi ilə 
təklikdə oturmaqdan, onu az qala sonzuzluğa qədər dinlə-
məkdən doymur, təfəkküründən daha çox faydalanmağa 
çalışır, eləcə də, bütünlüklə mürşidinə bənzəməyə, onun 
kölgəsi olmağa can atır, onun oduyla alışmağa çalışırdı... 

Bütün bu hadisələr 1248-ci ilin dekabrına qədər sürdü. 
Amma bu zaman Şəms Təbrizini sevməyənlər bir az da fəal-
laşmışdılar. Hətta onlar bir gecə Şəmsin getdiyi yola çəpəki 
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olaraq kəndir bağlayıb onu yıxmışdılar da. Lakin nədənsə 
onlardan heç biri Şəmslə üz-üzə gəlməyə cürət etmirdilər, 
bəlkə də onun lənətinə gəlməkdən qorxurdular. Əslində, 
Şəms Təbriziyə kin bəsləməyə onun bədxahlarının əlində 
heç bir dəlil də yoxuydu. Bu münasibət sadəcə dayazdüşün-
cəlilərin, gerizəkalıların əməlində, dilində və beynində ar-
zuolunmaz bir ənənəyə çevrilmişdi... 

Axşam düşmüşdü. Şəms Təbrizi və yaxın dostları bir 
qədər əvvəl mədrəsədən gəlib Mövlanagildə toplaşmışdılar. 
Şəms Təbrizi həmişəki kimi bu gün də heyranları qarşısında 
ağzından dürlər, üzündən nurlar saçmışdı. Onun müridləri 
və alimlər artıq ənənə halını almış heyranlıqlarını gizlədə 
bilməmişdilər. Səlahəddin Zərkub onun ayaqlarına döşənib 
özündən getmişdi. Bu zaman Mövlana Cəlaləddin Rumi də 
bir vaxt özünün eyni halı keçirdiyini xatırlamışdı... 

Cümə axşamı günü olduğundan onlar Kimya xatunun 
ruhuna dualar oxudular, övliyaların, pirlərin, mürşidlərin 
adlarını andılar və Allahdan cəmi ölənlərə rəhmət dilədilər. 
Axşam namazından sonra söhbətə başladılar.  

Son zamanlar baş verənlərlə bağlı Şəms Təbrizidə ya-
ranmış ruh düşkünlüyü hamını narahat edirdi. Ona qarşı 
edilmiş ağlasığmazlıqları isə nə qədər çalışsalar da, nə məd-
rəsədə, nə də ətrafda yaşayanlardan heç kəs boynuna alma-
mışdı. Müzakirələrin arasında Şəms Təbrizi boğazını arıtla-
yıb, qəmgin halda dilləndi: 

– Mən buradan birdəfəlik yoxa çıxacağam, məni heç 
yerdə tapmayacaqsınız. Sizə nə vermişəmsə halal haqqınız-
dır, – onun bu sözünə Mövlana dözə bilmədi və sarsılmış 
halda dilləndi: 

– Mənim sizə məsləhət verməyim çox ayıbdır, lakin de-
məliyəm ki, dənizin üstündə çör-çöp də gəzər, bundan ona 
xələl gəlməz. Mən özümü sənsiz təsəvvür etmirəm, sən get-
sən mənim halım necə olar, mən səni harada axtaracam? 

– Bu dəfə çöx uzaqlara getməliyəm, amma sizə hamıdan 
yaxın mən olacam. Məni axtarmağa lüzum yoxdur. Bizlərin 
heç qəbri də olmaz, yerimiz aşiqlərin, qəbrimiz ariflərin 
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könlündədir. Məni görmək istəsəniz öz sözlərinizdə, dü-
şüncənizdə, əməlinizdə axtarın, onda görəcəksiniz. Allahla 
vəhdətə nail olsanız hər an yanınızda olacam. Cəlaləddin 
mənim bütün dediklərimi özünə əxz edib, mən istəyimə 
nail olmuşam. Ona görə də, burada olub-olmamağımın o 
qədər də fərqi yoxdur, çünki mən elə ondayam. Mən bütün 
vəlilikləri babam Məlikdaddan və şeyxim Əbu Bəkr Səlləbaf 
Təbrizidən aldım, lakin məndə şeyximin və heç kimsənin 
görmədiyi bir şey vardı. Onu yalnız xudavəndigarım Möv-
lana Cəlaləddin gördü. Mən yaşca bir igidin ömrü qədər 
Cəlaləddindən böyük olsam da, biz qəlbən həmyaşıq, o, 
mənim təfəkkür, əqidə, bilik, ruh və mərifət qardaşımdır, – 
bu sözləri Şəms Təbrizi dedi. Hamının bir üzündə heyrət, 
bir üzündə narazılıq ifadə olunurdu. Əyləşənlərin heç biri 
onun getməsini arzulamırdı, onlar çox doğmalaşmışdılar. 
Şəms Təbrizinin yoxluğunu Mövlana özü üçün hesabagəl-
məz bir fəlakət sayırdı. 

Söhbətlər vaxtı əjdaha kimi udurdu, gecədən xeyli keç-
mişdi. Birdən bayırdan gözlənilməz bir səs eşidildi. Hamı 
bu qəribə səsin Şəms Təbrizini çağırdığını güman etdi. La-
kin əgər beləydisə, bu kim ola bilərdi? Əyləşənlər sual dolu 
baxışlarını bir-birinə zillədilər. Sultan Vələd yerindən durub 
çıxmaq istədi, lakin Mürşidi-kamil onu saxladı və dedi: 

– Oğlum, məni çağırdılar, getmək vaxtımdır, – o bunu 
deyib üzünü Mövlanaya çevirərək gülümsünmüş sözünə 
davam etdi: 

– Məni öldürməyə çağırırlar, vaxtdır, – o, sözünü bitirən 
kimi, Mövlana da eyni təbəssümlə Qurandan sitat gətirdi: 

– Qalx və əmr onundur! – Mövlana nədən belə dediyini 
heç özü də kəsdirmədi, sonra isə, – Allah bilən məsləhətdir, 
– deyərək azca gülümsündü. Lakin məsələnin bu qədər cid-
di olacağı heç kəsin ağlına gəlməmişdi. 

Şəms Təbrizi durub otaqdan çıxdı. Əyləşənlər onun az 
sonra qayıdacağını gözlədilər. Lakin çox keçməmiş onlar 
fəryada bənzər səs eşitdilər. Hamı ani vaxtda durub bayıra 
çıxdı. Həyətdə Əlaəddin və onun bir neçə dostlarından baş-
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qa heç kəsi görmədilər. Onlar Əlaəddindən soruşduqda, o, 
Şəms Təbrizinin öz evinə tərəf getdiyini, səsin isə bu biri tə-
rəfdən gəldiyini söylədi. Onlarda bir qədər arxayınçılıq ya-
randı. Bundan sonra Səlahəddin Çələbi və Hüsaməddin 
Zərkub da evlərinə yollandılar. Həmin gecə Şəms Təbrizi ilə 
olan xoşagəlməz söhbətlərin təsirindən Mövlana Cəlaləddin 
yata bilmirdi. O, mürşidinin onu tərk etməsinə heç cür inan-
maq istəmirdi. İndi Mövlana Cəlaləddin yatağında uzana-
raq, uzun müddət Şəms Təbrizi ilə olan mükalimələrini və 
hətta uşaq olarkən Larəndədə olan görüşlərini xatırladı. Bir-
dən son vaxtlar Şəms Təbrizi ilə bağlı baş verən hadisələri o, 
yenidən yaşamağa başladı. Ona elə gəldi ki, övladı kimi 
sevdiyi Kimya hələ də sağdır, onlar yenə də Şəms Təbrizi ilə 
bir-birini Xızır peyğəmbərin verdiyi buta kimi, Haqq aşiqlə-
ri kimi sevirlər. Bu cür dürlü düşüncələr get-gedə Mövlana 
Cəlaləddinin beynində qəribə xülyaların yaranmasına səbəb 
olurdu. Nədənsə Kimya xatun dümag parçadan biçilib, ya-
xasi, boynu və qolları tüllə qırçınlanmış dəbdəbəli paltar ge-
yinmiş, əllərində isə ağ göyərçinlər tutmuşdu. O, göyərçin-
ləri uçurtdu və birdən özü də göy qanadlı mələyə dönüb 
Haqqa doğru uçmağa başladı. Lakin Kimya gözdən itər-it-
məz dayanıb geri boylandı, bu zaman Şəms Təbrizi də qa-
nad çaldı, o da Kimyanın dalınca uçmağa başladı. Mövlana 
Cəlaləddin heyrətlə onları seyr edir və bunun nəylə nəticə-
lənəcəyini gözləyirdi. Elə bu dəm azan səsi Mövlana Cəla-
ləddini yuxudan oyatdı. Sübh namazının vaxtı idi... 
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X V I I  F Ə S İ L  

Hal və məqam 

Həmin günün sabahısı həftənin cümə günü idi. Mövla-
na Cəlaləddin səhər yeməyindən sonra birbaşa Şəms Təbri-
zinin dərs dediyi mədrəsəyə yollandı. Yol uzunu o, dünən 
axşam olan söhbətləri, gecə baş verən qeyri-adi hadisələri 
xatırladı. Mövlana Cəlaləddin mədrəsəyə çatanda müridlər, 
möminlər bayırda mürşidlərini gözləyirdilər. Dərs vaxtının 
başlanmasından xeyli keçmişdi, lakin heç vaxt gecikmədiyi 
halda, nədənsə Şəms Təbrizi bu gün hələ də gəlməmişdi. 
Mövlana Cəlaləddin Sultan Vələdi mürşidinin evinə gön-
dərdi ki, ondan bir xəbər bilsin. Sultan Vələd qayıdanda 
Şəms Təbrizinin evinin qapısından qıfılın asılı olduğunu 
söylədi. Mövlana Cəlaləddini təşviş bürüdü, deyəsən onun 
ötən gecə gördüyü yuxusu gerçəkləşmişdi. O, Şəms Təbrizi-
ni axtarmaq üçün bütün müridlərinin və dostlarının hərəsi-
ni bir səmtə göndərdi, ancaq qayıdanların içində “onu gör-
düm” deyən olmadı... 

Günortadan keçirdi, narahatçılıq əcaib qara quş kimi qa-
nadlarını Mövlananın üstünə gərmişdi, elə bil onun əl-aya-
ğını, gözlərini qapamışdı, nəfəsi çatmırdı. O, fikirli halda 
evə qayıtdı, nə edəcəyini bilmirdi. Mövlana Cəlaləddin bir 
hücrəyə çəkilib, əli belində var-gəl edirdi. O, özü özünə sual 
verirdi ki, Şəmsin dünənmi başına bir iş gəldi, yoxsa bu 
günmü özü dediyi kimi birdəfəlik yoxa çıxdı? Mövlana 
bunları fikirləşərkən axşam Şəms Təbrizinin çağırılamasını, 
sonra eşitdikləri fəryad səsini xatırladı. O, Əlaəddini çağırıb 
bir daha sorğu-suala tutdu, amma bir şey hasil olmadı. 
Mövlana yavaş-yavaş bədbinliyə qapılaraq Şəms Təbrizidən 
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əlini üzməkdəydi. Onu qəhər boğurdu, lakin səbirini basıb, 
ümidini üzmək istəmirdi. İndi o, gözlərini bir nöqtəyə zillə-
yib, Şəms Təbrizinin dünən mədərəsədəki söhbətini bütün-
lüklə xatırlayırdı... 

Zal elə dolmuşdu ki, iynə atsan yerə düşməzdi. Şəms 
Təbrizi həmişəki kimi qaməti düz, üzü nurlu idi. O, zalda 
əyləşənlərin qarşısında dayanıb əvvəlcə mələk gözləriylə 
onları diqqətlə nəzərdən keçirdi, sonra isə müdrikcəsinə 
söhbətinə başladı: 

– İnsanın qəlbində hər an bir cürə hal baş qaldırır. O, 
gah şeytanlaşır, gah mələkləşir, gah tələyə dönür, gah da 
yırtıcı heyvana. Əgər oğrusansa könüldən lətif bir inci oğur-
la, əgər hambalsansa uca bir könül yükü ilə yüklən! Hiylə 
edənin görəcəyi və tapacağı yalnız hiylədən ibarətdir. Hiss 
nuru adamı yerə çəkər, Haqq nuru Kövsər çayına. Duyğu-
larda dərk edilən aləm alçaq bir aləmdir. Tanrı nuru dəniz-
dir, duyğu isə bir çöp dənəsi. Duyğu nurunu görə bilməyən 
bir kəs din nurunu necə görə bilər?! Hiss və duyğu nurunu 
bəzəyən Tanrı nurudur. Tanrı nuru duyğu nuruna hakim 
kəsildikdən sonra can Tanrıya rəğbət etmişdir. Duyğu gözü 
atdır, minici isə Haqq nuru. Minici olmadıqda at heç bir işə 
yaramaz. Əgər hicabsız nurları dərk etməyə istedadın çat-
mırsa, əvvəlcə nur kimi sözlərin hərflərdə gizlənmiş hikmə-
tini duy, onları anla! Bundan sonra o hicabsız nuru da dərk 
etməyə istedad qazanarsan, gizli nuru hicabsız olaraq gö-
rərsən. Beləliklə də, yoxluqdan varlığa gələrsən. Bu ağılı 
tərk et, həqiqi ağıla çat, bu qulağı tıxa, həqiqi qulağını aç! 
Comərd ol! Bu cahan bir ağaca bənzər, biz isə bu ağacdakı 
yarısı hələ də kal, yarısı isə dəymiş meyvələrə. Kal meyvə-
lər ağacdan möhkəm yapışmışlar, çünki onlar nə köşkdə sa-
tışa, nə də sarayda süfrəyə yaramırlar. Lakin dəymiş və 
dadlanmış meyvələr ağacdan möhkəm yapışmazlar, budaq-
dan qopub düşərlər. 

Comərdlik – şəhvətləri, ləzzətləri tərk etməkdir. Co-
mərdlik cənnət adlı sərv ağacının bir budağıdır. Bu budağı 
əlindən buraxanlara yazıqlar olsun! Bu hava və həvəsi bu-
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raxma, o, səni göylərə çəkəcək sağlam bir ipdir! 
Hüzurda görünən biədəb insan görünməyəndən daha 

xoşdur, çünki xalq ona əyri gözlə baxsa da, o artıq qapımız-
dadır, o, könül hovuzunun kənarında gəzib dolaşır. Biz onu 
bu hovuza dəvət etməli, onu bu saflaşmaya sövq etməliyik. 
Könül bədən hovuzunda çamıra bulaşar, bədən isə könül 
hovuzunda arınar, saflaşar. Bədən dənizi ilə könül dənizi 
bir-birinə bitişikdir, lakin aralarında bir boğaz var ki, onları 
qarışmağa qoymaz. İstər doğru ol, istər əyri, o könül hovu-
zuna doğru gəl, gələnlərdən geri qalma! 

Bilginin iki qanadı var, şübhəninsə tək. Zənn etdiyin, 
şübhə ilə yanaşdığın şey nöqsandır, o, təkqanadlıdır, ona 
görə də uça bilməz. Elə ki, şübhələrdən qurtardın, bu za-
man bəxtin açılar və yuvana doğru rahat uçarsan. Bəxtin ye-
ni bir uşaq doğmadıqca qanın şirin süd halına gəlməz! 

Özünü ustadı ilə eyni görən mürid əxlaqdan və ədəb-
dən uzaqdır. Əxlaq və ədəb – insanı heyvandan fərqləndi-
rən əlamətdir. Hüzurunda gizli və aşkarı eyni olan bütün 
aləmlərin Ustadıdır. Ustası ilə özünü bir tutan insan isə ka-
firlərin quludur. Yaradılmışlara Tanrı nuruyla deyil, Tanrı 
atəşiylə baxanlar yaxşılıqdan qafil olar, pislikdə qalarlar. 
Yaxşılığı pislikdən ayıra bilməyənlər, yaxşılıqdan da qafil 
olarlar, pislikdən də. Nəfs – daş ürəkli acgöz kafirdir, o, 
yeddi dənizi içər, yenə də coşğunluğu azalmaz, gözü doy-
maz. Nəfsinə hakim ola bilməyənlər başını o yerdə qaldırar 
ki, övladları susuzluqdan yanıb yaxılır, atəşə çevrilir və 
onun özünü yandırırlar. Bil ki, budaqlar, yarpaqlar torpağın 
həbsindən qurtulan kimi başlarını yüksəldir, Yaradanın 
dostu və yoldaşı olurlar, sən də Allahın dostu olmağa can 
at, çaba göstər, mömin ol! Peyğəmbər buyurub ki, möminlər 
bir-birinin aynasıdırlar, – Şəms Təbrizi bu an bir az dayan-
dı, nəfəsini dərdi, bur qurtum su aldı və bu zaman onun 
söhbətlərindən təsirlənmiş müridlərindən biri sual vermək 
üçün izin aldı: 

– Ey Mürşidi-kamil, mən sizi özümdə tapmaq istəyirəm, 
mən sizə tapınmaq arzusundayam, bunun üçün nələri bil-
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məyim vacibdir? – Müridini sonacan dinləyən Şəms Təbri-
zinin çöhrəsində məmnunluq ifadə olundu və üzünü ona 
tutaraq sualı cavablandırdı: 

– Bədənini burax və gəl, çünki qul ilə Tanrı arasındakı 
pərdə bədəndir. Bədən dörd şeydir: boğaz, tənasül aləti, 
mal və mövqe. Bunlar həm də nəfs və dünya həvəsi demək-
dir. Ariflərin isə əlaməti üçdür, bunlar qəlbin fikirlə, bədə-
nin xidmətlə, gözün yaxınlıqla məşğul olmasıdır. Arifin nə-
zərində dünyanın əhəmiyyəti, axirətin əsəri, Tanrının əvəzi 
olmaz. Elm də üç şeydir, zikr edən, yəni Allahı anan dil, 
şükür edən ürək, səbir edən bədən. Elmi olmayan bir bədən 
susuz bir şəhərdir. Elmin faydalı, əməlin sağlam, sözün də 
öyüdverici olması lazımdır. Elmi asanlıqla axtaran zəhmət 
çəkər. Bilgində və ya məlumatında da üç xüsusiyyət olmalı-
dır: yumşaqlıq, başqasının malında gözü olmamaqlıq, çə-
kinməklik. Bütün əlamətlərin ən böyüyü isə iki şeydir, biri 
elm, o birisi helmdir. Bu sadaladıqlarımız bir hikmətdir. 
Hikmət də üç cürədir, birincisi söz, ikincisi ibadət, üçüncü-
sü gözdür. Söz hikməti alimlərin, ibadət hikməti mömin-
lərin, göz hikməti isə ariflərindir. Bax, bu dediklərimi dərk 
etsən həm mənə, həm də Allahın Hz.Məhəmməd eşqinə 
yaratdığı yeddi dəryadan biri olan fağır dəryasına tapınmış 
olarsan, – Şəms Təbrizi fikir bildirdikdən sonra müridinin 
cavabdan razı qaldığına onun üz cizgilərindən əmin oldu. 
O, bundan sonra söhbətinə davam etdi: 

– Ey başqasının üzündə pis bir “mən” görən insan, gör-
düyün sənin öz mənliyinin əksidir, ona nifrət etmə! Qoyu-
nun qurddan qaçması təəccüb doğurmaz, insanı heyrətə gə-
tirən qoyunun qurda könül verməsidir. Torpaq kamil ada-
mın əlində altuna çevrilər, naqis adamın əlində isə altun 
toz-torpağa dönər. Kamil adamın əli Tanrı əlidir, naqis ada-
mın əli şeytan, ifrit əlidir. Kamilə görə bilgisizlikdə də bir 
bilgi var, naqisin bildiyi isə bilgisizlikdir. Fərasət sahibləri-
nin iştahası səbirdir, fərasətsizlər halva sevərlər. Dəyərli söz 
söyləmək istəyirsənsə, səbir et! Səbir edənlər göylərə yüksə-
lər, halva yeyənlər toz-torpağın içindən onları seyr edər. 
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Sağlamlığı qorumaq sağlamlıq axtarmaqdan, günahlardan 
qorunmaq tövbənin qəbul olunmasını istəməkdən daha 
asandır! 

Dünyada ayrı-ayrılıqda çirkin olan heç bir şey yoxdur. 
Küfr belə çirkin deyil, amma o, iman ilə qarşılaşanda çirkin 
olur. İman Allah sevgisi deməkdir. Sevgidən acı şirinə, mis 
qızıla çevrilir, bulanlıq sular durulaşır, dərdlər şəfa tapır. 
Sevgisi olmayan bədənin ölüdən nə fərqi?! Sevgidən ölü di-
rilir. Sevgidən padşah Tanrıya qul olur, Allahın köləsinə 
çevrilir, Haqqa gəlir. Nöqsanı olan bilgi eşq doğura bilməz, 
doğursa da bu, eşqə bənzər cansız, bayağı bir şey olar. Nöq-
sanlı bilgi sahibi, dilədiyi bir şeyin rəngini görəndə, fit sə-
sində sevgilisinin səsini duyurmuş kimi olur, o, şimşəyi gü-
nəş sanır. Ani bir vaxtda vəfasızcasına parlayıb sönən, keçi-
ci bir şeyi əbədi olanla necə qarışdırmaq olar?! Şimşək onun 
nuruna könül bağlayana gülər. Şimşək gözün nurunu alır, 
əbədi nur isə gözlərə yardımçıdır. Tanrı nuru tükənməzdir. 
Bu üzdən də Peyğəmbər əfəndimiz ağlında nöqsanı olanla-
ra “məlun” dedi, onları lənətlədi. Tanrıdan uzaq düşənlərin 
kafirliyi ağıl nöqsanından irəli gəlmişdir. Zira nöqsanlı ağıl-
ları tamamlamaq mümkündür. Ehtiras üzündən aqibəti 
görməmək, öz könlünə, öz ağlına gülməkdir. Ağlın xassəsi 
işin sonunu görməkdir. Aqibəti görməyən ağıla nəfs hakim-
dir. Nəfsə məğlub olan ağıl, nəfs halına gələr! 

Hal və məqam da mövcuddur. Bunlar nədir? Anlam 
üçün deyim ki, hal gözəl bir gəlinin cilvəsidir, məqam isə o 
gəlinlə xəlvətdə olub, onun vüsalına çatmaqdır. Gəlinin cil-
vəsini onun çevrəsində olan istər padşah olsun, istərsə kölə, 
hər kəs görür, lakin onun vüsalı yalnız bir nəfərə məxsus-
dur. Eyni ilə sufilər içində də hal əhli çoxdur, amma onların 
arasında məqama çatanlar çox az saydadır. 

Cəbrlə ixtiyarı bir-birindən ayıra bil! İnsan xəstəliyi qar-
şılığında canındakı hərarətdən əlləri titrəyirsə, burada titrə-
yən əl və titrədən əl var. Bu titrəmə onun öz ixtiyarında de-
yil, deməli bu cəbrdir. Əgər insan rəqs edirsə və əllərini tit-
rədib-titrətməməsi onun öz ixtiyarındadırsa, öz istəyilədir-
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sə, bu ixtiyardır. Birinci bütünlüklə Allahın ixtiyarındadır, 
yəni cəbrdir, ikinci də Allahın ixtiyarındadır, lakin burada 
Allah rəqs etməkdə olan insanın bir neçə məhdud hərəkət-
ləri etməsi ixtiyarını rəqqasın öz istəyinə bağlamışdır. Bu 
dediklərimiz ağılla edilən bəhsdir. Ağılla onun bəhsi, təsir-
lənmiş ilə səbəbkar və ya yazılmış əsərlə onu doğuran səbəb 
kimidir. Lakin can bəhsi də var. Can bəhsi başqa bir mə-
qamdır, can şərabının başqa bir sıxlığı, özəl bir qəlizliyi var-
dır. İnsan avam, əbləh, lakin hiss və ağıl baxımından kamil 
ola bilər və ya əksinə qavramlı, iti şüurlu, lakin hissiyyatı 
zəif, savadı kasad da ola bilər. Bu nisbət can bəhsi adlanır, – 
Mürşidi-kamil bu sözləri demişdi ki, Səlahəddin Zərkub 
onun ayaqlarına döşənib özündən getdi. Bu zaman Hüsa-
məddin Çələbi yerindən durub ona yaxınlaşdı, lakin Şəms 
Təbrizi əli ilə ona dayanmasını işarə etdi. Mövlana Cəlaləd-
din isə Səlahəddinin bir azdan özünə gələcəyini Hüsaməd-
dinə anlatdı. Qalan heç kəs yerindən tərpənmədi, onlar 
Şəms Təbrizinin müdrik sözlərinin təsirindən buzlaq 
pinqvinləri kimi səssizcə dayanmışdılar. Şəms Təbrizi əylə-
şənləri öz hikmətləriylə yetərincə yüklədiyini bildiyindən, 
danışdıqları ilə kifayətlənmək qərarına gəldi... 

Mövlana Cəlaləddin yuxudan oyanırmış kimi, üz-gözü-
nü ovuşdurub, başını qaldırdı. Sultan Vələd onun qarşısın-
da müsəlləh əsgər kimi dayanmışdı. 

– Oğlum, nə vaxt gəldin? – Mövlana Cəlaləddin belə so-
ruşduqda o, – bayaqdan burdayam, ata, – dedi və kövrəlmiş 
halda, – Mürşidi-kamil sanki qərib quş imiş, uçub gedib, – 
deyə əlavə etdi. Bu zaman Mövlana dizlərini qucaqlayıb, 
başını aşağı saldı və uzun-uzadı xəyallara daldı... 
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X V I I I  F Ə S İ L  

Ariflərin könlündə dəfn 

Şəms Təbrizinin qeyb olmasından bir-neçə gün keçmiş-
di. Lakin axtarışlar davam etdirilsə də, ondan bir xəbər yox 
idi. Mövlana Cəlaləddin Rumi çəkdiyi sıxıntı ucbatından 
heç mədərəsəyə də getmirdi. O, gecə-gündüz Leylisindən 
ayrı düşmüş Məcnun kimi divanəlik edirdi. Onun göz yaş-
ları qurumurdu. Bu arada Sultan Vələdlə birlikdə Səlahəd-
din Zərkub və Hüsaməddin Çələbi də ona qoşulmuşdu. On-
lar mürşidlərini tək buraxmırdılar, hər an ona mənəvi dəs-
tək olmağa çalışırdılar. Müridlər və möminlər arasında da 
hüzn yaşanırdı. Şəhərdə bu hadisəylə bağlı cürbəcür şayiə-
lər dolaşırdı. Biri deyir, – Şəms Təbrizini öldürüb gizlədib-
lər, – digəri deyir, – Şəms Təbrizi yoxa çıxıb, – bir başqası 
onun başqa şəhərə getdiyini söyləyirdi. Bu arada Şəms Təb-
rizini mələklərin apardığına da özünü inandıranlar var idi. 
Arada gəzən bu cür söz-söhbətlər, müxtəlif şayiələr Mövla-
na Cəlaləddinin könül ocağını bir az da qorlandırırdı... 

Səhər tezdən idi, Səlahəddinlə Hüsaməddin eyni qayda 
ilə mürşidlərinin yanında əyləşmişdilər. Mövlananın göz 
yaşları dayanmaq bilmirdi. Hüsaməddin ondan bir qədər 
təmkin nümayiş etdirməsini xahiş etdi. O, isə belə cavab 
verdi: 

– Səbirimin olmasına varlığım şahiddir. Lakin səhər 
vaxtı tökülən sədaqətli və səmimi gözyaşları qəlbə həyat ve-
rən yaz yağışına bənzəyir. Özü də, bir halda ki, bu Mürşidi-
kamilin həsrətindən yaranır. Daha çox ağlayanların ürəkləri 
daha diri, qəlbləri daha duru olar! – Mövlana Cəlaləddin bu 
sözləri dedikdən sonra gözlərinin yaşı ilə islanmış saqqalını 
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əlləri ilə ovuşdurdu və yenidən dilləndi: 
– Qəza günəşi örtən bir buluddur. Onun əlindən aslan-

lar da, əjdahalar da fəryad edərlər. Lakin qəza buludu çəki-
lincə günəş nurlarını yenidən saçar. Qəza səni gecə kimi sa-
rarsa, bədbinliyə qapılmağa dəyməz, çünki sonda yenə də 
sənin əlindən tutan, işıqlı sabaha çıxaran o olacaqdır. Yüz 
kərə canına qəsd edərsə, yenə sənə can verən, dərdinə dər-
man olan qəza olacaqdır. Səni əminlik mülkünə götürməsi 
üçün onun bu qorxutmasını inayət bil! Lakin Şəms Təbrizi 
ölməzdir, ozü demişkən, o, hər zaman bizimlədir. İndi cis-
mən aramızda olmaması, onun qeybə çəkilməsi isə qəlbimi-
zi narahat edir, bizə iztirab verir. Şəmsin nəfəsi Həzrəti İsa-
nın nəfəsi qədər mübarək olduğundan, o, insanları nəfsin 
əsarətindən xilas edə bilirdi. Kimya elmində onun bənzəri 
yoxuydu, Riyaziyatda, yəni sufi çiləçiliyində əvəzsiz idi. 
Eləcə də, dini bilgilərdən bəhs edən İlahiyatda, hikmət və 
müdriklik aləmindən danışan Hikemiyatda, ulduzlardan 
gələcəyi oxumaqla Nücumda, fikir mübadiləsi və qarşılıqlı 
görüş öyrədən Məntiq və Xilafiyatda, gözəgörünmələr və 
xəyali təsvirlərdən bəhs edən Narincatda, qərəzsiz, bitərəf 
və tədbirli təşəbbüskarlıqdan söhbət açan Afaq və Ənfüsdə 
onun fəth etdiyi ucalığa heç kəs çata bilməmişdi. Lakin Tan-
rı ərlərinin söhbətinə çatdıqdan sonra Şəms Təbrizi bunların 
hamısını könül dəftərindən sildi, əqli və nəqli elmlərdən 
sıyrılıb çıxdı. Bununla da o, yaşadığı aləmin faniliyini dərk 
etdiyindən Təcrid aləmini seçdi, Tanrıya yönəldi, mücərrəd-
ləşdi. Sonra isə Təfrit aləminə, vəhdəti-mövcud yatabına 
qədəm basmaqla, hər şeyi Tanrı varlığında gördü. 
Nəhayətdə isə o, Tövhid aləminə, yaxud, vəhdəti-vücud 
yatabına  yüksəlməklə, Allahda yoxolmaya nail oldu. Şəms 
Təbrizinin məqsədi batini hacılığı qazanmaq və Canlar Ca-
nına qovuşmaq olub. Mürşidi-kamil bu ən uca məqama 
yüksələ bilən nadir ərənlərdən oldu... 

Günlər bir-birini əvəz edirdi. Mövlana Cəlaləddin hələ 
də Şəms Təbrizinin sağ olduğunu güman edir, ondan ümi-
dini üzmək istəmirdi. Bu arada da aldadıcı xəbərlərin, dedi-
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qodunun ardı-arası kəsilmirdi. Gah deyirdilər, Şəms Təbri-
zini Ağsarayda görüblər, gah onun sorağı Şamdan, gah Təb-
rizdən gəlir, hətta onun Bağdadda olduğunu iddia edənlər 
də vardı. Mövlana Cəlaləddin son zamanlar bu söz-söhbətə 
məhəl qoymadan öz duyğularının səsinə qulaq asmağa baş-
ladı. Ona elə gəlirdi ki, əgər gedibsə Şəms Təbrizi Şamda ol-
malıdır. Bu səbəblə Mövlana Cəlaləddin hazırlaşıb tək-tən-
ha yola çıxdı. Onu bu yolçuluqdan nə dostları saxlaya bildi, 
nə də ailə üzvləri... 

Mövlana Cəlaləddin Rumi yolboyu rastına çıxan kar-
vanların və karvansaraların başçısından, sövdəgərlərdən, 
bəzirganlardan, dərvişlərdən, eləcə də din və elm adamla-
rından Mürşidi-kamili soruşsa da, onu gördüm deyən olma-
dı. Amma yenə də hərə öz eşitdiyini söyləyir, biri Şəms Təb-
rizinin odda yandığını, biri suda batdığını, biri öldürülüb 
gizlədildiyini, digərləri də müxtəlif şəhərlərin adını çəkərək 
orada onu görənlərin olduğunu deyirdilər. Mövlana Cəla-
ləddin bu minvalla Şama gəlib çatdı. Şəms Təbrizi məşhur 
adam olduğundan onu hansısa bir şəhərdə axtarmağa o qə-
dər də ehtiyac yox idi, yəni bu şəhərdə olsaydı, çoxlarının 
bundan xəbəri olmalıydı. Bunlara baxmayaraq, Mövlana 
getdiyi şəhərlərdə mürşidini az qala hücrəbəhücrə arayırdı, 
lakin bir şey hasil olmurdu ki, olmurdu... 

Mövlana Cəlaləddin mürşidinin axtarışına çıxdıqdan 
sonra Səlahəddin Zərkubun, Hüsaməddin Çələbinin, Sultan 
Vələdin hüznləri bir qədər də artmış, digər müridlərin isə 
gözləri yolda, qulaqları səsdə idi. 

Bir səhər Səlahəddinlə Hüsaməddin Sultan Vələdə baş 
çəkməyə gəldilər. Kərra xatun onlara Bahaəddinin evin da-
lında olduğunu dedi. Onlar deyilən yerə çatanda Sultan Və-
lədi gördülər. O, qazmağı götürüb ağlaya-ağlaya tək-tənha 
yerdə quyu qazmaqda idi. Hüsaməddin yaxınlaşıb ondan 
nə baş verdiyini soruşdu. Bu zaman Səlahəddin də ona ya-
xınlaşdı. Bahaəddin göz yaşı tökə-tökə bu gecə gördüyü yu-
xunu onlara nağıl etdi: 

– Yuxuda bir səs eşitdim, bu, Mürşidi-kamilin səsi idi, 
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məni çağırırdı. Mən səs gələn tərəfə qaçdım, lakin onu görə 
bilmədim. Bu vaxt həmin səsi bir daha eşitdim, səs bax bu-
radan, yerin altından gəlirdi. O, bədxahları tərəfindən öldü-
rülüb burada basdırıldığını deyirdi, – Bahaəddin sözünü bi-
tirdikdə onlar bunun adi bir yuxu olduğunu dedilər. Lakin 
Bahaəddin Vələd deyilənlərə məhəl qoymayıb, qazmaqda 
davam elədi, elə bu vaxt qazmağın ucuna sümük ilişdi. Ba-
haəddin onun ətrafını təmizləyərək tamamilə aşkara çıxar-
dı. Bu insan gəmiyinin qalıqları idi. Hamı heyrətə gəldi, am-
ma bu gəmik qalıqları yeni ölmüş insanın deyil, bəlkə də 
əsrlərlə öncə dünyasını dəyişmiş bir insana aid idi. Onlar 
yuxuda da gerçəkliyin olduğundan və insanın dünyaya tək-
rar-təkrar gəldiyindən inamla bəhs edərək, bu gəmiyin Şə-
msdən əvvəlki “Şəms”ə məxsus olduğuna da özlərini inan-
dırdılar. Bundan sonra onlar həmin sümükləri yığıb yeni-
dən dəfn etdilər, üstündə Quran ayələri oxudular. Bu məzar 
onlar üçün bir təsəlli yerinə çevrildi və o gündən etibarən 
hər dəfə Şəms Təbrizini anmaq üçün oraya da baş çəkdilər. 
Lakin Şəms Təbrizinin dediyi “bizim yerimiz aşiqlərin, qəb-
rimiz ariflərin könlündədir” ifadəsi onların yaddaşına bir-
dəfəlik qızıl hərflərlə yazılmışdı... 

Mövlana Cəlaləddin Rumi Konyadan çıxalı heç bir şey 
əldə edə bilməmişdi. O, iki aydır ki, Şəms deyib az qala 
göylərə uçacaqdı. Lakin ondan nə şəhərlərdə xəbər tuta bi-
lirdi, nə də kəndlərdə. Bu dəfə o, yönünü Şəmsin doğuldu-
ğu sirr mülkü olan Təbrizə tərəf saldı. Neçə gün yol getdiyi-
ni heç özü də bilmədi, amma artıq o, Təbrizdəydi. Şəmsi 
tapmadıqca dünya gözəli olan Təbriz onun gözündə qürub 
edən günəşə bənzəyirdi. Lakin bu dəfə Mövlana Cəlaləddin 
mürşidinin sorağını Xoydan aldı. O, yubanmadan oraya tə-
ləsdi. Necə getdi, yerdə küləyəmi döndü, göydə şahinəmi 
çevrildi, simurğ quşu onu caynağınamı alıb apardı, yoxsa 
Süleyman peyğəmbərin xalçasındamı uçdu, bunlar heç 
onun yadında da qalmadı, bir onu bildi ki, Xoy şəhərində-
dir, oranı qarış-qarış gəzir, Şəms Təbrizidən məlumat topla-
yırdı. Bir-birindən fərqli xəbərlər, dedi-qodular onun dü-
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şüncəsini didirdi, aldığı məlumatlar inandırıcı görünmür-
dü, yalançı soraqlardan zinhara gəlmişdi. Sonda isə bir nə-
fər tacir yaxın günlərin birində bu şəhərdə bir dərvişin Alla-
hın rəhmətinə qovuşduğunu, lakin onun kim olduğunun bi-
linmədiyini Mövlanaya söylədi. Çarəsiz qalan Mövlana Cə-
laləddin naməlum dərvişin dəfn olunduğu yerə tələsdi... 

Naməlum dərviş qədimi bir minarənin yanında dəfn 
olunmuşdu. Mövlana Cəlaləddin istədi ki, qəbri qazıb ora-
da dəfn olunanın Şəms Təbrizi olub-olmadığını dəqiqləşdir-
sin, amma fikrində tərəddüd etdi, Şəmsin son sözlərini xa-
tırladı: “Bizim yerimiz aşiqlərin könlündədir...”. Mövlana 
minarəyə nəzər saldı, o, birdən minarənin yuxarısına diqqət 
kəsildi və gözlənilməz hadisədən donub qaldı. O, yuxarıda 
Mürşidi-kamili görürdü. Mövlana dayanmadan pilləkənlər-
lə yuxarıya doğru qaçdı, gözlərinə inanmadı, indi Şəms 
Təbrizi burada yox, minarənin aşağısında dayanmışdı. O, 
bu dəfə hövlnak aşağıya tələsdi, yenə də Şəmsi minarənin 
üstündə gördü. Bu hərəkət dəfələrlə təkrar olunsa da, bir 
şey hasil olmadı. Mövlana günlərlə məzarın yanını kəsdirdi, 
lakin heç nə əldə etməyəcəyinə əmin olduqdan sonra onu 
ziyarət edib Konyaya qayıtdı... 

Mövlana Cəlaləddin Konyaya gələn gün bütün müridlə-
ri, dostları, yaxınları onu dövrəyə aldılar, Şəms Təbrizidən 
bir məlumat bilmək istədilər. Bu zaman Mövlana Cəlaləd-
din qamətini şax tutub, üzünü dostlarına çevirib dedi: 

– Mən bir quru ot saplağı olduğum halda kainatın cazi-
bəsinə üsyan edirəm! Mən bir toz zərrəsiyəm ki, Allaha üs-
yan edirəm! Mən özümdə olanı cahanda axtarmağa getmiş-
dim. Axı, Şəms Təbrizi məndədir! O, məndədir, mən onda. 
Şəms Təbrizi dünyaya məxsusi göstərişlə gəlmişdi, o, yanan 
çıraq idi. Yanan çıraq yanmayan çırağa toxunub getdi. O, 
məni alışdırdı və göylərə çəkildi, məsləhət belə oldu ki, mən 
dünya zindanında qalım. Yoxsa ki, mən hara, həbs hara! Bir 
kimsənin malına göz dikməmişdim ki?! İndi Şəms Təbrizi-
nin mənə verdiklərini mən də sizlərə ötürməliyəm. Mən 
həm aşiq oldum, həm də məşuq. Mən həm aynayam, həm 
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gözəllik, həm də gözəlliyi seyr edən. Mən yuxudakı açıq 
göz kimi görünən və görünməyənəm, gül suyundakı qoxu 
kimi həm varam, həm yoxam, kitabdakı yazı kimi söyləyən 
və susanam. 

Bundan sonra müridləri Mövlana Cəlaləddinə Sultan 
Vələdin yuxusu – quyudan tapılmış insan gəmiyi barədə 
danışdılar. Mövlananın canından bir sızıltı keçdi, göz yaşla-
rını saxlaya bilmədi, Şəmslə bağlı olan hər yeni hadisə, hər 
bir xatırlama ona təsir edirdi. Lakin onun gözlərindən axan 
yaşlar qəlbini bir qədər soyutduqdan sonra bunların da Al-
lahın işi olduğunu söylədi və – təsəvvürə gəlməyən həqiqət, 
insan həqiqi sevgisinə qovuşanda meydana çıxar, Şəms 
Təbrizinin isə hələ çox məzarları üzə çıxacaq, bundan sonra 
o, kimiyə yuxuda, kimiyə də əyanda görsənəcək, lakin onun 
ürəklərdə dəfn edildiyini ancaq ariflər başa düşəcək, onun 
könüllərə sığındığını ancaq aşiqlər biləcək, – deyə təkid və 
inamla əlavə etdi... 
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X I X  F Ə S İ L  

Eşq və iman 

İkindi namazının vaxtı idi. Mövlana Cəlaləddin Rumi, 
Hüsaməddin Çələbi, Səlahəddin Zərkub və Sultan Vələd 
namazı bir yerdə qıldılar. Allaha dualar etdilər və cəmi 
dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət dilədilər. Bundan 
sonra Səlahəddin üzünü Mövlana Cəlaləddinə tutaraq, – 
müridlərin səni dinləmək istəyirlər, xeyli vaxtdır dərslər ke-
çirilmir, Şəms Təbrizinin müridləri də xahiş edirlər ki, onla-
rı öz müridlərinə qatasan, – dedi. Mövlana Cəlaləddin çox 
fikirləşmədi və, – onlara xəbər elə, sabaha hazırlaşıb mədrə-
səyə gəlsinlər, – dedi... 

Sonrakı gün mədrəsədə bütün müridlərin üzündə se-
vinc hiss olunurdu. Şəms Təbrizinin müridləri Mövlana 
Cəlaləddinin müridlərinə qatıldığından, bu günkü söhbətə 
qoşulanların sayı əvvəlkilərlə müqayisədə iki dəfə böyü-
müşdü. Hamı həsrətlə Mövlana Cəlaləddin Ruminin daxil 
olacağını gözləyirdi... 

Möminləri çox intizarda qoymayan Mövlana Cəlaləddin 
zala daxil oldu. O, əyləşənləri salamladıqdan sonra olub-ke-
çənlər barədə onlara qısaca arayış verdi. Müridləri maraq-
landıran bəzi sualları cavablandırdıqdan sonra Mövlana 
söhbətə başladı: 

– Bizim dünyamızda var ikən var olanlar çox azdır, la-
kin var ikən yox olanların sayı-hesabı yoxdur. Mürşidi-ka-
mil bizim dünyamızda var ikən əbədi varlığını qazanmışdı. 
O, elə bu dünyadaykən Allahla vəhdətdə idi, o, Allahın 
dostudur. Quranda şəhadət xüsusunda Tanrı ilə bərabər 
mələklər və üləma da anılmışdır, lakin rəbb ancaq daimi 
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olan Tanrıdır. Şəms Təbrizi şəhadətə yetişmişdir. Onun 
hikmətləri bizi əbədi nurlara qarışmağa çağırır, onun dü-
şüncəsi bizə varlığın yoxluqda qərar tutduğunu söyləyir, – 
Mövlana Cəlaləddin bu fikirlərin ağır dərk edildiyini bildi-
yindən sözünə fasilə verdi, dinləmədə iştirak edənlərə göz 
gəzdirdi və yenidən söhbətinə davam etdi: 

– Yoxluğu dərk edə bilməyən adam varlığı necə anlaya 
bilər? Varlığın kökü yoxluqda yerləşir, varlıq yoxluqdan qi-
dalanır. Köksüz ağacın əmələ gəlməsi mümkün olmadığı 
kimi, kökü ilə əlaqəsi kəsilmiş ağacın da yaşaması mümkün 
deyil. Bu mənada, yoxluqdan əlini üzmüş, varlığını bu dün-
ya yaşamında görənlər ölüdürlər. Normal insan dedikdə, 
özünün elmi, vicdanı və həyatda qazandığı təcrübəyə əsas-
lanaraq düşdüyü mühitdə və ya cəmiyyətdə yerini müəy-
yənləşdirmiş adamlar nəzərdə tutulur. Lakin normal insan 
“yoxluq” dediyimiz varlığı dərk etmək əzmindədirsə, bu-
nun üçün o, əvvəlcə ağlın ağlını oyatmalı, ürəyindən bəd 
niyyətləri, nəfsinin afətlərini bir dəfəlik çıxarmalı və nəha-
yət, idrakının qapısını açmalıdır. Bunu bacaran kəs Mərifətə 
çatmışdır. O, könlündə Allahın təcəllasını bulmuşdur. Çün-
ki Mərifətə çatana Həqiqətin qapısını göstərərlər! 

Bu dünyanın nemətlərinə nifrətlə baxıb, öz “mən”ini 
tərksilah edib, yoxluğu dərk etməyə çalışanlar əbədi nura 
qovuşacaqlar. Çünki bu, eşqdir. Eşq kimi başqa bir mürşid 
yoxdur! Eşq yalnız əbədi olan bir varlığa yönəlməlidir, əgər 
o, faniliklə sonuclanan bir şeyə yönələrsə, mənasını itirər. 
Eşq Allaha yönəlməlidir. Ondan başqasına aşiq olmaq keçi-
ci haldır. Çünki keçici eşq qızılla, ləl-cavahiratla bəzənmiş 
bir gözəllikdir. Onun görünüşü nur, içi isə dumandır. Nur 
çəkiləndə duman meydana çıxır və keçici eşq dərhal soru-
lur, donur. Buna misal olaraq baxın, körpə uşaq valideynin-
dən həm qorxur, həm də onu sevir. Onun qorxusu öldürül-
mək qorxusu yox, cəzalandırılmaq qorxusudur. Uşağın sev-
gisi isə onun valideyninin ayrılmaz bir hissəsi olduğundan 
gəlir və bu sevgi insanda ölənə qədər davam edir. Artıq bu-
rada fanilik özünü büruzə verir, yəni insan öləndə onun ca-
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nındakı bütün hisslər kimi sevgi hissi də ölür. İlahi eşq isə 
ölmür, çünki o, könülə – ruha aiddir, ruh isə Tanrıya bağlı-
dır, Tanrının övladıdır. Deməli, Tanrını dərk etmək istəyən-
lər əvvəlcə, özünün təkcə bədəndən yox, həm də ruhdan 
ibarət oluğunu dərk etməli və ruhun birbaşa bağlı olduğu 
Tanrıya inam gətirməlidir. Bu inam insandan iç şüurun oya-
dılmasını, ədəbin və vicdanın olmasını tələb edir. Dediyi-
miz gedişi uğurla başa vuranlar maddi dünyanın faniliyinə 
yetkinliklə əmin olar və bu zaman onda Allah eşqinə düş-
məyin ilkin yatabı başlayar. Beləliklə, o, həm də anlayar ki, 
maddi dünyanın əvvəli olduğu kimi, sonu da var, İlahi eş-
qin isə sonu yoxdur, bu eşq əbədidir, – Mövlana söhbətinə 
ara verdi, ətrafına göz gəzdirdi, qarşısındakı kitabları nəzər-
dən keçirdi, rəhildəki Quran kitabını aramla vərəqlədi, son-
ra da qaşlarına sığal çəkərək sağ əlini üzüylə aşağı sürüşdü-
rüb saqqalını sıxışdırdı. O, bir qədər yorğun görünürdü, nə-
hayət fikirli halda qaşlarını dartdı, əlini bir daha üzündə 
gəzdirdi, sonra da təkrar saqqalını və boğazını ovuşduraraq 
söhbətinə davam etdi: 

– Cismani dünyamızda hər nə varsa, mənəvi dünyada 
olanların təsviridir, bir sözlə, bu dünya o dünyaya qismən 
güzgü tutmaqdadır. Lakin könül sahibi olmayanlar mənəvi 
varlığı da elə cismanilikdə axtarır və buna özlərini inanıl-
maz dərəcədə məhkum edirlər. Məsələn, məscid Allahın 
evidir, deyirsiniz. Bunu cismani mənada işlətmək Allahı 
təhqir etməkdir, çünki siz həm də Qurandan sitat gətirərək 
“Allah laməkandır – məkansızdır” deyirsiniz. Bu fikirlər 
bir-birinə ziddir. Allahın nə arvad-uşağı, nə var-dövləti, nə 
ev-eşiyi, nə yeyib-içməyi, nə də həlası – ayaqyolusu var. Bu 
aldadıcı, ötəri ünsürlər insanlara aiddir. Allah isə insanlıq 
fövqünün yeddi qat fövqündə dayanan bir varlıqır. Əgər 
Allah bütün görüb-görmədiklərimizi, zərrədən tutmuş nə-
həng səyyarələrə qədər mövcud olan hər şeyi, ucsuz-bucaq-
sız əzəmətli dünyanı yoxdan yaradıbsa, Onun özü sizin an-
ladığınız varlıqda necə yerləşə bilər, deməli Allah da yox-
luqda yerləşir. O, boş göylərdə deyil, orada axtarmayın 
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Onu! Yoxluğa gedən yol könüllərdən keçir. Deməli, varlıq 
elə yoxluğun özündədir, yəni yoxluq dediyimiz əslində var-
lıqdır, varlıq hesab etdiyimiz bu dünya isə yoxluqdur, fani-
dir. Bu hikmət Dədə Qorqudun tikana “sökən” deməməsinə 
bənzəyir. 

Məscidə gəldikdə isə o, insanların inanc yeridir, Allahın 
böyüklüyünə, Onun əzəmətinə təzim etmək üçün müqəd-
dəs hesab edilən bir məkandır. Məscid təsviridir, məcazidir, 
uluların isə könüldən başqa məscidi yoxdur. Tanrının evi 
hər kəsin səcdəgahı olan vəlilərin könül məscidi, könül kə-
bəsidir. Əgər sənin könlün varsa, könül kəbəsini təvaf et! 
Torpaqdan, daşdan hörülmüş olan Kəbənin həqiqi mənası 
könüldür! Allah təala görünən, bilinən surət Kəbəsini təvaf 
etməyi hər cürə kirdən, çirkabdan təmizlənmiş, arınmış bir 
könül kəbəsi əldə edilsin deyə fərz qılmışdır. Öz könül me-
racına gedən orada Allahın təcəllasını görər! Könül meracı-
na getməklə batini hacı olmaq istəyənlər əvvəlcə özünü 
dərk etməli və “Quran”ı öyrənərək Tanrının təfsirini bilmə-
lidir. Sonra isə nəfsinə hakim olmalı, varlığı yoxluqdan fərq-
ləndirməli və nəhayət, öz helminin, elminin, ədəbinin, vic-
danının quluna çevrilərək idrakının qapısını Haqqın üzünə 
açmalıdır. Yalnız bundan sonra Kəbənin daş-divar üzünü 
ziyarət etmək Allah tərəfindən qəbul oluna bilər. 

Məsciddən bəhs edərkən, oradan nəzir-niyaz adıyla sər-
vət toplayanların da az olmadığını qeyd etmək lazımdır. 
Onlar məlunlardır, lənətlənmişlərdir. Mürşidimiz Şəms 
Təbrizi demişkən, onlar islam dininin quldurlarıdır. İbadət-
lə məşğul olanların arasında da cəzalandırılanlar var. Saxta-
kar və yaltaq ibadətçilər Həcci ziyarət etməkdə, namaz qıl-
maqda, oruc tutmaqda, zəkat verməkdə, dua etməkdə olsa-
lar da, ruhları bundan zövq almaz. Çünki onlar şüurlu su-
rətdə deyil, ya nailiyyət əldə etmək, ya da özlərini gözə sox-
maq məqsədilə ibadət edərlər. Bu cür ibadətçilər içi boş qo-
za bənzəyirlər, içi boş toxum cücərməz! Onlar möminlərlə 
görüşdən qaçarlar. İbadətin nəticəsi ruhun zövq almasıdır. 
Ruhun zövq alması isə onun qarşılıqlı olaraq ibadətin təsiri-
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lə fəaliyyətə gəlməsidir. Eyni zamanda, şüurla qılınan na-
mazın təmizliyə, sidq ürəklə edilmiş Həcc ziyarətinin və ci-
hadın islamı qüvvətləndirməyə, spirtli içkini tərk etmənin 
ağlın səhhətinə, zinanın isə təhlükəsizliyə xidmət etməsini 
unutmayın! Mənim mürşidim və ustadım Sənai demişdir ki, 
bəşəriyyət gərəksiz işlərlə məşğul olanda yatır, o, bu dünya-
da yaşamır. Onun sözlərinə görə, əsl inam odur ki, insanla-
ra bundan yaxa qurtarmağın yollarını göstərsin. Bunu ba-
carmırsa, o, din deyil, ancaq vərdiş və adətlər yığınıdır. Bu 
cür din ağılsız və kütdür. Bu hikmətlər Sənainin uzun illər-
dəki müşahidələri və mükəmməl elminin nəticəsidir. 

Dili doğru olmayanın ürəyi, ürəyi doğru olmayanın isə 
imanı doğru olmaz. Yalançı ibadət də bir növ xəstəlikdir. 
Hər bir xəstəlik ölümdən bir parçadır. O, ölümdən elçi ola-
raq gəlir. Əgər çarəsi varsa xəstəliyi özündən qov! Bu bir 
parçadan qurtula bilmədinsə, ölüm başından aşağı leysan 
kimi yağar. Ona görə də, ürəyini çirkablardan arındır, tə-
mizlə ki, sən də iman sahibi olasan! 

Dünyanın sərvətinə aludə olanlar ömürlərinin məhdud 
olduğunu unudurlar. Dünya malının dünyada qalacağına 
şübhə ilə baxırlar, bilmirlər ki, onlar bilə-bilə özlərini fanili-
yin sədaqətli quluna çeviriblər, kimə və nəyə xidmət etdik-
lərindən xəbərsizdilər. Bil ki, topladığın zər-ziynət, xəzinə 
səni məhvə sürükləyir! Qazancın halal olmalıdır və o, sənə 
sənin ehtiyaclarını ödəyənə qədər lazımdır, bu, həm də bir 
məziyyət, bir dəyərdir. Yaşadığımız maddi dünyada hər bir 
şey orta xətt üzrə cərəyan edir. Burada aşağı xətt ölülük, yu-
xarı xətt isə məhv olmaqla nəticələnir. Necə ki, təbiət hava-
nın ancaq məlum istiliyində yaşaya bilir, insanın ac qalması 
da, həddən çox qidalanması da ölümlə nəticələnir, hərəkət-
sizlik də, həddən ziyadə hərəkətlilik də insanın məhv olma-
sına gətirib çıxardır. Bax, dediyimiz bu orta xəttə ulularımız 
yüksək dəyər veriblər, onu “məziyyət” adlandırıblar. 

Əgər həddən ziyadə var-dövlət toplamaqla övladlarını 
düşünürsənsə, bu da ağılsızlıqdan doğan günahdır, çünki 
sən ya Allahı unutmusan, ya da Ona şərik qoşursan. Övla-
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dının və gələcək törəmələrinin firavanlığını düşünən kəs 
var-dövlət toplamaqla onları da məhvə sürükləyəcək aludə-
çiliyə və cılızlığa düçar etməkdədir. Qazancınla özünün və 
ailənin ehtiyaclarını ödədikdən sonra övladlarıyın, gələcək 
nəsliyin yaxşı yaşaması naminə vaxtını ictimai dəyərlərə, 
bəşəriyyəti tərəqqiyə apara biləcək işlərə sərf etməyin daha 
faydalı deyilmi?! Sənin varlı övladın pozğun cəmiyyətdə 
necə yaşaya bilər?! Təbii ki, sənin kimi müşrikləri çox olan 
bir cəmiyyət tənəzzülə uğrayacaqdır. Quranda buyrulur ki, 
Allaha şərik qoşanların yeri cəhənnəmdir. Sən hər bir canlı-
nın Yaradandan öz qisməti olduğunu bilmirsən. Bilmirsən 
ki, sənin uşağını yaradan Allahdır, sən isə vasitəçisən. Sən 
öz uşağına ruzi verə bilməzsən, çünki ruzini verən Allahdır. 
“Hud” Surəsinin 6-cı ayəsində deyilir: “Yer üzündə yaşayan 
elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. Allah 
onların (ata belindəki, ana bətnindəki və ya dünyadakı) sı-
ğınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq (ölüb dəfn ediləcək) 
yerlərini də bilir. (Bunların) hamısı açıq-aşkar kitabdadır 
(lövhi-məhfuzdadır)”. Sən bunları anlamırsan! Sən Allahlıq 
iddiasındasan! Sən müşriksən, Allaha şərik qoşansan! Özü-
nə qayıt! Allaha tapın! Onunla vəhdətdə ol! Bil ki, aludəçilik 
sənin ürəyini yeməkdə olan əjdahadır, könlünü didişdir-
məkdə olan çaqqal sürüsüdür. O, səni o qədər harınlaşdırır 
ki, sən məmur olmaq, dünyanın aldadıcı nemətlərini mə-
nimsəmək üçün dünyaya hakim kəsilmək qəsdində olursan. 
Bununla da məmurlar bir yana, hətta fəhlədən, dilənçidən 
belə rüşvət almaqla qürür duyursan. Amma bilmirsən ki, 
Həzrəti Məhəmməd rəsulullah rüşvət alana, verənə və onlar 
arasında vasitəçilik edənə Allahdan lənət diləmişdir. Həsəd 
və hərislik səni məhv edir. Sənin zəngin olmağın bir sıra 
adamların yoxsullaşması, sənin var-dövlətinin həddən ziya-
də olması isə bir sıra adamların tamamilə çörəksiz qalması, 
səfalət içində ömür sürməsi deməkdir. Cəmiyyətin kütləvi 
iflası isə onun pozğunluğa sürüklənməsi – oğurluqların baş 
qaldırması, quldurluğun dirçəlməsi, mərdin namərd edil-
məsi ilə nəticələnir. Sən bunları bilə-bilə ifrat zənginliyə can 



Elbəyi CƏLALOĞLU 152 

atır, böyük günah qazanır, bununla da öz axirətini nəinki 
bərbad, hətta darmadağın edirsən. Rüşvət almağa qərar ve-
rən qazi zalımı məzlumdan neca ayıra bilər? Ey rüşvət alan, 
sən fil balası yeməkdəsən! Fil onun balasını yeyən düşmən-
dən qisas alar, onu öldürər. Fil balalarının anaları qan gü-
dər. Ey rüşvət alan, sənə düşmən olan fil sənin kökünü qa-
zar, səni məhv edər! Fillər balasının qoxusunu bilirlər. Hiy-
lələrə uyanı qoxu rüsvay edər. Haqq qoxusunu Yəməndən 
duyan ulu Tanrı məndəki batıl qoxunu necə duymaya bi-
lər?! Mustafa da uzaq yoldan qoxu hiss edər və ağzımızdakı 
gözəl qoxunu necə almaz?! O, bunu duyar, amma üzümüzə 
vurmaz, örtər. Yaxşı qoxu da göylərə çıxar, pis qoxu da. Sən 
yatıb durarsan, o haram qoxu isə bu yaşıl səmaya qalxıb da-
yanar. Sənin çirkin nəfəslərinə yoldaş olub fələk də qoxuları 
alanlara qədər gedər. Qürur, ehtiras, şəhvət qoxusu söz söy-
ləyərkən sarımsaq kimi iy verər. Bu cür qoxu üzündən dua-
lar rədd edilər. O pis ürək, sözlə özünü göstərər. O duaya 
“Səsinizi kəsin!” cavabı gələr. Azğının cəzası onu qovan çu-
buqdur. Hər bir cəza və ya mükafat edilən əməllərə görə ve-
rilir, çünki eşşəyə olduğundan artıq dəyər verərsən, özünü 
yarış atı zənn edər. Lakin sözün əyri, özün doğru olsan o 
söz əyriliyi də Tanrıya məqbuldur. Ehtirasla dolu alçaqlar 
və haram yeyənlər məhşər günü donuz şəklində, zina edən-
lərin məlum yerləri qoparaq, şəraba aludə olanların ağızları 
iylənərək diriləcəklər. Özünə gəl! Tövbə et! Allahına qayıt! 
Üzün qırmızı olması insanın rifah və səadətindən xəbər ve-
rir, sarı üz isə insanın məşəqqət və bəla içində olduğunu bil-
dirir, bunları bir-birindən ayıra bil! İnsanları sev, onlara 
mərhəmət et, dara düşənlərə yardımçı ol, yolunu azanlara 
tövbə etməyi təlqin et! Halal qazancdan əldə edilən loğma 
nuru və kamalı artırar. Elm və hikmət də, eşq də halal loğ-
madan doğar! – Mövlana bununla da bu günkü söhbətinə 
son qoydu və nəfəsini dərdikdən sonra iştirakçılara sabah 
Səma rəqslərinin təşkil olunacağı barədə elan verdi. Lakin 
bu dəm ona bir namə uzatdılar. Naməni zalda əyləşənlər-
dən biri imzasız olaraq yazmışdı. O, ölümdən qorxduğunu 
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və bu barədə söhbət düşəndə canına vəlvələ düşdüyünü 
qeyd edirdi. Namənin sahibi artıq yaşlandığını yazaraq, 
ölümdən qorxmaması üçün ona bir şeylərin öyrədilməsini 
rica edirdi. Mövlana Cəlaləddin namədə onu yazanın adı-
nın göstərilmədiyinə görə əvvəlcə gülümsündü və bu za-
man zaldakılardan biri onun diqqətini özünə çəkdi. Lakin 
Mövlana üstünü vurmadan üzünü ümumi əyləşənlərə tu-
tub danışmağa başladı: 

– Siz ölümsüzlük qaynağından gəlirsiniz, ölüm sizə to-
xunmaz. Siz Allahın yer üzündəki taxtısınız. Ölüm ruhun 
başqa bir aləmə doğuş hadisəsinin sancısıdır. Yəni bu, fani 
dünya üçün adi ölüm olsa da, baqi və əbədi olan aləm üçün 
adi doğumdur! Həllacı Mənsur buyurmuşdur ki, ölüm ger-
çək deyil, bu bir dəyişmədir, bir görünüşdür, ona görə də 
insanın yaşamı ölümündə, ölümü yaşamındadır. İnsanın 
bədəni buğda dənəsi kimidir. Buğdanın toxumu yerə düşüb 
ölməzsə o, yalnız qalar, fəqət ölərsə, yəni torpağa basdırılar-
sa çox məhsul verər. Canını ölümdən qorumaqla sevənlər 
əksinə onu zay etmiş olarlar, bu dünyada canına nifrət edən 
kəslər onu əbədi həyat üçün saxlayanlardır. 

Amma unutmayın ki, insan haranı abad edirsə, orada 
qalmaq istəyər. İnsan haranı bərbad edirsə oradan qorxar. 
Əgər sən ailəni pis vəziyyətə salmısansa, oraya getməkdən 
çəkinirsən, çünki ailəndə hamı sənin üzərinə qalxacaq, ya-
xınların arasında hörmətini, nüfuzunu itirdiyini biləcəksən. 
İşini və ya iş yerini bərbad edənlər isə eyni ilə iş yerindən 
qorxar, oradakı çəkişmələr onu dinc qalmağa həsrət qoyar. 
İnsan bərbad elədiyi yerə getmək istəməz. Axirətini bərbad 
edənlər də beləcə ölümdən qorxar. Ölümdən qorxursansa, 
deməli axirətin barəsində düşünməmisən, onun abadlığına 
gümanın yoxdur. Qarşıda sirat körpüsünün olduğunu 
unutmusan. Bu, qıldan nazik, qılıncdan iti elə bir körpüdür 
ki, onun üstünə ayaq basanda axirətinin abadlığına zərrə 
qədər tərəddüd etməməlisən, yoxsa ayağın büdrəyər və 
qorxunc bir faciə ilə üzləşərsən. Sirat körpüsünün altında 
qaynar qır qazanının olduğunu unutmaq olmaz! Bax, buna 
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görə də, ölümü sevmək gərəkdir, bu məqsədlə axirətini 
abad etməlisən. Bunun da yolu hər cür imkanını Allah yo-
lunda sərf etməkdən keçir. Allah yolunda bir şeyini sərf 
edirsənsə, onun mükafatını qat-qat artığı ilə alacaqsan. Bu 
dünya axirətin əkin yeridir, burada nə əkdinsə, orada onu 
biçəcəksən. Bil ki, canı verən və alan Allahdır! Ölüm Tanrı 
qulları üçün şəkər kimi dadlıdır. Tanrı qulları eşq yolçuları-
dır. Eşq yolunda ancaq şam kimi əriyənlər ənbər kimi ətir 
saçar! Buna görə də, ölərkən gülməyən kimsəni şama bən-
zətmə! Ölümü qorxunc göstərən və onu çətinləşdirən vücud 
qəfəsidir. Vücudu bir sədəf kimi qırdığın zaman, ölümün 
bir inciyə bənzədiyini sən də görəcəksən! – Mövlana bu söz-
ləri dedikdən sonra çox sərt bir yay götürüb, onu öndə əylə-
şənlərdən birinə verdi və ondan yayı dartmasını xahiş etdi. 
Yayı götürən mürid nə qədər əlləşsə də onun kəndirini dar-
ta bilmədi. Bu zaman Mövlana Cəlaləddin bunu zaldakılara 
nümayiş etdirərək sözünə davam etdi: 

– Bu yaya Xarəzm yayı deyərlər. Çox sərt və möhkəm 
yaydır, amma ən uzaq məsafəyə ox atmaq üçün məhz gör-
düyünüz yaydan istifadə edirlər. Bu yayı çəkmək hər igidin 
hünəri deyil. Sən Xarəzm yayını çəkmək üçün gərək neçə-
neçə adi yayı sındırasan ki, qolunda güc, dizində taqət, ürə-
yində təpər əmələ gələ. Birdən-birə bu yayı çəkmək müm-
kün deyil. Ölüm də eynilə bu gördüyünüz Xarəzm yayı ki-
midir. Ölüm də belədir! Ondan qorxmamaq üçün gərək axi-
rətini düşünəsən, onu qətrə-qətrə qazanasan. Bunun üçün 
Allahı sevərək Onun yaratdıqlarına mərhəmət göstərəsən, 
insanlarla xoş davranasan, əl tutasan, dada yetəsən. Gərək-
dir ki, könlünə mərhəmət, xeyirxahlıq duyğusu hakim ola, 
qəlbində kin qalmaya, şeytana lənət deyəsən. O zaman 
ölüm sənin üçün vahiməli və qorxunc olmaz, çünki axirətdə 
cəzan olmayacağına əmin olacaqsan! – Mövlana Cəlaləd-
dinin bu günkü söhbəti bununla başa çatdı. Müridlərsə san-
ki həsrət çəkmişdilər, mürşidlərindən ayrılmaq istəmirdilər. 
Amma son sözü yenə də vaxt dedi... 
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X X  F Ə S İ L  

Aşiqlər sultanı və xəlifə 

Yağış yenicə kəsmişdi. Mövlana Cəlaləddin Rumi evdən 
bayıra çıxdı. O, Allahın nuruyla zinətlənmiş göylərə nəzər 
saldı. Birdən şərq tərəfdən ucları az qala yerə dəyəcək göy 
qurşağını görən Mövlananın üzündə qeyri-ixtiyari təbəs-
süm əmələ gəldi. O, gözünü çəkmədən göy qurşağının yed-
di rənginin hər birini heyranlıqla seyr etdi. Mövlana İlahi-
nin bu möcüzəsindən uzun müddət gözlərini çəkəmmədi. 
O, gözoxşayan bu mənzərənin sehrindəykən gözlərinə kiçik 
bir nöqtə görünməyə başladı. Göy qurşağının içindən görü-
nən həmin nöqtə get-gedə yaxınlaşır, yaxınlaşdıqca da ay-
dınlaşırdı. Bu görüntünü diqqətlə izləyən Mövlana Cəlaləd-
dinin sifəti birdənbirə ciddiləşdi, qaşları çatıldı. Buna səbəb 
yaxınlaşmaqda olan naməlum nəsnənin artıq göy rəngli qa-
nadlarının görünməsi idi. İndi Mövlana bu varlığın Allahın 
mələklərindən biri olduğunu güman edirdi. Lakin o, uçub 
gələn mələyin Şəms Təbrizi olduğunu görəndə sevincindən 
ağladı. Mürşidi-kamil yerə enərək, düz onun qarşısında da-
yandı. Mövlana Cəlaləddin onu qucaqlamaq istədi, lakin o, 
heç yerindən tərpənə də bilmədi. Bu hikməti anlamaq belə 
onun üçün müşkülə çevrilmişdi. Şəms Təbrizi ona çox da 
yaxınlaşmayıb, bir qədər aralıdan dedi: 

– Ey Aşiqlər sultanı, mən sənə harada olacağımı demiş-
dim, sənsə məni yer üzündə aradın – Şamda, Hələbdə, Təb-
rizdə, Xoyda. Bil və agah ol, harda aşiq gördün, bil ki, mən 
ordayam. Məni öz könlündə axtar, mən səndəyəm. Üzümü 
görmək istəsən Səlahəddin Zərkuba bax, onun üzü mənim 
üzümdür! – Şəms Təbrizi sözünə ara verəndə Mövlana 
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onun ayaqlarına döşənmək istədi. Lakin Mürşidi-kamil ona 
mane oldu və – sübh namazının vaxtıdır, indi azan oxuna-
caq, – deyib, birdən-birə qeyb oldu. Bu zaman Mövlana ala-
sərsəm vəziyyətdə yuxudan oyandı, yastığının gözyaşların-
dan islanmış yeri üzünə dəyəndə o, başını qaldırdı. Doğru-
dan da məsciddə azan oxunurdu. O, Şəms Təbrizinin ona 
“ey Aşiqlər sultanı!” deyə etdiyi müraciəti xatırladı və yata-
ğından durub, fikirli-fikirli dəstəmaz almağa getdi... 

Mövlana Cəlaləddin sübh namazını qıldıqdan sonra ota-
ğına çəkilib bu yuxunu uzun-uzadı xatırlamağa və onu yoz-
mağa çalışdı. Sonra isə durub mədrəsəyə yollandı... 

Bütün bunlar 1249-cu ildə baş verirdi. Sultan Vələd ata-
sının evdən erkən çıxdığını bildiyindən o da mədrəsəyə tə-
ləsdi. Bir azdan onlar görüşdülər. Sultan Vələd atasıyla üz-
üzə oturub, ondan nə baş verdiyini, onun nədən belə qayğı-
lı görsəndiyinin səbəbini soruşdu. Atası ona yuxusunu na-
ğıl etdi və sonra da, – Şəms Təbrizi doğrudan da Allahın 
mələklərindən idi, – deyə əlavə etdi... 

Müridlər yığışmışdı, hamı zalda olsa da, nədənsə Hüsa-
məddin Çələbi burada yox idi. Mövlana Cəlaləddin onun 
gecikdiyini zənn etdi və söhbətini belə bir bildirişlə başladı: 

– Ey möminlər, Allah insanı hər nəfəsdə yenidən yara-
dır! Şəms Təbrizi, Konyalı zərgər Səlahəddin Fəridun Zər-
kubun simasında dünyaya yenidən gəlib. Onu sevin, onun 
nuruna Şəms Təbrizi nuru kimi baxın! Bu gündən Səlahəd-
dini müridlərin başçısı və mənim xəlifəm elan edirəm! 

Mövlananın bu bəyanatına yerlərdən narazılıqlar baş 
qaldırdı, müridlər savadsız hesab etdikləri Səlahəddini bu 
yüksəklikdə görmək istəmirdilər. Lakin bu dəfə Mövlana 
yuxuda gördüklərini onlara danışaraq təşəbbüsündə inadlı 
olduğunu bildirdi. Etirazların davam etdiyi bir vaxtda Hü-
saməddin Çələbi qapını açıb içəriyə daxil oldu və o, sanki 
qeybdən mürşidinin köməyinə çatdı. Hüsaməddin gecikdi-
yinə görə üzr istədikdən sonra danışmaq üçün Mövlanadan 
icazə istədi. O, razılıq aldıqdan sonra nəfəsini dərib əvvəlcə 
gecəni yata bilmədiyini dedi. Lakin sübh namazından sonra 
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qatı yuxu onun başının üstünü kəsdiribmiş. Hüsaməddin 
Çələbi yuxudaykən Şəms Təbrizinin söhbətində iştirak etdi-
yini dedi və Mürşidi-kamilin orada Mövlanaya müraciətlə 
dediyi bu sözləri təkrar etdi: “Ey Aşiqlər sultanı, sən Səla-
həddin Zərkubun mənə bənzədiyindən xəbərdarsanmı?”. 
Bu zaman Mövlana Cəlaləddin “əlbəttə” deyə ona bağır 
basmışdı. Hüsaməddinin yuxuda gördüklərindən agah olan 
Mövlana üzünü zalda əyləşənlərə tutaraq səsini bir az ucalt-
dı və bu dəfə fikrini daha sərt ifadə etdi: 

– Buna nə sözünüz? Əgər etirazlarınız dayanmazsa, elə-
cə də Səlahəddinin başına bir iş gələrsə, mən birdəfəlik 
Konyanı tərk edəcəm! Bilin və agah olun, Səlahəddinin elmi 
bir qədər zəif olsa da, onun helmi var! – Mövlana Cəlaləd-
din bir az fasilə verdi, sonra isə bir qədər sakit tərzdə sözü-
nə davam etdi, – Mən hələ yuxuda Mürşidi-kamilin mənə 
“Aşiqlər sultanı” deyə müraciət etdiyini sizə söyləməmiş-
dim, bunun birmənalı qarşılanmayacağını yəqinləyib fik-
rimdən vaz keçmişdim. Lakin Hüsaməddin Çələbi mənimlə 
eyni yuxunu gördüyünü söylədi, – Mövlananın bu sözün-
dən sonra məclisə elə bil ki, su ələndi. Müridlər arasında bir 
qədər mübahisəli xısınlaşmalar getsə də, sonda hamı yekdil 
olaraq Mürşidlə razılaşdılar. Aşiqlər sultanı – Mövlana Cə-
laləddin onlara təşəkkür etdikdən sonra söhbətinə başladı: 

– Bu dünya qəflət, ağıl isə onun qəfləti üçün fəlakətdir. 
Çünki ağıl qəfləti parçalayıb dünyanı oyandırar. Ağıllılıq 
nurlar saçan günəş, ehtiras isə od püskürən ifritdir. Ağıllılıq 
su, dünya isə çirkdir. Dünyada ehtiras və həsəd kükrəməsin 
deyə, ağıllılıq o aləmdən çox ahəstə, sızaraq gəlir. Ağıl qeyb 
aləmindən çox sızarsa dünyada nə hünər qalar, nə ayıb; mi-
zan pozular, tərəzi işə yaramaz; insanların vəhdəti olmaz, 
pərəni pozular. Ağıl sızaraq gələndə onu bir beyin qəbul 
edər, özündə bişirər, sonra da o biri beyinlərə ötürər. Lakin 
o, sel halında gəlsə, onu heç bir baş qəbul edə bilməz, ağıl 
seli su seli kimi dünyanı fəlakətə uğradar, su da sızaraq gə-
ldikdə təbiət ondan yararlanar. Dünyada sudan saf və təmiz 
bir şeyin olmadığı bəllidir. Lakin içilməsə susuzluqdan, çox 
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içilsə boğulmaqdan xilas olmaq mümkünsüzdür. Günəşin 
yerə verdiyi istilik məlum miqdarda olduqda təbiət inkişaf 
edər, hər yan gözəlləşər, lakin o, məlum miqdardan çox olsa 
təbiəti yandırıb məhv edər, məlum miqdardan az olsa isə 
bütün canlılar buz parçalarına çevrilib məhv olar. İnsanın 
cisminin də məlum miqdarda daxili istilik hesabına 
yaşadığına şübhə yoxdur. Bax, ağıl da belədir, o, məlum 
miqdarda olduqda nə ölü hesab edilməz, nə də dəli. 

Ayıb yalnız onu arayanlar üçün ayıbdır. Ayıb məqbul 
Tanrıya nisbətlə deyil, cahil məxluqa nisbətlə ayıbdır. İnsan 
istənilən bir hədəfi seyr edərkən ona eyni zamanda könlü-
nün gözüylə də baxır və bu zaman o, yalnız özünü görür. 
Peyğəmbər əfəndimizə həm Əbu Bəkrin, həm də Əbu Cəh-
lin baxışlarını dediyimizə misal olaraq göstərə bilərik. Belə 
ki, Əbu Bəkr Peyğəmbər əfəndimizin mübarək üzünə ba-
xarkən onun gözəlliyini dilə gətirir və buna heyranlığını 
şövqlə ifadə edirdi. Əbu Cəhl isə bunun əksinə olaraq Pey-
ğəmbərə baxarkən tükləri ürpəşir və onun qəlbində dərin 
nifrət baş qaldırırdı. Deməli, onların ikisi də Həzrəti Mə-
həmmədə baxan zaman, güzgüyə baxırmış kimi öz həqiqə-
tini və ya öz könülünü olduğu kimi seyr edirdi. Yəni Əbu 
Bəkr, Peyğəmbərə – İlahi aynaya baxarkən öz könlünün lə-
kəsizliyini, gözəlliyini, Əbu Cəhl isə əksinə könlündəki pis-
likləri, çirkabları görürdü. Allah dostları güzgü və tərəzi ki-
midir. Onlara baxan güzgüdə öz könlünü görər, tərəzidə öz 
könlünü çəkər. Güzgü və tərəzi bir kəs inciyəcək və ya uta-
nacaq deyə doğrunu söyləməkdən əsla çəkinməz. Onların 
qarşısında müxtəlif cür hiyləgərlik etməyin mümkünsüzlü-
yünü hər kəs bilməli və unutmamalıdır. 

Küfr də yaradana nisbətlə bir hikmətdir. Yüzlərcə fəzilə-
ti olan birisində tapılan ayıb, gülşən bağında tapılan saral-
mış tək bircə yarpağa bənzər ki, o da bağın gözəlliyinə xələl 
gətirməz. Yağmur var ki, aləmi bəsləmək, dirçəltmək, yağ-
mur da var ki, aləmi pərişan etmək üçün yağar. Bahar yağ-
muru bağı naz-nemət ilə bəsləyər, payız yağmuru isə onu 
saraldar, xəzan edər. Külək də belədir. O, yaşıl ağacı silkələ-
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yər, durğunluqdan oyadar, qurumuş ağacı isə yıxar, torpa-
ğa qarışdırar. Ağaclar yoxluqdan üzüləndə, kökündən ayrı-
landa quruyar. Sən də çalış qurumuş yox, yaşıl ağac kimi ol! 
Yoxluqdan varlığa, əslində isə varlıqdan yoxluğa gəldiyin 
yollara laqeyd olma, onu sevməyi bacar. O, sənin həyat xət-
tiyin başlandığı nöqtədir, sən yenə də oraya – axirətə dönə-
cəksən. Biri var, oraya yamyaşıl ağac kimi üzüağ, biri də 
var, quru ağac kimi üzüqara dönəsən. Üzüqaralar ölümdən 
qorxarlar, çünki onlar axirət üçün heç düşünməmişlər də. 
Tanrının inayəti olmazsa kitabın bağlı, dəftərin ağlı qalar! 

Mədhiyyəyə uyma, o, səni uçuruma sürükləyir! Mədh 
əksəriyyətin xoşuna gəldiyindən o, canın aldanmasına sə-
bəb olur, lakin bu təsir zahirdə görünməz, axirətdə bilinər. 
Çünki mədh də şeytana məxsus əlamətdir. Qınanmaq, tən-
qid isə acı olduğundan dərhal pis görünər, ürəyə kin salar, 
amma bu hal, əslində səni özünə qayıtmağa və gəlişməyə 
çağırışdır. Mədhin təsiri şəkərin təsiri kimidir. O, gizli təsir 
edər və bir müddət sonra bədəndə deşilməsi lazım gələn çi-
ban kimi görünər. Mədhiyyə dost qismində görünən düş-
mən kimidir. Düşmən gözoxşayan mənzərədən, maraqlı bir 
bir şeydən dostcasına bəhs etsə də, onun sözlərinin tələ ol-
duğunu bil, onun verdiyi qəndi zəhər bil! 

Həyatda rastlaşılan hər bir şey qoza və ya qarpıza bən-
zəyir. Qəza gəlməyincə ona baxdıqda qabıqdan başqa bir 
şey görəmməzsən, düşmənləri dostlarından ayıra bilməz-
sən, qəza gələndə isə qabığın nəyi örtdüyünün tam olaraq 
şahidi olursan. Ey məqsədinə yetişmək üçün vəsilələrə baş 
vuran kəsdə, xoş olmayan bir şey insanı xoş hala gətirməz! 
Sən şəkərdən dadlı bir hala gəlsən belə, o dadın səni qəflə-
tən tərk edə biləcəyi də mümkündür. Əgər aşiq xalis və saf 
eşq şərabını özündə tapırsa, bu məqamın qarşısında, yaxud 
da bu sirri çözməkdə ağıl acizdir. Ağlı cüzi olanlar sözdə və 
işdə bizim dostumuzdur, amma hal bəhsinə gələndə onlar 
aramızda olmazlar. Bəqa mülkünün qanunlarıyla yaşayan 
aşiq bütün ziddiyyətlərin kəsişdiyi yerdə – gecəylə gündü-
zün, xeyirlə şərin, imanla küfrün arasında qərar tutur. Bu, 
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elə bir məqamdır ki, burada xeyirlə şər, imanla küfr arasın-
da fərq itir. Çünki bu məqam varlığın xeyir-şər ikiləşməsin-
dən, onların öz əlamətlərilə tanınmasından, varlığın müxtə-
lif ölçülərə, çərçivələrə salınması və bu göstəricilərin bir-bi-
rinə zəncirvari tellərlə bağlanmasından əvvəl gəlir, – Möv-
lana Cəlaləddin fikirlərini bu cür yekunlaşdırdı. Bu vaxt 
müridlərdən biri sual vermək üçün izin aldı və xudbinliklə 
xeyirxahlığın mahiyyəti barədə Mövlananın fikrini bilmək 
istədiyini dedi. Aşiqlər sultanı suala görə təşəkkür etdikdən 
sonra sözə başladı: 

– Xudbinlik tək özünü düşünməkdir, “mənəmlik”dir, 
“mənçilik”dir, yalnız özünün firavanlığı barəsində düşün-
mək, öz mövqeyini güdməkdir. Bu cür düşünənlər məlun-
dur. Xeyirxahlar isə hamını özüylə eyni mərtəbədə görür, 
onun düşüncəsinə görə millətindən, dinindən asılı olmaya-
raq insan insandır, o, özünün bir inəkli, qonşusunun isə iki 
inəkli olmasını arzulayar. Könlü açıq olanların əlləri də açıq 
olur. Mən üzümə tüpürənə də qapı açaram, onu mükafat-
landıraram, əleyhimə ayaq atanların da ayağına baş qoya-
ram. Belə isə mənə vəfa edənə nə bağışlayacağımı təsəvvür 
edin! Millətləri bir-birindən ayırmaq doğru olmaz, çünki 
mənsubiyyətləri başqa olsa da içləri birdir. Üzüm gilələri 
zahiri görünüşdə bir atanın övladlarına bənzəyirlər, onların 
surəti qardaşdır, biçimləri isə fərqlənə bilər, lakin sıxsan hər 
bir gilədən çıxan üzüm suyu olacaqdır. Bax, bu cür düşü-
nənlər Allahın sevimlisidir. Xudbinlik, mənçilik xörəyi üs-
tüörtülü qabda qabağına çəkmək və onu oğrun-oğrun öz 
qarnına ötürməkdir. Xeyirxahlıq isə xörəyi süfrənin tam or-
tasına qoyub, yanına bir neçə qaşıq düzərək yaxındakıları 
hörmətlə oraya dəvət etməkdir... 

Sual cavablandırıldıqdan sonra Mövlana Cəlaləddin Ru-
mi söhbətinin yekunlaşdığını bildirdi... 
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X X I  F Ə S İ L  

Konyada yaranmış xaos 

Mövlana Cəlaləddin Rumi öz daxili aləminin qüsursuz-
luğu və Allah eşqi ilə artıq mənəvi kamilliyin elə bir uca 
məqamına çatmışdı ki, yaxın-uzaq ətraflarda yaşayan insan-
ların gözündə də sözün əsl mənasında xəlilullaha – Allahın 
dostuna çevrilmişdi. Onun şöhrəti o qədər artmışdı ki, bir 
çox şəhərlərdən, müxtəlif ölkələrdən ona müraciət edənlə-
rin, onun təlimini öyrənmək, elminə yiyələnmək, əqidəsini 
mənimsəmək istəyənlərin sayı-hesabı yox idi. Burada müx-
təlif dinlərin, eləcə də, cürbəcür millətlərin nümayəndələri-
nə rast gəlinirdi. Konya az qala dünyanın mərkəzinə çevri-
ləcəkdi. Lakin bu arada ölkədə ictimai-siyasi durum son də-
rəcə kəskin xarakter aldı ki, bu da Mövlana Cəlaləddinin 
başından əcnəbi müridlərin qısa müddətə də olsa dağılış-
masına səbəb oldu. Bu olaylar onu bir qədər sarsıtsa da, in-
di onu ölkə əhalisinin taleyi daha çox narahat edirdi. Bu-
nunla əlaqədar olaraq Mövlana Cəlaləddin vəziyyətdən çı-
xış yolları arayır, fikirlərini saray təmsilçiləri ilə müzakirə 
edir, eyni zamanda onlara öz dəyərli məsləhətlərini verirdi. 
Lakin dünya malına aludə olanlar, bütöv bir xalqın məna-
viyyatını öz şəxsi mənafeyinə qurban verənlər, allahlıq id-
diasına düşənlər bəzən onun müdrik kəlamlarına, ilahi eşq 
hikmətinə istehza ilə yanaşırdılar ki, bu da onların ya cis-
mani, ya da mənəvi məhvi ilə nəticələnirdi... 

O dövrdə Anadolu Səlcuqlularının ətrafı güclü dövlət-
lərlə əhatə olunmuşdu. Bunlar ölkənin qərbində Bizans, cə-
nubunda sonradan yerini Türk Məmluklarına vermiş Eyyu-
bi, şimalında və şərqində isə Çingiz xanın nəvələrinin 
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hökmranlıq etdiyi Qızıl Ordu ilə Elxanlı dövlətləri idi. 
Moğollar 1256-cı ildə Bəyçi Noyanın başçılığı altında 

Ağsarayda Səlcuqluları asanlıqla məğlubiyyətə uğradıb qır-
ğınlar törətdikdən sonra Konyaya yaxınlaşdılar. Bu zaman 
II İzəddin Keykavus Konyadakı xəzinələrini götürərək 
Əlaiyyəyə qaçdı, sonra isə oradan da çıxıb Bizanslılara sı-
ğındı. Bu xəbəri Mövlana Cəlaləddinə ilk çatdıran onun 
Kərra xatundan olan oğlu və Keykavusun xəzinədarı Mü-
zəffərəddin Çələbi olmuşdu. Moğol qoşunu isə şəhərə ax-
şamüstü çatdığından II İzəddin Keykavusun şəhəri tərk et-
məsindən bixəbər olan Bəyçi Noyan döyüşü səhər dan yeri 
sökülənə saxladı və bu fikirlə Konya qalası yaxınlığında ça-
dır qurdurdu. Bu qələbəliyi görən Konya əhalisi təşvişə 
düşdü. Hamı ölümünü göz önünə gətirdiyindən bir-biri ilə 
halallaşmağa başladı. Arvad-uşağın fəryadı fərşdən ərşə 
qalxdı, göylərə dirək oldu. Bütpərəst moğolların rəhimsizli-
yinə bələd olan əhalinin ümidi tamamilə üzülmüşdü. Şəhə-
rin başbilənləri Mövlana Cəlaləddinə üz tutdular, ondan Al-
laha dualar etməsini, Allahdan əhaliyə kömək diləməsini ri-
ca etdilər. Doğrudan da, şəhər sakinlərinin ümidi, sözün əsl 
mənasında tək Allaha qalmışdı... 

Mövlana Cəlaləddin ölkənin moğol təsiri altında qaldığı 
illərdə – 1243-cü ildən dünyasını dəyişdiyi günə qədər sı-
xıntılar içində yaşamış, hadisələri şəxsən izləmiş və rəhbər-
liyə ən uyğun hesab etdiyi şəkildə təkliflərini vermişdi. O, 
eyni zamanda Konyanın mülki əhalisində təskinlik yarat-
mağa çalışmış, onlar üçün bir ruh xilaskarı, könül ərinə 
çevrilmişdi... 

Mövlana bu qarışıqlıq zamanı moğolların qarşısında da-
yana bilmək üçün Səlcuqlu sultanlığına namizəd olan və 
heç cür ümumi razılaşmaya gələ bilməyən iki qardaşı – II 
İzəddin Keykavusla IV Rüknəddin Kılıçarslanı eyni əqidədə 
birləşdirməyə dəfələrlə səy göstərdi, lakin bu, mümkün ol-
madı. Bu zaman Mövlananın müridi Muinəddin Süleyman 
Pərvanə də Anadolu Səlcuqlu hakimiyyətində təmsil olu-
nurdu. O, Konya şəhərinin əmiri idi. Onun tədbirli və ağıllı 
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siyasətçi olması bir qədər Mövlananın karına gəldi. Lakin 
elm və sənət yolunun qoruyucusu olan Pərvanə dövlət siya-
sətində qeyri-adi gedişlərilə diqqət çəkirdi. O, bir tərəfdən 
moğolların gücünü və amansızlığını nəzərə aldığından, ey-
ni zamanda əhalini qırğına verməmək məqsədilə onlara 
itaət edir, digər tərəfdən də ölkəni moğollardan xilas etmək 
və öz siyasi mövqeyini itirməmək üçün yollar arayırdı. Mu-
inəddin Pərvanənin sonacan – 1277-ci ilə qədər bu ikibaşlı 
siyasətlə hərəkət etməsi, çox zaman onun yerli əhali, moğol 
hakimiyyəti və Anadolu dövlət adamları tərəfindən düzgün 
anlaşılmamasına səbəb olurdu. 1265-ci ildə Kılıçarslanla 
Muinəddin Pərvanənin birlikdə, yeni taxta çıxmış moğol xa-
nı Hülakünün oğlu Abakanı təbrikə getmələri, bununla da 
1259-cu ildə işğal olunmuş Sinop limanını Trabzon Rumla-
rından qurtarmaq üçün ondan icazə almalarını və şəhəri ya-
dellilərdən xilas etmələrini Muinəddin Pərvanənin təşəbbü-
sünə daxil etmək olar. Lakin Sinop limanının azad olunma-
sına nail olan Pərvanə şəhərin idarəçiliyini tələb etdi. IV 
Rüknəddin Kılıçarslan Süleyman Pərvanənin bu fikirinə 
qarşı çıxsa da, ona müqavimət göstərə bilməyib razılaşmalı 
oldu. Pərvanəoğulları Bəyliyi də elə bu zaman meydana çıx-
dı. Bütün bunlara baxmayaraq, Sinop məsələsi üzündən IV 
Rüknəddin Kılıçarslanla Süleyman Pərvanənin arasında 
ziddiyətlər baş verdi. Bu zaman Süleyman Pərvanə əslində 
moğolların özünə söykənərək hərəkət edən Kılıçarslanın 
Türk Məmlukları komutanı Rüknəddin Bəybarsla ittifaqda 
olduğu iddiası ilə çıxış edərək, moğolları ona qarşı qaldırdı. 
Beləliklə, Süleyman Pərvanə 1266-cı ildə bəzi Elxanlı ko-
mandirlərinin əlilə IV Rüknəddin Kılıçarslanı öldürtdü. 

Bundan başqa, 1277-ci ildə Elbistan düzündə döyüşər-
kən Süleyman Pərvanənin türklərdən ibarət olan əsgərləri-
nin Rüknəddin Bəybarsın tərəfinə keçməsini və bununla da 
moğol əsgərlərinin Bəybars tərəfindən qılıncdan keçirilmə-
sinin də Muinəddin Pərvanə siyasətinin tərkib hissəsi oldu-
ğunu söyləmək olar. Aşağıda bir daha qayıdacağımız bu 
hadisəyə görə Abaka elə həmin il Van gölünün şimalında 
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yerləşən Aladağda Süleyman Pərvanənin başını qılıncla 
kəsdirmişdi... 

Muinəddin Süleyman Pərvanə Anadoluya təyin olun-
muş moğol xanı Acayı da hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa 
cəhd etmişdir. Bu məqsədlə o, Abakanın qardaşı Acayı Rük-
nəddin Bəybarsla əlbir olmaqda suçladı və bu məlumatı 
Abakaya çatdırdı. Bunun nəticəsi olaraq, Acayı hakimiyyət-
dən uzalaşdıran Abaka, Muinəddin Süleyman Pərvanəyə 
də inanmadığından Anadolunu Toxu Noyana həvalə etdi. 
Lakin Pərvanənin 1276-cı ildə Anadoluda moğollara qarşı 
üsyan qaldıran türkmənlərin üzərinə moğol əsgərləri ilə bir-
likdə hücuma keçməsi də məlumdur. Bunun Muinəddin 
Pərvanə siyasətində balanslaşdırma xarakteri daşıdığını da 
güman etmək olar, amma təəssüf ki, qiyam yatırıldıqdan 
sonra Niğdə türkmənlərinin başçısı Xatiroğlu Şərafəddin tu-
tulub edam edilmişdir... 

Beləliklə, Moğolların gəlişindən insanların ümidsizliyə 
qapıldığını görən Mövlana Cəlaləddin əhalini Allahdan ni-
cat diləməyə çağırdı, özü isə şəhərin kənarına, moğolların 
ordugah qurduğu təpənin üstünə doğru yollandı... 

Moğol əsgərləri təpənin başında namaz qılan adamı bir 
qədər seyr etdikdən sonra bu xəbəri Bəyçi Noyana çatdırdı-
lar. Bəyçi Noyan çadırdan bayıra çıxdı. Bu zaman gözətçiba-
şı ona yaxınlaşaraq dedi: 

– Hökmdar, o dumana bənzəyən yaşıl əbalı kişiyə bax, 
təpənin başında namaz qılır, – Bəyçi Noyan təpənin başına 
baxdı, onun qaşları çatıldı, son dərəcə ciddi görkəm aldı və 
qəzəblə sorğulayaraq əsgərlərinə əmr etdi: 

– Ətəyində çadır qurduğum təpənin başında namaz qıl-
mağa cürət edən kimdir? Bəlkə onun mənim qüdrətimə 
şübhəsi var? Onu oxla atəşə tutun! – Söz hökmdarın ağzın-
dan çıxan kimi əsgərlər yayı götürüb, sadaqdan ox sıyırdı-
lar, lakin yaylar çəkilmədi ki, çəkilmədi. Əsgərlər bir-birinə 
baxdılar, hamı heyrətdən donub qalmışdı. Nə baş verdiyini 
Bəyçi də kəsdirəmmirdi. O, bu dəfə “atlanın!” əmrini verdi. 
Əsgərlər ata süvar oldular. Qamçılar aramsız olaraq şaqqıl-



Eşq dənizləri qovuşanda  165 

dasa da, atlar yerindən tərpənmədi. Bu dəfə qəzəblənən 
Bəyçi, yayı götürüb yaşıl paltarda namaz qılan adama ozü 
ox atmaq istədi. Lakin o, yayı çəkmək istəyəndə yayın ipi 
qırıldı, ikinci yayı götürdü, bu da belə. O, atlanıb var gücü 
ilə ata qamçı çəkdi. Qamçı atın sırtında ildırım kimi şaqqıl-
dadı, amma elə bil at yerə mıxlanmışdı. Bəyçi atdan düşdü, 
piyada yüyürmək istədi, bu da alınmadı, elə bil ki, ayaqları 
çıdarlanmışdı. O, dayandı, bir özünə, bir də atına və qılıncı-
na baxdı. Nəhayət, fikirli-fikirli ətrafını nəzərdən keçirdən 
Bəyçi Noyan bir azca var-gəl etdikdən sonra üzünü əsgərlə-
rinə tutub sakit tərzdə dedi: 

– O adam həqiqətən Tanrı əridir. Hər şəhərdə bir nəfər 
onun kimi adam olsaydı, buraların xalqı bizə əsla təslim ol-
mazdı, – Bəyçi Noyan bu sözləri dedikdən sonra təpənin ba-
şındakı mənzərəni bir qədər yenə seyr etdi və orada namaz 
qılan adamın kim olduğunu soruşdu. Bu sualın cavabını 
Bəyçi Noyanın baş məşvərətçisi verə bildi: 

– Hökmdar, o namaz qılan çox güman ki, “Alimlər sul-
tanı” adıyla məşhur olan Sultan Bahaəddin Vələdin oğlu 
Mövlana Cəlaləddin Rumidir, – məşvərətçinin bu sözlərin-
dən sonra Bəyçi Noyan sol əlini sağ qoltuğunda gizlədib, 
sağ əlini qaşlarında və üzündə gəzdirərək bir qədər dinmə-
di. Sonra isə başını dikəldərək əsgərlərinə Konyaya girmə-
mək əmrini verdi... 

Bu hadisədən sonra elə ki, Mövlana Cəlaləddin şəhərə 
qayıtdı, Konyanın böyükləri və irəli gələnləri onun yanına 
getdilər, fikir söylədilər, məsləhət aldılar. Onlar Mövlanayla 
birlikdə namaza durdular. Sonra isə Allahın böyüklüyünə 
bir daha təzim edib, şükürlər etdilər, Ondan nicat istədilər... 

Səhərisi gün erkən Konyanın irəligələnləri və Mövlana 
Cəlaləddin, Bəyçi Noyanla görüşməyi qərarlaşdırdılar. Bu 
zaman əvvəlcə Mövlana, az sonra isə dövlət təmsilçiləri yo-
la düşdülər... 

Bəyçi Noyan çadırının bir tərəfində xalça ilə bəzədilmiş 
taxtın üstündə oturub mütəkkəyə dirsəklənmişdi. Çadırın 
içi, üzərinə mirvari, yaqut, firuzə və ləl-cəvahirat düzülmüş 
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örtüklərlə bəzədilmişdi. Bəyçi Noyan çadırın digər küncün-
də dayaqdan asılmış, üstü qızıl mina ilə yazılı olan gümüş 
dəbilqəsinə gözünü zilləyərək özlüyündə nəyisə götür-qoy 
edirdi. O, birdən çadırında daha kiminsə peyda olduğunu 
hiss edərək başını qaldırdı və hüzurunda ağ saqqallı, hün-
dür papaqlı, qara xirqəli, nurani bir kişi gördü. O, birinci 
dəfədir ki, belə bir insanla rastlaşırdı. Bu nurani kişi onu sa-
lamladı. Bəyçi Noyan həmin kişini yad adam hesab etmədi-
yindən, o qədər də fərqində olmadı, çünki əsgərlər onun ça-
dırını elə sarmışdılar ki, yad adam yox ki, heç quş da bura-
ya səkə bilməzdi. Bəyçi Noyan soruşdu: 

Kimsən? Nə istəyirsən? 
– Tanrının qulunun qulu, – yad adam belə cavab verdi. 

Bəyçi Noyanın qaşları çatıldı, onu diqqətlə yenidən süzdü 
və dedi: 

– Nə sarsaqlayırsan, büt hara, Tanrı hara? – o, azca ara 
verib, davam etdi, – mənim hüzurumda qulun nə işi var? 

– Tanrını tanımayan daha çox sarsaqlayar, – yad adam 
bunu dedikdə Bəyçinin əli qını qızıl və gümüşlə naxışlan-
mış, üstündə firuzə qaşları olan qılıncının qəbzəsinə getdi, 
lakin maraq onu bürüdüyündən dayandı, o biri əlilə bığları-
nı ovuşduraraq dedi: 

– Tanrının qulu yox ki, heç sizin Tanrınızın özü də bura-
ya gələ bilməz, – Bəyçi bu sözləri deyərkən bayırdakı əsgər-
lərə işarə etdi. 

– Tanrı sizə yox, siz Tanrıya gəlməlisiniz, bir də ki, necə 
olur ki, Tanrının qulunun qulu buraya gələ bilir, amma Tan-
rının özü gələ bilmir, bunun fərqindəsinizmi? – bir az da 
ciddiləşmiş yad adam inamla və şəstlə belə dedi. 

– Kimdir o Tanrının qulu, o, mənim çadırıma necə daxil 
ola bilər? – Bəyçi Noyan bu sözləri hirslə dedi və duruxdu, 
əsəb onu boğduğundan deməyə söz tapmırdı, sonra da, – 
gəlsin o Tanrının qulu, qılıncımın qüdrətinə bələd olsun! – 
dedi. Yad adam az qala onu dolayırmış kimi, – bəs mən ça-
dırınıza necə gəldim, O da elə gələr, – dedi. Bəyçi Noyan bu 
sözlərdən yuxudan ayılmış kimi oldu. Doğrudan da o, bu-
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raya necə, haradan düşmüşdü? Hökmdar heyrətlə düşünə-
rək gözlərini ona zillədi və birdən soruşdu: 

– Sən kimsən, adın nədir? 
– Mən Allahın sədaqətli qulu Mövlana Cəlaləddin Ru-

miyəm, – Mövlana bunları deyəndə Bəyçinin qaşları bir az 
da gözünün üstünə tərəf gərildi və – necə, Mövlana Cəla-
ləddin? – deyə təkrar etdi. Sonra da, – həə, bu ad mənə ta-
nışdır, bəs, səni buraya kim buraxdı? – deyə soruşdu. Möv-
lana onu gözlətmədi: 

– Mənim heç kimin buraxıb-buraxmamasına ehtiyacım 
yoxdur, mən Tanrıdan sevdalıyam, harada olmaq istəsəm 
qeybdən orada peyda olaram, – Mövlananın bu sözündən 
diksinən Bəyçi Noyan marığa yatmış şir kimi dayanaraq, sa-
kit tərzdə, – necə? – deyə özü özündən soruşdu və birdən 
cəld ayağa durdu. O, iri addımlarla çadırın qapısına doğru 
getdi və qışqırdı: 

– Ehey! – onun bu heybətli səsindən keşikdə səf-səf da-
yanmış zirehli əsgərlər çadıra tərəf döndülər. Əsgərlərin bə-
dəninə hörümçək toru kimi yapışmış zirehlər çox da qalın 
olmayan dəmir halqalardan hörülmüşdü. İndi hamı hökm-
darın əmr verəcəyini gözləyirdi, lakin onlar başqa bir möcü-
zəylə qarşılaşdılar. Odur ki, Bəyçi Noyan hirs və istehzayla 
soruşdu: 

– Tanrının qulunu mənim çadırıma kim buraxdı? – bu 
sözdən heyrətə gələn əsgərlər onun yanında dayanmış yad 
adama baxıb mat qaldılar, amma heç kimdən səs çıxmadı. 
Bəyçi Noyan qılıncının qəbzəsindən yapışaraq gözətçibaşını 
yanına çağırdı və bir daha uca səslə soruşdu: 

– Mövlana Cəlaləddini mənim yanıma kim buraxdı? – 
Bəyçi əsəbi halda əsgərlərə göz gəzdirirdi, birdən gözətçiba-
şı ona bir az da yaxınlaşıb, – hökmdar, bu, sizin dünən de-
diyiniz, təpənin başında namaz qılan həmin Tanrı əridir, yə-
qin o, qeybdən gəlib, – dedi, sonra da əli ilə qənşərdə daya-
nanları göstərərək davam etdi: 

– Konyanı idarə edənlər də gəliblər, sizi görmək istəyir-
lər. Gözətçinin sözünü sonacan dinləyən Bəyçi Noyan sanki 



Elbəyi CƏLALOĞLU 168 

özünü özündə itirmişdi. O, düşüncələrdən ayrılaraq ətrafa 
göz gəzdirdi, sonra da Konya elçilərinin içəriyə buraxılma-
sını əmr etdi və yenidən çadıra girərək gözdən itdi... 

Elçilər çadıra daxil olanda əvvəlcə Mövlana Cəlaləddi-
nin əlini öpdülər, sonra da hökmdara bağır basdılar. Bəyçi 
Noyan onlara oturmaq üçün yer göstərdi. Söhbət uzun çək-
di, Mövlana hikmət xəzinəsinin qapılarını Bəyçi Noyanın 
üzünə açmışdı: 

– Bütün varlıqları yaradan Tanrı ən sonda insanı yarat-
dı. Yaratdı ki, öz bənzərinə baxıb ondan həzz alsın. O, insa-
nı əməlisaleh görmək, nəfsinin hakimi, mərhəmətli bir var-
lıq kimi seyr etmək istədi. Lakin hər insan ona bənzəyə bil-
mədi, əksinə dünya varına aludə oldu, xalqın üstündə al-
lahlıq etmək istəyi ilə bir-birinə güc göstərdilər, baş kəsdi-
lər, qan tökdülər. Onlar bilmədilər ki, yıxılması vacib, başı 
kəsiləsi olanlardan ən böyüyü öz nəfsidir. Ona görə də, hər 
gün yüzlərlə insan Allahın qəzəbinə düçar olur, – Mövlana 
Cəlaləddin Bəyçi Noyanın onun sözünü kəsəcəyindən ehti-
yatlandığı üçün nitqinə fasilə verməyi yadına belə salmırdı 
və həmin ahənglə də davam edirdi, – “Fikir” yol açana, 
“yol” isə həqiqətə aparana deyərlər! Dünya malına göz dik-
mək, günahsız qan tökmək Allahdan qafil olmaqdır. Əlin 
gördüyü iş könüldən gizli deyil. Allahdan qafil olmaq tə-
səvvürə gəlməyən əzablara düçar olmaqdır, bu əzabın hara-
dan və necə gəlməsi isə Allahın sirri olaraq qalır. Dua etmək 
və ibadətdə bulunmaq ulu Yaradan ilə olmaqdır. Yaradan 
ilə olan hər kəs üçün ölüm də, ömür də xoşdur. Heç bir 
hökmdar, padşah yığdıqlarına sahib ola bilmədi, topladığı 
xəzinələri dünyanın özünə buraxıb, onu tərk elədi, axirətdə 
isə topladığı xəzinə qədərində cəzasını aldı. İnsan axirəti 
üçün yaşamalıdır, dünya malı üçün yox. Axirət üçün yaşa-
mayanlar ölümdən qorxarlar, çünki o, pis əməlləri ilə axirə-
tini dəmirçi kürəsinə döndərmişdir. İnsan bu dünyaya hara-
dan gəldiyini dərk etməlidir. O, sonda gəldiyi yoxluğa da 
qayıdıcağının və bu zaman iki dünyanın keçid zolağında 
nələrlə qarşılaşacağının fərqində olmalıdır. Bütün dünyanı 
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axtardım, araşdırdımsa da, xoş xasiyyətdən daha üstün bir 
ləyaqət görmədim. Xeyirxahlığın əvəzi mükafat, əzazilliyin 
əvəzi işgəncədir. Tövbə edənlər Tanrının sevimliləridir. Biz 
ümid qapısıyıq, dilindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəsə 
könlümüzü açdıq. İndi bizim yanımıza hər yandan gəlirlər. 
Mən inanıram ki, siz bütpərəst moğollardan da yüz min 
iman bayrağı yüksəldəcəyəm. Bir şam digər şamı alışdır-
maqla öz işığından heç nə itirməz. Allahın böyüklüyünü 
dərk edib, özünü onun quluna çevirənlər vəlilərdir, – Möv-
lana Cəlaləddin bu sözləri dedikdən sonra dayandı. Heç 
kəsdən səs çıxmırdı. Bu zaman Bəyçi Noyan gözünü ətrafa 
gəzdirərək dilləndi: 

– Mən dünyanı gəzərkən, bu qədər fəthlər edərkən belə 
hikmətlər eşitmədim, ilk dəfədir ki, Tanrı ərini görürəm, – 
o, üzünü Mövlana Cəlaləddinə tutaraq davam etdi, – sən bu 
şəhərin və əhalinin xilaskarısan, Konya səninlə bəxtiyardır, 
– Bəyçi Noyan bu sözləri dedikdən sonra Konya təmsilçiləri 
ilə danışığa başladı. Sövdələşmədən sonra o, dedi: 

– Getdiyim yeri darmadağın edəcəyim barədə and iç-
mişdim, lakin burada Tanrı ərini gördüm, – o, bunu deyib, 
üzünü qoşun başçılarından birinə tutub, sözünə davam et-
di, – buna görə də, qırğın törətmirəm, lakin namusum və 
xatirim üçün Konya qalasının bürclərini yıxın!.. 

Şəhər əhalisi böyüklərin məsləhəti ilə, Konya əhalisinin 
qırğınlardan xilas olması qarşılığında pul-mal toplayıb Bəy-
çi Noyana itaət etdilər... 

Konya qalasının bürcləri dağıdılan vaxt şəhərdən göylə-
rə qışqırıqlar, fəğanlar yüksəldi. Bu fəryadları, narazılıqları 
eşidən Mövlana üzünü dostlarına tutaraq, – qoy, konyalılar 
üzülməsinlər, bilsinlər ki, Konya yüngül bir zəlzələdən da-
ğılan daş bürclərdən savayı, İlahinin onlara hədiyyə etdiyi 
bədən bürcləri ilə də mühafizə olunmuşdur, – dedi. Doğru-
dan da Mövlananın hikmətli sözlərinin, müdrik kəlamları-
nın qarşısında mat qalmış Bəyçi Noyan şəhərdə qırğın törət-
mək sevdasından vaz keçmişdi... 

Bürclər dağıdıldıqdan sonra Bəyçi Noyan oğlu Yisutayı 
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II İzəddin Keykavusu yaxalamaq üçün göndərsə də, istəyi-
nə nail olmadı. Bundan sonra isə qardaşı II İzəddin Keyka-
vus tərəfindən Borquluda həbsdə saxlanılan IV Rüknəddin 
Kılıçarslanı 1257-ci ildə Konyaya gətirdərək taxta oturdan 
Bəyçi Noyan özü əsgərləri ilə birlikdə şəhəri tərk edib Filu-
bat səhrasına doğru üz qoydu. Oradan da yenidən Ağsara-
ya gedən hökmdar moğol əsgərlərinin ehtiyacını ödəmək 
məqsədilə bütövlükdə Anadolu Səlcuqlu ölkəsindən mal və 
pul yığdırdı... 

Bütün bunlara baxmayaraq Elxanlı hökmdarı Hülakü 
Bağdada yürüş edərkən Bəyçi Noyanı köməyə çağırdı. 
Bundan sonra Bəyçi Noyanın Anadoluda olmamasından is-
tifadə edən II İzəddin Keykavus Bizans əsgərlərinin köməyi 
ilə Konyaya girərək yenidən taxta oturdu. Vəziyyətin bu 
həddə çatdığını görən IV Rüknəddin Kılıçarslan əvvəlcə 
Qeysəriyyəyə, sonra da Keykavus tərəfdarlarının təqibi ilə 
Yumruğa çəkildi. Qardaşının irəlilədiyini görən Kılıçarsalan 
Ərzincana getdi və Moğollardan dəstək alaraq oradan Nik-
sara yola düşdü. Niksar xalqı onu taxta oturtdular. Bu za-
man dörd il öncə Mengü Kaanın Moğol xanı seçilməsi mə-
rasimində iştirak etmək üçün II İzəddin Keykavusla IV 
Rüknəddin Kılıcarslanın kiçik qardaşı olan II Əlaəddin Key-
qubadın başçılığı ilə Qaraquruma yola düşən Səlcuqlu hey-
əti Anadoluya qayıtdı. Heyət üzvləri Anadolu Səlcuqlu öl-
kəsinin ikiyə bölünməsi haqqında Moğol xanı Mengü Ka-
anın əmrini nümayiş etdirdilər. Əmrə əsasən Anadolu Səl-
cuqlu dövləti Qızılirmaq çayı boyunca ikiyə bölünürdü. Ça-
yın qərb hissəsi II İzəddin Keykavusa, şərq hissəsi isə IV 
Rüknəddin Kılıçarslana həvalə olunurdu. Bununla da, 1259-
cu ildə iki qardaş arasında barışıqlıq yarandı. 

Anadolu Səlcuqlu dövlətinin iki qardaş arasında bölün-
məsi haqqında Moğol xanı tərəfindən imzalanmış əmr gəti-
rildikdən sonra Hülakü xan hər iki qardaşı öz iqamətgahına 
çağırdı. II İzəddin Keykavus və IV Rüknəddin Kılıçarslan 
Təbrizə gedərək Hülakü xanı ziyarət etdilər. Bu zaman Suri-
yaya yürüşə hazırlaşan Hülakü xan onları da özü ilə apardı. 
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Hülakü xanın qoşunu bir həftəlik mühasirədən sonra Hələ-
bi tutdu və şəhər əhalisinin böyük bir hissəsini amansızcası-
na qətlə yetirtdi... 

Razılaşma əldə olunduqdan sonra II İzəddin Keykavus 
Antaliyaya gedərək gününü eyş-işrətdə, əyləncədə keçirmə-
yə başladı. IV Rüknəddin Kılıçarslan isə özünə dəstək yığ-
mağa, eyni zamanda qardaşını hakimiyyətdən uzaqlaşdır-
mağa çalışdı. Həmin vaxt – 1261-ci ildə Keykavus vergi ödə-
nişi üçün gələn moğol elçilərini əliboş qaytardı. Buna görə 
də, Hülakü xan onu iqamətinə çağırdı, lakin Keykavus 
onun yanına səltənət naibi Yav-Taşı göndərdi və bu da Hü-
lakü xanın qəzəbinə səbəb oldu. Elə bu vaxt Türk Məmluk 
imperatorluğunun yenilməz ordu komandanı Rüknəddin 
Bəybars Ayn Calutda moğolları darmadağın edib, onları gö-
rünməmiş bir məğlubiyyətə uğratdı. Moğolların bu məğlu-
biyyəti onların bütün savaşları boyu düçar olduqları ilk 
uğursuzluq idi. Borçalı-Qarapapaq ərləri içərisindən çıxmış, 
yenilməz bir igid, qüdrətli bir əsgər və yüksək dövlət adamı 
olan Rüknəddin Bəybars moğollar üzərində çaldığı bu qələ-
bəylə müsəlman və xristiyan dünyalarında törətdikləri dəh-
şət və yaratdıqları qorxu hesabına hakim kəsilmiş Moğolla-
rın əfsanəvi hegemonluğunu yıxa bilmiş və İslam dininin 
müdafiəçisi olaraq tarix səhnəsinə çıxmışdı... 

Rüknəddin Bəybars bu mövqeyə çatmaq üçün çətin və 
şərəfli bir ömür yolu keçmişdi. Onun bu zəfəri əldə etmə-
sindən xeyli əvvəl – 1250-ci ildə İzzuddin Ay bəyin Eyyubi-
lər dövlətində sultan elan edilməsi ilə “Misir Türk Dövləti” 
qurulmuşdu. Hakimiyyətə gələn İzzuddin Ay bəy taxt-tacı-
nı bir az da möhkəmləndirmək məqsədiylə özünə qədərki 
sonuncu sultanın dul arvadıyla evləndi. Dövlət siyasətində 
olduqca fəal və bir o qədər də qorxunc olan bu qadın 1259-
cu ildə İzzuddin Ay bəyi öldürtdü, lakin üç gündən sonra 
onun özü də dünyasını dəyişdi. Bundan sonra isə hakimiy-
yət zəifləmiş Misir Türk Dövlətinin ordu sıralarında öz fəal-
lığı və yenilməzliyi ilə seçilən Qarapapaq-Qıpcaqların əlinə 
keçdi. Beləliklə, qıpcaq türkü olan Sultan Məlik Müzəffər 
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Kotuz hakimiyyətə gəldi. Bununla da, Qıpçaq Türkləri Mi-
sirdə və Suriyada Türk Məmluk imperatorluğunu qurdular. 
Qarapapaq türkü olan Rüknəddin Bəybars isə Sultan Kotu-
zun dövründə Türk Məmluk Dövlətinin ordu komutanı ol-
du. O, İslam ordularını ayağa qaldırıb Hülakünün başcılığı 
altında olan moğolların üzərinə yeridi və onları Aln Calut-
da məğlubiyyətə uğradıb Suriyadan uzaqlaşdırmaqla zama-
nın seçkin bir hökmdarına çevrildi... 

Rüknəddin Bəybars Suriyada moğolları məğlub etdik-
dən sonra II İzəddin Keykavus onlardan moğollara qarşı 
dəstək almaq istəsə də, buna nail ola bilmədi və o, Konstan-
tinopola sığınmaq məcburiyyətində qaldı. Bununla da Ana-
dolu Səlcuqlu ölkəsi bütünlüklə IV Rüknəddin Kılıçarslana 
qaldı. Bu sırada Qızılordu hökmdarı Bərkə xan islamı qəbul 
etdi. Onun bu addımı yaxın şərqdə xeyli dəyişikliklərə gəti-
rib çıxardı. Həmin səbəbin nəticəsi olaraq, Qızılordu ilə El-
xanlılar arasında sərhəd dartışmaları başlandı. Bu çəkişmə-
lərdən özünün təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədiylə Qı-
zılordu hökmdarı Bərkə xan 1262-ci ildə Sultan Rüknəddin 
Bəybarsla ittifaqa girərək Elxanlılara qarşı mövqeyini daha 
da gücləndirdi. II İzəddin Keykavus da bundan yararlan-
maq istədi və bu məqsədlə elçi göndərərək həmin ittifaqa 
girmək istədiyini bildirdi. Lakin bu addımın Bizans siyasəti-
nə zidd olduğu üçün imperator onu həbs etdirdi. Bərkə xan 
ordu göndərərək Balkanlardakı Bizans torpaqlarını zəbt et-
dikdən sonra Enezdə həbs olunmuş Keykavusu və onun 
oğulları Geyumers ilə Məsudu azad etdirib yanına gətirtdi. 
Bərkə xan ona hörmətlə yanaşdı və hətta onu evləndirdi. 
Bundan sonra Bərkə xan Suğdak və Solxan şəhərlərini də II 
İzəddin Keykavusa bağışladı... 
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X X I I  F Ə S İ L  

Anadolu çaxnaşır 

Konya əhalisinin moğol qırğınından xilas olması onların 
Aşiqlər sultanı Mövlana Cəlaləddin Rumiyə olan sevgisinin 
birə-beş artmasına səbəb olmuşdu. Hətta bu xəbər ölkənin 
hüdudlarını da aşmışdı. Bir gün dostlarından biri Mövlana-
ya onun şöhrətinin günü-gündən genişlənən hüdudların-
dan bəhs etdi. Lakin Mövlana Cəlaləddin bu şöhrət məsələ-
sini heç cür qəbul etmirdi. Buna görə də o, dostunun dediyi-
nə cavab olaraq, – artan mənim şöhrətim deyil, mənim duy-
ğularımın, əqidəmin, amalımın düzgün qavranılmasıdır, 
düşüncələrimin insanları doğru yola istaqəmətləndirdiyinin 
düzgün anlaşılmasıdır, – dedi. Təbii ki, Mövlana müsəl-
manları, xristianları, yəhudiləri, atəşpərəstləri, bütpərəstləri, 
hətta milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq allahsızları, 
heç nəyə etiqadı olmayanları belə cəsarətlə ümid və xeyir-
xahlıq dərgahına dəvət edirdi. Zamanın siyasi keşməkeşləri 
ilə əlaqədar olan çətinliklərə baxmayaraq təsəvvüf söhbətlə-
ri və mövləvi ritualları, Səma rəqsləri ardıcıl keçirilir, mü-
ridlər, möminlər Mövlana Cəlaləddinin sehrindən uzaqlaş-
maq belə istəmirdilər... 

Həmin dövrdə Konya ətrafı gerçəkdən savaş meydanı-
na, müharibə “bazar”ına çevirilmişdi. Bu zaman Kəriməd-
din Qaraman bəyin başçılığı altında Oğuzların Afşar boyu-
na mənsub olan Qaramanoğullarının da mücadiləsi davam 
edirdi. Kəriməddin Qaraman bəy 1255-ci ildə atası Nura Su-
finin vəfatından sonra tayfalarına başçılıq etməyə başladı. 
Səlcuqluların moğol hökmranlığı altında olmasına baxma-
yaraq, Kəriməddin Qaraman bəy sərbəst hərəkət edir, eyni 
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zamanda böyük sürətlə döyüş gücünü artırmaqdaydı. IV 
Rüknəddin Kılıçarslan Kəriməddin bəyin uğurlarından eh-
tiyat etdiyindən onun zəbt etdiyi torpaqları özünə verdi, 
hətta qardaşı Bonsuzu Konyaya gətirərək ona candarlık ver-
di. Bu zaman – 1256-cı ildə Qaramanoğullarının mərkəzi 
olan Larəndə şəhərinin adı dəyişdirilərək “Qaraman” ad-
landırıldı. Lakin Qaramanoğullarının Səlcuqlu sultanı ilə 
xoş münasibətləri uzun çəkmədi. Qaraman bəyin II İzəddin 
Keykavusu dəstəkləməsi bunun başlıca səbəbi oldu. Bu çə-
kişmənin nəticəsi olaraq Sultan Kılıçarslan Qaramanın rəh-
bərliyini özünə bağlı olan Hacı Bəylərə verdi. Bundan sonra 
Qaraman bəy qoşun yeridərək Qaraman şəhərini ələ keçirdi 
və Hacı Bəyləri öldürtdü... 

Qarmaqarışıqlığa səbəb olan hadisələrdən biri də IV 
Rüknəddin Kılıçarslanın Antaliyada, Əlaiyyədə və Dənizli-
də yaşayan türkmənlərin üzərinə Muinəddin Süleyman Pər-
vanənin başçılığı altında səlcuqlu-moğol birləşmələrini gön-
dərərək Məmməd və İlyas bəyi öldürtməsidir. Qaraman bəy 
1261-ci ilin əvvəlində Keykavusu taxta gətirmək məqsədilə 
iyirmi minlik ordu ilə Konya üzərinə yeridi. Bu zaman Key-
kavusun tərəfində olan konyalılar isə türkmənləri dəstəklə-
yirdilər. Lakin Muinəddin Pərvanə Gevele qalası yaxınlığın-
da türkmənləri məğlub edərək Kəriməddin bəyin qardaşları 
Zeynəlhəc və Bonsuzu əsir götürdü. Sultan Kılıçarslan hə-
min əsirləri Qars qalasında edam etdirdi. Qaraman bəy 
1261-ci ilin sonunda vəfat etdikdən sonra Sultan Kılıçarslan 
Qaraman və Ermənək elinə qazi Hoteninin oğlu Bədrəddin 
İbrahimi təyin etdi. Bədrəddin bəy Kəriməddin Qaraman 
bəyin oğullarından Məmməd, Mahmud, Qasım və Xəlil 
bəyləri yaxalayıb Gevele qalasında həbs etirdi. Lakin IV 
Rüknəddin Kılıçarslan vəfat edib, yerinə kiçikyaşlı oğlu III 
Qiyasəddin Keyxosrov keçdikdə Muinəddin Süleyman Pər-
vanə türkmənlərin üsyana qalxacağından ehtiyatlanaraq 
onları azad etdirdi. Bundan sonra Qaramanlıların başına ke-
çən Məmməd bəy Qaramanoğlu Bədrəddin İbrahimin 
adamlarını öldürməklə bir çox ərazilərə sahib oldu. O, Göy-
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su vadisində İbrahimi məğlub edərək onu qaçıb Ermənək 
qalalarından birində gizlənməyə məcbur etdi. Qaramano-
ğullarının Muinəddin Pərvanənin dayısı Xoca Yunusu da 
məğlub etməsi xalq arasında onların şöhrətinin artmasına 
səbəb oldu. Beləliklə, Məmməd bəy Səlcuqlu xəzinəsinə 
ödənən vergini kəsdi. Məmluk sultanı Rüknəddin Bəybarsa 
güvənən Məmməd bəy moğolları ölkədən çıxarmaq məqsə-
dilə moğollara üsyan edən Niğdə əmiri Xatiroğlu Şərafəd-
din ilə birləşdi və kömək üçün xeyli türkmən döyüşçülərini 
Niğdəyə göndərdi. Məmməd bəy bu uğurlarını Misir və Su-
riyaya hakim olan Türk Memluk sultanı Rüknəddin Baybar-
sa bildirdi. Bu aralıqda Niğdə əmiri Şərafəddinin düşmən-
lər tərəfindən yaxalanıb edam edilməsi vəziyyəti bir qədər 
çətinləşdirdi. Lakin Sultan Bəybarsın Anadolu üzərinə gəl-
mək üzrə olduğu xəbərini alan Məmməd bəy bundan çox 
məmnun oldu... 

1277-ci ilin əvvəlində Sultan Rüknəddin Bəybars qoşun-
larını toplayıb Hələbdən Anadolu üzərinə hərəkət etdi. Mo-
ğollardan xilas olmaları üçün Səlcuqluların da istəyi elə bu 
idi. Sultan Bəybarsın bu gəlişindən cəsarətlənən Məmməd 
bəy qoşunlarını Ağsaray üzərinə yeritdi... 

Həmin vaxt Anadolunu idarə edən Muinəddin Pərvanə-
nin siyasi gedişi əhalini çaşbaş saldı. O, ölkəni əldə saxla-
maq üçün moğollardan dəstək alsa da əsas məqsədi Məm-
luklara sığınıb ölkəni moğollardan təmizləmək idi. Apardı-
ğı ikibaşlı siyasət Süleyman Pərvanənin özünü şübhə altına 
alırdı. Buna görə də o, Məmluklara da tam inana bilmirdi. 
Bu səbəbdən Sultan Bəybars Anadolu üzərinə hərəkət edən-
də Muinəddin Pərvanənin başçılıq etdiyi Səlcuqlu qoşunu 
ilə Toxu Noyanın başçılıq etdiyi moğol qoşunu da Qeysə-
riyyədən ona qarşı yeridilər. Ordular Elbistan düzənliyində 
qarşı-qarşıya gəldilər. Bu zaman Süleyman Pərvanənin baş-
çılıq etdiyi Anadolu qoşunları döyüşməyərək Sultan Bəy-
barsın tərəfinə keçdilər. Yaranmış vəziyyətdən faydalanan 
Məmluklar Toxu Noyanın başçılığı altında olan moğolları 
qılıncdan keçirdilər. Pərvanə isə əvvəlcə Qesəriyyəyə, ora-
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dan da on yaşlı Sultan III Keyxosrovu götürüb Yumruğa 
qaçdı. Qeysəriyyə əhalisi Sultan Rüknəddin Bəybarsı böyük 
məmnuniyyətlə və coşğu ilə qəbul etdilər. Burada cümə 
xütbəsi Sultan Rüknəddin Bəybarsın adına oxundu və həm 
də onun adına pul basdırıldı... 

Elbistan düzənliyində savaş gedərkən Məmməd bəy 
Qaramanoğlu da Ağsarayı mühasirəyə aldı, lakin o, buna 
müvəffəq ola bilmədi. Sultan Rüknəddin Bəybars Qeysəriy-
yəyə girəndə isə Məmməd bəy Məntəşə və Əşrəfoğlu türk-
mənlərini də özünə birləşdirərək Konya üzərinə yeridi. O, 
Konya qubernatoru Eminüddin Mikailin müqavimətini sın-
dıraraq 1277-ci il mayın 14-də şəhəri ələ keçirdi. Məmməd 
bəy Qaramanoğlu Krımda vəfat etmiş II İzəddin Keykavu-
sun “Cimri” ləqəbli oğlu Qiyasüddin Siyavuşu sultan elan 
etdi, onun adına xütbə oxutdu, sikkə kəsdirdi və özü də 
onun vəziri oldu. 

Şəmsəddin Məmməd bəy Qaramanoğlu elə həmin tarix-
də Konyada toplanan divanda köklü islahatlara başladı. 
Bunlardan ən başlıcası, o dövrdə Anadolu Səlucuqlu dövlə-
tinin rəsmi dili ərəbcə, ədəbiyyat dili farsca olduğu halda, 
Şəmsəddin Məmməd bəy Qaramanoğlu sarayda, divanda, 
bütün məclislərdə və cəmiyyətdə türkcədən başqa danışılan 
və yazılan qeyri dilləri kəsinliklə qadağan etdi. 

Şəmsəddin Məmməd bəy qardaşı Əli bəyi Qesəriyyəyə 
göndərərək Sultan Rüknəddin Bəybarsa itaətini bildirdi, 
Sultan Bəybars isə Qaramanoğullarına bəylik və bayraq ve-
rərək Ermənəkdən, Qaramandan tutmuş Aralıq dənizi sa-
hillərinə qədər olan əraziləri onlara verdi. 

Məmməd bəy Qaramanoğlu hakimiyyəti ələ keçirdik-
dən sonra bir çox məşhurlaşmış simaları, o cümlədən Hacı 
Bektaş Vəli, Tapdıq Əmrə, Yunus Əmrə, Aşıq Paşa kimi 
görkəmli şəxsləri Konyaya dəvət etdi. Türk mədəniyyətinin 
bu böyük simaları, başda ölkə rəhbəri Şəmsəddin Məmməd 
bəy Qaramanoğlu olmaqla türk mənaviyyatı və mədəniyyə-
tinin yenidən dirçəldilməsi məqsədilə bütün gücünü səfər-
bər etdilər... 
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Bütün bunlara baxmayaraq, sultan Rüknəddin Bəybars 
Qesəriyyədə çox qalmayıb ölkəsinə döndü və o, Şamda və-
fat etdi. Rüknəddin Bəybarsın Qeysəriyyəni tərk etməsin-
dən çox keçməmiş Hülakü xanın ölümündən sonra onun 
taxta çıxmış oğlu Abaka xan moğol ordusunu Anadoluya 
yönəldərək görünməmiş qırğınlar törətdi. O, Elbistana gə-
lərkən Bəybarsın moğolları qılıncdan keçirdiyini görüb və 
ölənlər arasında bir nəfər belə türkün olmadığını bildikdə 
hədsiz dərəcədə qəzəblənərək Elxanlı ordusuna Qeysəriy-
yəni yağmalama əmrini verdi... 

Sultan Rüknəddin Bəybars öz ölkəsinə döndükdən son-
ra Səlcuqlu vəzirlərindən Sahib Babanın oğulları olan Ta-
cəddin Hüseyn ilə Nüsrətəddin Həsənin Gərmiyan Türk-
mənləri ilə birlikdə üzərinə gəldiyini eşidən Şəmsəddin 
Məmməd Bəy, xəyanətkar soydaşlarına qarşı əks-hücuma 
keçdi. Bu zaman Ağşəhər düzənliyində baş verən döyüşdə 
Sahib Babanın hər iki oğlu Məmməd bəyin döyüşçüləri tə-
rəfindən öldürüldü. Düşməni məğlub edən Məmməd bəy 
təkrar Konyaya döndü. Lakin 1277-ci ilin iyununda Qərb 
Moğol hökmdarı Abaka Xanın əmriylə Anadolu Səlcuqlu 
Sultanı III Qiyasəddin Keyxosrov və vəzir Sahib Baba Fəx-
rəddin Əlinin başçılığı altında olan böyük bir Moğol ordu-
sunun üzərinə gəldiyindən xəbər tutan Məmməd bəy Ermə-
nək tərəfə çəkildi. Konya önünə gələn Moğol ordusu Məm-
məd bəyi izləyərək Mut düzənliyi tərəfə getdi. Bu zaman 
Məmməd bəy Qaramanoğlu Səlcuqlu sultanı elan etdiyi Si-
yavuşu döyüşə qatmayaraq, onu iç tərəflərə göndərdi və 
etibarlı bir qalada gizlətdi. Onun özü isə iki qardaşı Danı və 
Zəkəriyə, eləcə də, əmisi oğulları və digər qüvvələrlə Mogol 
ordusuna qarşı hücuma keçdi. Əvvəlcə qaçmağa üz tutan 
Moğol ordusu birdən geriyə dönərək əks-hücuma keçdilər. 
Moğollar Məmməd bəyi, onun qardaşlarını, əmisi oğullarını 
oxlayaraq öldürdülər və başlarını kəsərək türkmənlər ara-
sında nümayiş etdirdilər. Beləliklə, iyunun 20-də Abakanın 
Anadoluya hücumu ilə Qiyasüddin Siyavuşun da 37 gün-
lük hakimiyyəti sona çatdı... 
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Bundan sonra Məmməd bəyin qardaşı Günəri bəyin za-
manında Qaramanoğulları yenindən toplaşdılar. Bu vaxt El-
xanlı vəziri Şəmsəddin Cuveyni də moğol hakimiyyətini 
möhkəmlətmək məqsədilə Anadoluya gəldi. Qiyasüddin Si-
yavuş qaladan çıxaraq türkmənlər arasında əsgər topladı və 
yenidən hücuma keçdi. Bolvadin ətrafında III Keyxosrov ilə 
Siyavuşun qoşunları qarşılaşdı, lakin türkmənlər məğlub ol-
dular. Səlcuqlu Sultanı III Qiyasəddin Keyxosrov ilə vəzir 
Sahib Baba Fəxrəddin Əli yaxaladıqları Qiyasüddin Siyavu-
şu Dəvəli Qarahasar qarşısında öldürdülər. Bu hadisədən 
sonra Abaka Anadolunun idarəsini şahzadə Konqurtay No-
yana buraxıb Azərbaycana döndü. Sultan Rüknəddin Bəy-
barsın törətdiyi qırğından hələ də ürəyi soyumayan Abaka 
Muinəddin Süleyman Pərvanəni və Fəxrəddin Əlini də 
özüylə götürərək, Ərzuruma doğru hərəkət etməklə xris-
tianlara toxunmamaq şərtilə Anadolu türklərinin, xüsusilə 
də türkmənlərin öldürülüb, hər tərəfin yağmalanması əmri-
ni verdi. Bu intiqam nəticəsində uşaqlı-qocalı altı yüz minə 
qədər müsəlman-türk insanı moğolların qılıncına tuş gəldi. 
Bu səfər zamanı – 1277-ci ildə Van gölünün şimalına çatan 
Abaka Aladağda sərkərdələrini yığaraq Muinəddin Süley-
man Pərvanənin Elbistan düzənliyindəki məsələsini müza-
kirə etdi və onun günahkar olduğunu təsdiqləyərək edamı-
na qərar verdi... 

Əziz oxucu, doğrudur, tarixi baxımdan maraqlı olduğu 
üçün və ardıcıllığı pozmamaq məqsədilə biz hadisələri çox 
uzatdıq. Lakin qısa zaman kəsiyində kiçik Asiyada baş ve-
rən hadisələrin, bir-birini sürətlə əvəz edən hərbi toqquşma-
ların, eləcə də, siyasi çevrilişlərin öz mədəni yüksəliş və çi-
çəklənmə dövrünü yaşayan Konya şəhərindən də təsirsiz 
ötüşmədiyini bilməmiz vacibdir. Eyni zamanda, bəhs etdi-
yimiz dövrün bizə tamamilə aydın olması üçün bu 
hadisələri dərindən öyrənməyimizin də gərəkli olduğunu 
vurğulamalıyıq. Bu çəkişmələr Konyanın öz intibah dövrü-
nü yaşayan ədəbi-elmi mühitinə və bu mühitin başında da-
yanan Mövlana Cəlaləddinin mənəvi taleyinə, şəxsi həyatı-
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na sonralar zamanın aramsız sularının belə silə bilməyəcəyi 
izlər qoyurdu... 

Hadisələrin kəskin xarakter aldığı həmin dövrdə fitnə-
fəsadlar və ruhi gərginliklər azmış kimi, Mövlana Cəlaləd-
dinin öz ətrafında da sarsıdıcı hadisələrin ardıcıllığı pozul-
murdu. Ona belə zərbələrdən biri də 1258-ci il dekabrın 29-
da dəydi... 

Qış vaxtı olsa da, havalar xoş keçirdi. Payızdan bəri da-
vam edən yağmurlar və qışın ayazı təbiətin günəşin şəfəqlə-
rindən qidalanaraq öz qoynunda yetişdirdiyi gömgöy otları, 
bar-bərəkətli çölləri saraldıb xəzana çevirmişdi. Buna bax-
mayaraq, bu qış günündəki açıq hava və günəşin həzin ox-
şamaları, isti nəfəsi insanların üzünə təbəssüm qondurmuş, 
onlara xoş ovqat, gözəl əhvali-ruhiyyə bağışlamışdı... 

Mədrəsənin qabağında qələbəlik hökm sürürdü. Bir az-
dan dərs başlamalı idi. Müridlərin zala yerləşməyəcəyini 
düşünən Mövlana Cəlaləddin dinləməni açıq havada keçir-
mək qərarına gəldi və bu fikrini dostlarıyla məsləhətləşmək 
istədi. O, gözüylə onları aradıqda Hüsaməddin Çələbilə Ba-
haəddin Vələdin otları saralmış çəmənlikdə söhbət edə-edə 
gəzişdiklərini gördü. Mövlana Cəlaləddin bir neçə il öncə 
Hüsaməddinlə quda olmuşdu, o, oğlu Bahaəddini dostu 
Hüsaməddin Çələbinin qızı ilə evləndirmişdi. Mövlana Cə-
laləddin onlara mane olmaq istəmədi, ona görə də Səlahəd-
din Zərkubu yanına çağırıb fikrini ona dedi. Təklifdən Zər-
kubun da xoşu gəldi və beləliklə, dinləmə açıq havada dü-
zənlənməli oldu. 

Gətiriləsi gətirildi, götürüləsi götürüldü və təbiətin qoy-
nunda möminlər yerbəyer oldular. Bundan sonra Mövlana 
Cəlaləddin hikmət xəzinəsini töküşdürməyə başladı: 

– İllərdir ki, mənim çağırışıma saysız-hesabsız qoşulan-
lar var, hətta Şəms Təbrizi dönəmindən dərslərimdə, möv-
ləvi rituallarında iştirak edənlər var. Bu vaxt ərzində hər kəs 
elə zənn etdi ki, mənə yar oldu, amma heç kəs mənim daxi-
limdəki sirri aramadı, ona sahib ola bilmədi. Bilin ki, mənim 
sirrim naləmdən uzaqda deyil, lakin gözlərinizdə və qulaq-
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larınızda onu görüb eşidəcək güc yoxdur. Necəki, bədən 
ruhdan, ruh bədəndən ayrı deyil, fəqət ruhu görmək imkanı 
heç kəsə verilməyib, – Mövlana boğazını arıtladı, iştirakçıla-
ra göz gəzdirdi və söhbətinə davam etdi: 

– Mən nə aşağıda, nə də yuxarıdayam. Mən nə doğuda, 
nə də batıdayam. Mən mənə ehtiyac duyulan hər yerdə, 
mənə “gəl” deyən hər kəsdəyəm. Mən mənim könül 
hovuzumda və onun kənarında görünən dostlarımdayam. 
Mən hər birinə “gəl” dediyim bütün bəşər övladlarında-
yam. Mən bu aləmə gəlməmişdən əvvəl də vardım. Hələ 
Adəm yaranmamışdan cənnətin keşikçisi idim. Aləm mən-
dən aydınlandı, Adəm məndən təsvir olundu. Bu dünya da 
mənəm, o dünya da. İnsan da mənəm, cin də. Dağ da, səhra 
da mənəm. Sən məni eşqin şölələrində gör, mən eşq dilində 
söylənirəm, sevgi dilində ifadə olunuram. Nə qədər ki, mən 
sağam, Quranın bəndəsiyəm. Mən Məhəmməd Mustafanın 
getdiyi yolun torpağıyam. Mən Haqqa qul olanın quluna 
köləyəm. Hər kim mənim haqqımda bundan başqa bir söz 
desə, həm o adamdan, həm də onun dediyi sözdən beza-
ram. Hər kəs öz adında çağrılmalıdır. Hər kəs olduğu kimi 
görünməlidir! Mənim səcdəmin də kökündə dolğun bir əsas 
durur, belə ki, mən bir aciz bəndə olaraq qul olduğumu 
Tanrıya ifadə edə bilmədiyim üçün utandım və başımı önü-
mə əydim. Hər bir kölə azad edildikdə sevinir, mən isə İla-
hiyə qul olduğum üçün sevinirəm, – bu sözlərdən sonra 
Mövlana Cəlaləddin qısaca ara verdi. O, belə fasilələri tez-
tez edirdi və bu zaman dinləyənləri nəzərdən keçirirdi, on-
ların bu fikirləri anlayıb, anlamadığını bilmək istəyirdi. Fa-
silələrdə isə müridlər arasında müzakirələr başlayırdı. Möv-
lana həmin səbəbə görə, Hüsaməddin Çələbi, Səlahəddin 
Zərkub, Sultan Vələd və digər səriştəli möminlərə müridlər 
arasında ayrı-ayrı yerlərdə oturmalarını tapşırmışdı. O, söh-
bətinə başlayanda isə bütün müzakirələr dayandırılırdı. 

Mövlana Cəlaləddin açıq havada soyumuş, ətirli dağ çi-
çəklərinin qatışığından hazırlanmış cövhərdən bir neçə qur-
tum aldıqdan sonra qayğılı baxışlarını sonsuzluğa dikdi. O, 
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bu cür söhbətlərində fikrin dərinliklərinə baş vurarkən çox 
zaman özünü unudurdu. İndi də o, gözünü zillədiyi son-
suzluqda kiminləsə danışırmış kimi və ya kiməsə hesabat 
verirmiş kimi aramla söhbətinə davam etdi: 

– Aləmdə hər şey bir şeyi çəkməkdədir, küfür kafiri, 
doğruluq isə doğru yola gedəni özünə çəkir. Könül evini 
hansı səs, hansı əlamət boş görürsə o da oraya daxil olur, o 
boşluğu doldurur. Küfr doğru adamın könlündə boşluq ta-
pammaz, kafirin könlündə də doğruluq özünə yer tapmaz. 
Allah sevgisi, İlahi eşqi könüldə sədəfdəki inci kimi yetişir. 
Könül geniş evə bənzər, lakin onun gizli qonşuları var, on-
lar könüldə nə baş verdiyini ağlagəlməz bir nöqtədən seyr 
edər, sənin nələr düşündüyünü dəqiqliyi ilə bilərlər. Sənin 
könlündəkilər, sənin düşündüklərin Allaha əyandır. Kim 
Tanrı üçün özüylə savaşa girişirsə, nəhayət, həqiqətə çata-
caq və rəngin, qoxunun, ehtirasın düşməni olacaq. Əgər can 
pəncərəni zövq və şövqlə açıq tutsan Tanrının lütfü oraya 
vasitəsiz gələr! Tanrının lütfü, rəhməti və nuru mənə həqi-
qətimdən gələr, pəncərəmdən evimə girər! Pəncərəsi olma-
yan ev cəhənnəmdir! 

Tanrı üçün yaşa, mal-mülk və xəzinə üçün yox! İman 
Allahın razılığı üçündür, cənnətə düşmək üçün yox! İbadət 
təmənnasız olmalıdır, o, Allah eşqinə xidmət etməlidir! Al-
lah səndən razı qalarsa, səni cənnətlə mükafatlandırar. Ma-
lını bağışlayan kişinin könlünə o mal əvəzinə yüzlərcə diri-
lik gələr. Mal bağışlayanın könlündə yüz dürlü nişanəsi, 
yaxşı işin yüzlərcə əlaməti olur! Buna görə gözlərini açıq 
tut, dünyaya daxilindəki gözlərlə – ruhunun gözləriylə bax! 
Gözün nuru da ruhdan gəlir. Göz xırdaca bir yağ parçası-
dır, ruhun nuru isə yerləri və göyləri seyr etməkdədir. Göz 
olmadan da ruhun nuru röyada hər şeyi görür, amma nu-
run olmaması gözün fəaliyyətsiz olması deməkdir. Gözün 
bir an içində gördüyünü dil illərlə danışsa da, tam anlada 
bilməz. İdrakın bir an içində gördüyünü qulaq illərlə dinlə-
sə, yenə də bitməz. Zahirən kor olan bir kimsə yeriyərkən 
pisliklərə bulaşarsa, bu pisliyi su ilə yumaq mümkündür. 
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Can gözü kor olanlar isə görünməyən pisliklərə bulaşır, fə-
qət içdə olan pislik artıqca artır, onu göz yaşından başqa heç 
nə yuya bilməz. Zahiri pisliyin iyi iyirmi addımdan o yana 
hiss olunmaz, batini pisliyin iyi isə Reydən Şama qədər ge-
dər, hətta göylərə çıxar. 

Tanrı bütün aləmlərə rəhmət olması məqsədilə yer üzü-
nə vəliləri gətirmişdir. Vəlilər xalqı Haqqın hərəminə dəvət 
edər və “Ya Rəbbi, sən bunları xilas et!” deyə dua edərlər. 
Onlar bu yöndə yorulmadan xalqa öyüd verərlər. Əgər xalq 
bu öyüdləri qəbul etməsə, vəlilər “Ya Rəbbi, sən bunlara 
acı, yazığın gəlsin, sən qapını qapama!” deyərlər. Sənsə 
bunları yalnız ağılla dərk edə bilərsən! Duyğu ağıla əsirdir, 
ağıl isə ruhun əsiridir. Əgər Haqq ağlın qollarını açarsa, 
Tanrı qorxusu sənə mane olanların qollarını bağlayar. Xid-
mətində duran ağıl olarsa, sənə gizli görünən duyğular da 
sənin tabendə olar. Bu halda insan oyaqkən də şirin röyalar 
görür və göyün qapıları onun üzünə açılır. Bütün işlərin son 
nəticəsi gizli olsa da, ağıllı adam onu öncədən görür. Rəbbi-
miz insanla heyvanı daxili əlamətlərilə yanaşı, zahiri görü-
nüşləri ilə də fərqləndirib, sən də bunun fərqinə var! Adəm 
oğluna süd köksdən gəlir, eşşəyə isə bədənin yarısından da 
aşağı hissəsindən, bu sənə heç nə demirmi? İnsanın dünya-
nı görmə çərçivəsi onun anlayışı qədərdir. Pak kişiləri gör-
məməyin, onların pərdə arxasında olduğunu zənn etməyin 
sənin duyğularının pisliyindəndir. Əgər duyğularını Haqq 
suyu ilə yusan o pərdə yırtılar, pak kişilər sənə görünməyə 
başlayar. Saf duyğularla addan, şöhrətdən, tamahdan, nəfs-
dən qurtular, eşq içindəki eşqi görərsən. Bədən kömürdür, 
eşqsə od. Kömür odun rəngiylə gözəlləşər, onun rəngi odda 
gizlənər, lakin ocaq söndükdə kömürün qaralığı yenidən 
görünər. Od da cismanidir, o, nə ruhdandır, nə də ruhani 
aləmdən. Çünki ruhani aləmlə təmasda olan cism canla ar-
tar, günü-gündən daha da yaxşılaşar, gözəlləşər, lakin canın 
çıxması ilə cism məhv olar... 

Mövlana Cəlaləddinin bu günkü söhbəti uzun çəkdi, la-
kin heç kəs yerindən durmaq istəmirdi. İnsanın, insanlığın 
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nə olduğunu, görünməyən sirlərin açılmasını heyrətlə izlə-
yən müridlərin nəfəs almaq belə yadlarına düşmürdü. Al-
lah onlara Aşiqlər sultanı Mövlana Cəlaləddin Rumi kimi 
bir vəli, bir möcüzə qismət eləmişdi ki, ondan yararlasınlar, 
bəhrələnsinlər. Allahın verdiyi dürləri isə Mövlana Cəlaləd-
din axrıncı qətrəsinə kimi onlara aşılamağa çalışırdı, lakin 
onun öz təbirincə desək dil idrakın bütün qatlarını sona qə-
dər olduğu kimi ifadə etməkdə acizdir. Amma hər halda 
bu, Mövlana Cəlaləddin Rumi idi. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi dərsin sona yetişdiyini bildir-
di, müridlər durub dağılışmağa başladılar, lakin bu zaman 
arzuolunmaz bir hadisə baş verdi, elə hadisə ki, onun yarat-
dığı hal Mövlana Cəlaləddinə mənəvi zərbə vurdu, onu də-
rindən sarsıtdı... 
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X X I I I  F Ə S İ L  

Dekabr ayının Mövlanaya vədləri 

Dərsi bitirdikdən sonra Mövlana Cəlaləddin Rumi adəti 
üzrə ən yaxın dostlarını və oğlu Bahaəddini gözləyirdi ki, 
onlar yaxınlaşsınlar. Hüsaməddinlə Bahaəddin yaxınlaşsa 
da, nədənsə Səlahəddin Zərkub yerindən durub oradaca da-
yanmışdı. Birdən o, aşağıya əyildi, bu vəziyyətdə azca qal-
dıqdan sonra yenidən ayağa durdu. Bu vaxt onda nəsə baş 
verdiyini anlayan Hüsaməddinlə Bahaəddin ona doğru tə-
ləsdilər, lakin onlar yetişməmiş Səlahəddin bir də oturdu və 
tezcə də yanı üstə düşdü. Onlar yetişəndə Səlahəddinin rən-
gi kağız kimi ağarmış, öz halından hövllənirmiş kimi gözlə-
ri yuxarıya doğru tuşlanmışdı. Hamı bu gözlənilməz səhnə-
yə mat qaldı, təbib-loğman çağırmağın da xeyri yoxuydu, 
sonradan gələn təbiblər isə onun qan təzyiqinin həddən-zi-
yadə yüksəlməsi ilə beyninə qan sızması nəticəsində keçin-
diyini güman etdilər... 

Səlahəddin son vaxtlar qan təzyiqinin kəskin yüksəlmə-
sindən tez-tez gileylənirdi. Yüksək qan təzyiqi onda baş ağ-
rılarına və ürək döyüntülərinin çoxalmasına səbəb olurdu. 
Təbiblər müayinədən sonra onu dərmanlarla və türkəçarə-
lərlə müalıcə etməyə başlasalar da, bunu əsasən mövsüm və 
ab-hava dəyişikliyi ilə əlaqələndirirdilər... 

Səlahəddin Fəridun Zərkubun qəfil ölümü ailəsini və 
dostlarını sarsıtdığı kimi, onu özünə xəlifə elan etmiş Möv-
lanaya da mənəvi sarsıntı, ruhi zərbə vurdu. Elə bu səbəb-
dən mərhumun ölümündən sonra Mövləvi dərsləri bir qə-
dər dayandırıldı. Lakin bu, çox da uzun çəkmədi, çünki 
dünyasını dəyişmiş bir adama uzun müddət yas tutmaq əs-
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lində Mövlananın əqidəsinə, onun təlqin etdiyi düşüncə 
tərzinə zidd idi. Ona görə də, bir həftədən sonra o, dərsləri 
qaydasına salmağa başladı, Səma rəqslərini isə yalnız Səla-
həddinin qırxı çıxdıqdan sonra bərpa etdi ki, bu da rəqslər 
zamanı musiqi çalınması ilə əlaqədar idi. 

Son vaxtlar Mövlananın ağlına qəribə bir şey gəlmişdi, 
o, yaxınlarının ölümündə qeyri-adi bir hikmət müşahidə et-
məyə başlamışdı. Belə ki, Kimyanın ölümü, Şəms Təbrizinin 
yoxa çıxması və Səlahəddin Zərkubun ölüm günü ayrı-ayrı 
illərdə olsa da, hamısı eyni fəsilə, təqribən eyni vaxta – de-
kabr ayına düşmüşdü. Bundan başqa, Mövlana Cəlaləddi-
nin atası Sultan Bahaəddin Vələdin ailəsinin Bəlxdən birdə-
fəlik köçməsi və Şəms Təbrizinin Konyaya gəlişi də bu tari-
xə yaxın – noyabr ayının axırına təsadüf etmişdi. Bu ayda 
nə hikmət var ki? İlin bu vaxtı – dekabr ayı ona daha nələri 
vəd edə bilərdi? Bu cür suallar Mövlana Cəlaləddin Rumini 
xeyli düşündürmüş, narahat etmişdi... 

Səlahəddin Zərkubun ölümündən sonra Mövlana Cəla-
ləddin uzun müddət özünə gələ bilmirdi. O, tez-tez tənhalı-
ğa çəkilir, hücrəsində uzun-uzadı xəyallara dalırdı. Onun 
bu qəm-qüssəsi Hüsaməddini də narahat etməyə başlamış-
dı. Bu səbəblə Hüsaməddin mürşidinə yaxınlaşdı, onunla 
xeyli söhbətləşdi və sözarası ona belə bir təklif verdi: 

– Ey Aşiqlər sultanı, dərsdə və söhbətlərinizdə mömin-
lərə öyrətdiyiniz həqiqətləri özündə birləşdirən bir kitab, 
ustadlarınız Sənainin və Əttarın əsərlərinə bənzər bir əsər 
yaza bilməzsinizmi? Yazacağınız bu tipli əsər sizin gələcək 
nəsil üçün ən gözəl ərmağanınız olar, güman edirəm ki, si-
zin əqidənizə və hikmətlərinizə bütün zamanlarda ehtiyac 
olacaq. Eyni zamanda, bu əsər gələcəyin böyük fikirlərinə 
təkan verəcək bir qüvvə ola bilər, – müridinin bu sözlərini 
dinləyən Mövlana ondan razı qaldı və başına əmmamə edib 
doladığı sarğının arasından üzərində on səkkiz beyt yazdığı 
bir kağız çıxardaraq belə cavab verdi: 

– Biz “Quran”dan cövhərini seçərək, qabığını ona uy-
ğun olanların qarşısına atdıq. “Quran” bizə Allahın təfsirini 
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verdi. Biz “Quran”ı oxuyaraq Allahı dərk etdik, Ondan 
qorxmağı yox, Onu sevməyi öyrəndik. Təsəvvüf məhz Alla-
hı sevməyi öyrənən və öyrədən bir elmdir. Yadda saxlayın 
ki, hekayənin zahirinə qulaq vermək, lakin buğdanı saman-
dan ayırmağı unutmamaq lazımdır. Beləliklə, biz Tanrı eş-
qini kəşf etdik və onun məziyyətini açıqladıq. Çiynimizdə 
ağır bir yük vardı, şükürlər olsun ki, o ağır yükdən azad ol-
duq. Bütün bu dediklərimi Şəmslə mənim fikirlərimiz təs-
diq etmirmi?! “Əl-Quranul-Kərim”in “Məryəm” Surəsinin 
96-cı ayəsinə fikir verək: “Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər 
görənlər üçün Rəhman (ürəklərdə) bir sevgi yaradacaq. (Al-
lah həm özü onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbəti-
ni hamının, o cümlədən möminlərin qəlbinə salacaqdır)”. 

“Əl-Quranul-Kərim” səmavi kitabdır, Peyğəmbər əfən-
dimiz bir olan Tanrının elçisi və mirzəsidir. Tanrı Quran 
ayələrini ruhun dilində nazil etdi, Peyğəmbər isə onu özü-
nün mənsub olduğu dildə yazaraq buyurdu: “Bizim etdiyi-
miz əməllərə yenilik əlavə edən kimsənin əlavəsi rədd olu-
nur”. Buna rəğmən biz “Quran”da yazılmış Allah kəlamla-
rını heç bir dəyişiklik etmədən bir qədər müasir formada in-
sanlara çatdıra bilərik, lakin bunun təhlükəli tərəfləri də 
var. Belə ki, nə çoxdur böyüklük arzusuna düşənlər, beş-altı 
şeir yazıb “şairəm” deyənlər. Bizdən sonra islam dininin 
anayasası olan “Quran”da dəyişiklik etmək adət halını ala 
bilər və bu ənənə İslamın bayağılaşmasına, onun iflasına sə-
bəb olar, ona görə də bu fikrimizdən vaz keçdik. Lakin 
önəmli bir məsələ var. Belə ki, ərəb dilini bilməyən kəslərə 
“Quran”ın anladılması üçün mükəmməl dilmanclara ehti-
yacımız var. Peyğəmbər əfəndimizin mənsub olduğu dili 
anlamayan kəslərə “Quran” ayələrini yazıldığı dildə yüz 
dəfə oxusan belə nə xeyri olar? Bunun üçün “Quran”ın 
müxtəlif dillərə tərcüməsindən heç bir ziyan gəlməz! İnsan-
lar “Quran”ı öz ana dilində oxusalar, bu, həm də “din qul-
durları”nın aradan qalxmasına səbəb olmazmı?! 

Bütün bunlar öz yerində, ey Haqq ziyası Hüsaməddin, 
sənin mirzəliyinlə mənim təfəkkürüm əl-ələ verəcək, biz 
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“Məsnəvi”ni yazacağıq. “Məsnəvi” insanlara “Tanrı eşqi”ni 
təlqin edəcək, onları Allahla vəhdətdə olmağa çağıracaq. Sə-
nin təklif etdiyin fikir mənim könlümdə daha öncə doğul-
du, – Mövlana bu sözləri deyərkən əlindəki kağızı Hüsa-
məddinə göstərirmiş kimi havada yelləyə-yelləyə sözünə 
davam etdi, – yazdığım bu on səkkiz beyt “Məsnəvi”nin 
başlanğıcıdır. Qoy, “Tanrı eşqi”ni, Yaradanla vəhdətdə ol-
mağın özəlliyini, bizim hikmətimizin məziyyətini təsvir 
edəcək bu kitab məndən bəşəriyyətə və bütün zamanlara 
hədiyyə olsun!.. 

Elə həmin vaxtdan Mövlana Cəlaləddin Ruminin “Məs-
nəvi”si yazılmağa başlandı, bu yaradıcılıq nümunəsi Möv-
lana Cəlaləddinin qəm-qayğıdan bir qədər uzaqlaşmasına 
da səbəb oldu. Əsərin birinci bölümü 1261-ci ildə başa çatdı. 
Bu zaman Hüsaməddin Çələbinin arvadı Fatma xatun dün-
yasını dəyişdiyindən ikinci bölümün başlanması hələlik da-
yandı. Lakin bundan bir il sonra Mövlananın həyatında da-
ha sarsıdıcı bir hadisə baş verdi ki, bu, həm də “Məsnə-
vi”nin yazılmasına mane olan digər ciddi səbəb idi... 

Hadisənin təfərrüatı belə olmuşdu. Şəms Təbrizinin yox 
olmasından az sonra Mövlana Cəlaləddinin ikinci oğlu 
Əlaəddin Çələbinin, Şeyx Nəsrəddin Mahmud Xoyinin dəs-
təsində Qırşəhərə getdiyi məlum oldu. Kimyanın ölümün-
dən sonra Şəms Təbriziyə hiddəti daha da artmış Əlaəddi-
nin gizli şəkildə Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddinin təriqətinə qo-
şulduğunu isə Mövlana Cəlaləddin yalnız onlar Qırşəhərə 
getdikdən sonra bilmişdi. Lakin dəfələrlə oğluna məktubla 
müraciət edən Mövlana Cəlaləddin heç cür onu bu yoldan 
çəkindirməyə və Konyaya qaytarmağa nail ola bilməmişdi. 
Elə buna görə də, o, oğlunu Mövləvi təriqətinə xəyanətdə 
və atasının sözünü yerə saldığına görə günahlandırırdı... 

Bundan bir xeyli sonra, 1261-ci ildə Anadolunun bir çox 
yerlərində moğollara qarşı üsyan qalxdı, bu qiyam eyni ilə 
Qırşəhərdə də baş verdi. Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddin Xoyi öz 
müridləri ilə qiyama qoşuldu. Bu zaman şəhərin əmiri Nu-
rəddin Caca qiyamı yatırmaq üçün hərəkətə başladı və o, 
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1262-ci ildə şəhər əhalisi arasında güclü nüfuza malik olan 
91 yaşlı Əxi Evrəni, eləcə də onun tərəfdarlarını qətlə yetirt-
di. Qətlə yetirilənlər arasında Əlaəddin Çələbi də var idi. Bu 
xəbəri eşidəndə Mövlana göz yaşlarını saxlaya bilmədi, bəl-
kə də o, ömründə bu cür hönkürtü ilə ağlamamışdı. Onun 
bu cür ağlamasının ikiqat səbəbi var idi. Onlardan birincisi, 
oğlunun cızığından çıxaraq ölümlə üzləşməsi, ikincisi isə 
Əlaəddinin öz təriqətlərinə xəyanət etməsi və atasının sözü-
nü eşitməməsi idi. Bütün bunlara baxmayaraq Əlaəddinin 
cənazəsi Konyaya gətirildi. Lakin Mövlana, ona dəyən ruhi-
mənəvi zərbə üzündən son dərəcə sarsıldığından heç oğlu-
nun cənazə namazına belə dura bilməmişdi. Oğlu Əlaəddin 
Çələbinin ölümü Mövlananın bütün varlığını kökündən sil-
kələmişdi. Uzun müddət özünə gələ bilməyən Mövlananın 
ürəyində bu hadisənin alovu bir qədər səngidikdən sonra 
isə o, Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddin Mahmud Xoyi barəsində 
də düşünmüşdü... 

1171-1262 ci illərdə ömür sürmüş Şeyx Nəsrəddin Mah-
mud Xoyi özündən əvvəl – X əsrdə Azərbaycanda yaşamış 
məşhur sələfi Əbu Bəkr Hüseyn ibn Əli ibn Yezdanyar Ur-
məvinin əqidəsinə əsaslanaraq “Əxilik” adı ilə məşhur olan 
hərəkatın əsasını qoymuşdur. “Əxi” ərəbcə “qardaş” de-
məkdir. Bu cərəyan Allahın buyurduğu “Əl-Quranul-Kə-
rim”in “əl-Hucurat (Otaqlar)” Surəsinin 10-cu ayəsinə əsas-
lanır. Həmin ayədə deyilir: “Həqiqətən, möminlər (dində) 
qardaşdırlar. Buna görə də (aralarında bir mübahisə düşsə) 
iki qardaşınızın arasını düzəldin və Allahdan qorxun ki, 
bəlkə, (əvvəlki günahlarınız bağışlanıb) rəhm olunasınız!”. 
İbn Yezdanyar öz fikirini belə təsvir edirdi: “Mənhəcimiz 
(yolumuz) elm və əxlaqdır”. O, daima müridlərini dini elm-
ləri öyrənməklə yanaşı iffət, şücaət, ədalət, vəfa kimi əxlaqi 
keyfiyyətləri əxz etməklə qəzəb, təkəbbür, şəhvət kimi bəd 
xüsusiyyətləri tərk etməyə təşviq edirdi. İbn Yezdanyardan 
sonra onun amalının ən məşhur təmsilçisi və “Əxi” təriqəti-
nin ilk qurucusu XI əsrdə yaşamış azərbaycanlı alim Əxi Fə-
rəc Zəncanidir. Buna baxmayaraq nə İbn Yezdanyar, nə də 
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Əxi Fərəc XIII əsrdə yaşamış Əxi Evrən ləqəbi və eyni za-
manda, Molla Nəsrəddin adı ilə məşhur olmuş Şeyx Nəs-
rəddin Mahmud Xoyi qədər özlərinə tərəfdar toplaya bil-
məmişlər. Əxi Evrənə görə, əxiliyi qəbul edənlərin hər hansı 
bir sənətə sahib olması vacib idi. Çünki əxi halal qazancla 
yaşamağı öhdəlik olaraq götürürdü. Əxilik halal qazancın 
yolunun insanın öz zəhməti ilə olan dolanışığından başladı-
ğını deyirdi. Eyni zamanda, əxi düşüncəsinə görə, zəngin 
olan kəs başqasına daha çox xidmət edə bilər. “Əxi” düşün-
cəsindəki dünya malına meyllilik qaydası dərvişliyin şərtlə-
rinə, “sufilik” əqidəsinə və eynilə “Mövləvi” təriqətinin 
şərtlərinə zidd olan əlamətlərdən idi. Bundan başqa, əxi 
olan kəs cihad amalına da sahib olmalı idi. Çünki cihad “Əl-
Quranul-Kərim”də fərz qılınmışdır. Buna misal olaraq “əl-
Furqan (Fərqləndirmə)” Surəsinin 52-ci ayəsində deyilir: 
“(Ya Rəsulum!) Kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Quran-
la) böyük bir cihad et! (Var gücünlə vuruş!)”, eləcə də “əl- 
Maidə (Süfrə)” Surəsinin 35-ci ayəsini də dediyimizə misal 
olaraq göstərmək olar: “Ey iman gətirənlər! Allahdan qor-
xun, Ona (Onun rəhmətinə və lütfünə qovuşmaq üçün) və-
silə (yol) axtarın. (Allah) yolunda cihad edin ki, nicat tapası-
nız!” və ya “əl-Tövbə (Tövbə) Surəsinin 41-ci ayəsində Allah 
buyurur: “(Ey möminlər!) Ağırlı-yüngüllü (qocalı-cavanlı, 
atlı-piyada, güclü-gücsüz, dövlətli-kasıb) hamınız cihada çı-
xıb malınız və canınızla Allah yolunda vuruşun! Bilsəniz 
bu, sizin üçün nə qədər xeyirlidir!”. Əxi Evrən ondan nəsi-
hət istəyənlərə “Ey əxi qardaşım! Alış-veriş elmini bilməyən 
kəs haram loğmadan xilas ola bilməz! Haram loğma ye-
yənlər isə ibadətlərinin savabını tapa bilməz, zəhməti həmi-
şə boşa gedər, sonunda böyük əzaba tutular və elədiklərinə 
peşman olar!” deyərmiş... 

Şeyx Nəsrəddin Mahmud Xoyinin uşaqlığı və ilk təhsili 
dövrü doğulduğu şəhərdə keçmişdir. O, sonra Xorasana ge-
dərək Fəxrəddin Razinin çevrəsinə qatılmışdır. Fəxrəddin 
Razinin böyük kəlam alimi olması, Şeyx Nəsrəddin Mah-
mudun da bəşəri elmləri dərindən öyrənməsinə səbəb ol-
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muşdur. O, ilk təsəvvüf təhsilini Xorasanda və Mavərən-
nəhrdə “Yəsəvi” təriqətinin dərvişlərindən almışdır. Daha 
sonra Həcc səfəri üçün ölkəsindən ayrılan Əxi Evrən, bu sə-
yahət zamanı Bağdadda Şəms Təbrizinin dostu Şeyx Əvhə-
dəddin Kirmani ilə tanış olmuş və ona müridlik etmişdir. O, 
Əvhədəddin Kirmaninin qızı Fatimə ilə evlənmişdir. Abbasi 
xəlifəsi Nasirlidinillah onu Kirmani ilə birlikdə Anadoluya 
göndərmişdir. 

Anadoluya gələn Əxi Evrən ilk öncə Qeysəriyyədə yer-
ləşmiş və burada bir dabbaqlıq emalatxanası qurmuşdur. O, 
şeyxi ilə birlikdə Anadolunun şəhər, qəsəbə və kəndlərini 
dolaşaraq, əxilik anlayışının yayılmasına və təşkilatlanması-
na rəhbərlik etmişdir. 

Şeyx Nəsrəddin Mahmud Xoyi Qeysəriyyədə moğollara 
qarşı etdiyi mücadilə nəticəsində aldığı beşillik həbs müd-
dətinin iki ilini çəkdikdən sonra azad olundu və o, buradan 
çıxıb Dənizliyə getdi. Bir müddət sonra, 1245-ci ildə Əxi Ev-
rən Şeyx Nəsrəddin müridləri və bəzi alimlərlə birlikdə 
Sədrəddin Konyavinin istəyinə əsasən Konyaya gəldi. O, 
burada da özünə tərəfdaşlar toplaya bildi, hətta onun dəstə-
si əmin-amanlığın qorunmasında hökumətə dəstək verirdi. 
Əxi Evrənin Konyaya gəlişindən az sonra, 1246-cı ildə II Qi-
yasəddin Keyxosrov dünyasını dəyişdi və onun oğlu II 
İzəddin Keykavus hakimiyyətə gəldi. Anadolu Səlcuqlu 
hökmdarı II İzəddin hakimiyyətə gəldiyi ildə Əxi Evrəni 
baş vəzir vəzifəsinə təyin etdi. Tutduğu vəzifədən istifadə 
edən Şeyx Nəsrəddin əhalini moğollara qarşı qiyama çək-
məyə başladı. Mövlana isə moğolların törətdiyi qırğınları 
göz önünə gətirərək Şeyx Nəsrəddini bu fikirdən daşındır-
mağa çalışdı. Çünki bu, elə bir dövr idi ki, ölkənin əksər his-
səsi moğolların nəzarəti altında idi, xırdaca bir siyasi səhv 
xalqı qırğına verə bilərdi. Mövlana Cəlaləddin indiki halda 
moğollara qarşı edilən çılğınlığın ağılsızlığa bərabər oldu-
ğunu söyləyirdi. Ona görə də, belə bir vaxtda daha çox so-
yuqqanlı olmağı tövsiyə edən Mövlana moğolların qılıncı-
nın qabağına ondan daha kəsərli olan hikmət qılıncıyla get-
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məyi üstün tuturdu. O, həm də qeyd edirdi ki, indiki za-
manda bütün gücü iç şüurun oyanmasına, küllü ağlın hərə-
kətə gətirilməsinə yönəltmək lazımdır, belə ki, ağlın ağlını 
hərəkətə gətirsək moğolların qılıncı korşalar. Mövlana Cəla-
ləddin onu da göz önünə gətirirdi ki, Haqq qiyamı yox, icti-
maiyyəti tədricən tərəqqiyə yönəldən hikmətli sözü, dəyərli 
fikiri sevir. Çünki qiyam ən azından insan tələfatı ilə nəticə-
lənir, o da olsun ki, moğollara qarşı. Moğolların qılıncı isə 
nə körpə tanıyır, nə qadın, nə də qoca. Bütün bunlara bax-
mayaraq, Mövlananın təkidlərini Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddin 
heç cür qəbul etmədi. Elə həmin ərəfədə Kimyanın ölümün-
dən təsirlənmiş Əlaəddin Çələbi də atasından gizli şəkildə 
Şeyx Nəsrəddinin dəstəsinə qoşulubmuş. 

Həmin vaxtlar Şeyx Nəsrəddinin bir çəkişməsi də Şəms 
Təbrizi ilə olmuşdu. Belə ki, vəzir Əxi Evrən Şeyx Nəsrəd-
din öz sarayında növbəti mərasim keçirdirdi. O, alimləri, 
şeyxləri, təriqət başçılarını dəvət edərək ara-sıra bu cür mə-
rasimlər təşkil edirdi. Budəfəki toplantıda Mürşidi-kamil 
Şəms Təbrizi də iştirak edirdi. Mərasimdə hər kəs söhbət 
edər, çeşidli elmlərdən, təfsir və hədisdən bəhs edər, müd-
rik fikirlər yürüdər və bu fikirlərin müzakirəsi başlanardı. 
Onlar söhbətlərində adətən əski alimlərin sözlərini və ya fi-
kirlərini nəql edirdilər. Bu arada Şəms Təbrizi məclisdəkilə-
rə xitabən, – nə vaxta qədər onun-bunun dediklərini anlada-
caqsınız, qəlbim mənə Rəbbimdən bu cür xəbər verir, – de-
yərək, o yan-bu yana göz gəzdirdi və – bir fikir söyləyəniniz 
tapılmayacaqmı? – deyə əlavə etdi. Onun bu söylədikləri 
məclisdə geniş etirazlara səbəb oldu və vəzir Şeyx Nəsrəd-
din ona özündən çox razı halda danışmamasını tövsiyə etdi 
və eyni zamanda təlqinləri ilə razılaşmadığını da Şəms Təb-
rizinin diqqətinə çatdırdı. Şəms Təbrizi isə onun qayınatası 
Şeyx Əvhədəddin Kirmani ilə yaxın dost olduğunu Şeyx 
Nəsrəddinə xatırladaraq, – sən təriqət başçısı və dövlət vəzi-
ri olsan da, hələ məndən öyrənəcəyin çox şeylər var, – deyə-
rək onun məclisini tərk etdi... 

Belə bir zamanda Əxi Evrən Şeyx Nəsrəddinin fikirləri-
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nin yaxşı nəticə verməyəcəyini başa düşən II İzəddin 1248-
ci ildə onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırdı. Əxi Evrən Konyada 
bir müddət yaşadıqdan sonra hakimiyyətlə və Mövlana Cə-
laləddin Rumi ilə aralarında meydana gələn anlaşılmazlığa 
və fikir ayrılığına görə Konyadan çıxıb Qırşəhərə getdi... 

Bax, beləcə Mövlana Cəlaləddinin oğlu Əlaəddin Çələ-
binin ölmü ilə əlaqədar olaraq “Məsnəvi”nin ikinci bölümü-
nün yazılması 1264-cü ilə qədər yubandı. Onu həmin il 
“Quran”da şərafət və fəzilət ayı hesab olunan rəcəbin 15-də 
yazmağa başladılar. Altı cilddən ibarət olan “Məsnəvi” 
ümumilikdə on iki ilə başa gəldi... 

Bu hadisənin üstündən aylar, fəsillər ötmüşdü. Günlərin 
birində yenə də bütün müridlər təkkəyə yığışmışdılar. Bir 
azdan Səma rəqsləri başlanacaqdı. Bu dəfə Səlcuqlu sultanı-
nın vəziri Muinəddin Süleyman Pərvanə və qazi Siracəddin 
Əbus-Səna Urməvi də rituala qatılmışdı. Süleyman Pərvanə 
rituala ilk dəfə olaraq gəlsə də, xanımı Gürcü xatunla birlik-
də Mövlananın dərslərində dəfələrlə iştirak etmişdi. 

Təkkədə hazırlıq işləri gedirdi. Hamı “nəfsin kəfəni” ad-
landırılan ağ donu geyindikdən sonra onun üstündən qara 
xirqəsini keçirtdi, “nəfsin qəbir daşı” adlandırılan papağı 
başına qoydu və bundan sonra məstlər ayaqlara keçirildi. 

Musiqiçilər artıq hazır idi. Kamança, küdüm və halilə 
çalanlar yan-yana düzülmüş, onlardan bir az qabaqda isə 
ney çalan dayanmışdı. Beləliklə, Mövlananın göstərişi ilə 
Səma rəqsləri başlandı. Səmazənlər sağ əlini yuxarıda, sol 
əlini isə aşağıda tutub dayandılar. Bu zaman Peyğəmbəri-
mizin mədhi başlandı. Mədh sona çatan kimi küdümün bir 
gumbultusu eşidildi və bundan sonra neydə həzin musiqi 
səsləndirildi. Musiqi bir qədər dinlənildikdən sonra səma-
zənlər bir-birinə üç dəfə salam verərək, sağ ayaqlarını yerə 
dayayıb, sol ayaqları ilə dairəvi dövrə vurmağa başladılar. 
Gedişin bu hissəsi sona çatdıqda səmazənlər xirqəni çıxarıb 
atdılar və əllərini çarpazlayaraq özlərini bir rəqəminin şəkli-
nə saldılar. Nəhayət, səmazənlər Şeyxin əlini öpərək dörd 
dəfə salam verib səmaya başladılar. Rəqslərin sonunda “əl-
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Bəqərə” Surəsinin 115-ci ayəsi oxunduqdan sonra bütün 
peyğəmbərlərin, şəhidlərin, övliyaların, pirlərin eləcə də, 
dünyasını dəyişmiş bütün möminlərin ruhları üçün “əl-Fa-
tihə” Surəsi oxundu. Səma rəqsi dövlətin salamatçılığı üçün 
edilən dua ilə sona çatdı. Dərvişlər səma mərasimindən 
sonra heç kimsə ilə danışmadan zikr etmək üçün səssiz-sə-
mirsiz hücrələrinə çəkildilər... 

Zikr mərasimi sona çatdıqdan sonra iştirakçılar dəstə-
dəstə ayrılıb öz aralarında müzakirələr aparırdılar. Yeni 
mövləvi olmağa qatılanlar dəstələrə qoşulur, təriqətin ma-
hiyyətini öyrənmək üçün müxtəlif fikirləri dinləyirdilər. 
Mövlana Cəlaləddin isə ayrıca bir dəstə ilə söhbət edir, on-
ların suallarını cavablandırırdı. Bu zaman təkkənin bələdçi-
si yaxınlaşaraq bayaqdan bir cavan oğlanın onu gözlədiyini 
dedi. Mövlana dönüb oğlana baxdı. O, üzü 14 günlük Ay 
kimi bərq vuran bu gəncin 26-27 yaşlarında olduğunu təx-
min etdi. Qonağın səmimi baxışları, mehriban davranışı, 
fağır görkəmi, üzündəki təbəssüm, çöhrəsindəki işıq Mövla-
na Cəlaləddinin diqqətini çəkdi. Aşiqlər sultanı bu cavan və 
qərib oğlanı diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra onu yanı-
na çağırdı... 
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X X I V  F Ə S İ L  

Əskişəhərdən gələn qonaq 

Qərib oğlan Mövlana Cəlaləddinə yaxınlaşdı, ədəb-ər-
kanla salam verdi və əyilib onun əlini öpdü, sonra da özünü 
tanıtmaq məqsədi ilə qamətini dikəltdi: 

– Möhtərəm ustad, gəldim ki, müridiniz olam, qulluğu-
nuzda dayanam, adım Yunusdur, Əskişəhərdən gəlmişəm, 
– Mövlana Cəlaləddin bu cavan oğlanı dinlədikdən sonra 
onun savadı ilə maraqlandı. O, isə mədrəsə biliyinin oldu-
ğunu, Şeyx Tapdıq Əmrədən dərs aldığını dedi. Sonra da 
gənc oğlan təsəvvüfü öyrənməkdə olduğunu bildirdi və bu 
yöndə aldığı bilgilər barədə Mövlanaya məlumat verdi. 
Mövlana Cəlaləddin onun yaradıcılıq qabiliyyətinin olub-
olmaması ilə maraqlandıqda, Yunus başını aşağı salıb ara-
sıra şeirlər qoşduğunu söylədi. Bu zaman söhbəti dinləyən 
Sultan Vələd onlara yaxınlaşdı. Mövlana Cəlaləddin bu ca-
van oğlanla onu tanış etdi. Sultan Vələd onun adını bilən ki-
mi, – sən Yunus Əmrəsənmi? – deyə soruşdu. O, yanılmadı-
ğını gördükdə atasına Yunus Əmrənin barəsində məlumatlı 
olduğunu dedi və – nə yaxşı ki, o bizə təşrif buyurub, – de-
yə əlavə etdi. Mövlana Cəlaləddin Yunus Əmrəni evinə də-
vət etdi və qonaq üçün mədrəsədə bir hücrə ayrılmasını 
Hüsaməddin Çələbiyə tapşırdı. Bu görüşdən sonra Yunus 
Əmrə bir neçə il Mövlanaya müridlik elədi. Bu vaxt ərzində 
o, Aşiqlər sultanının biliklərini mənimsədi, onun təsəvvüf 
elminə, eşq hikmətlərinə yaxından bələd oldu... 

Ertəsi gün bütün müridlər mədrəsəyə axışırdı, Yunus 
Əmrənin gəldiyini eşidənlər onunla görüşmək üçün həmi-
şəkindən bir az da tez gəlmişdilər. Mövləvi dərsi başlanan-
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da Mövlana əvvəlcə Yunus Əmrənin dərs almaq üçün Əski-
şəhərdən onların mədrəsəsinə təşrif buyurduğunu dedi və 
onu müridlərinə təqdim etdi. Bundan sonra o, üzünü zalda 
əyləşənlərə tutaraq, – üstünlərin dostu ol ki, üstün olasan! – 
dedi. Mövlana Cəlaləddin Yunus Əmrənin şərəfinə səslən-
dirdiyi bu hikmətdən sonra boğazını arıtlayıb aramla söh-
bətinə başladı: 

– Həzrəti Peyğəmbərin ölümündən sonra İslam dinində 
ayin və adətlərə yenilik gətirilməsi və ya təkmilləşdirilməsi-
nə dair fikirlər meydana gəldi ki, bu da dinin təriqətlərə 
parçalanması ilə nəticələndi. Lakin Sufiliyi bu təriqətlərin 
sırasına aid etmək sadəlövhlükdür. Sufilik İslam təriqətlə-
rindən özəlliyi ilə fərqlənir. Belə ki, Tanrını bu cür dərk et-
mə üsulunun Türk şamaniliyi dövründə də mövcudluğu 
məlum olduğundan “sufilik” amalının İslam dininin təsiri 
altında yeniləşdiyini və ya müasirləşdiyini, başqa sözlə bu 
təlimin islamlaşdığını demək daha doğru olar. İslamdan tə-
sirlənmiş ruhani təlim yenidən müsəlman fərdlərin düşün-
cəsində püxtələşmiş, sonradan isə təsəvvüfçülərin sayı art-
mış, onların arasında fikir ayrılıqları meydana gəlmişdir. 
Həmin fikir ayrılıqları nəticəsində sufilik özü təriqətlərə 
parçalanmışdır. Bu cür islam-sufi təriqətlərindən biri də bi-
zim təlqin etdiyimiz “Mövləvi” təriqətidir. Lakin təriqətlə-
rin sayı çox, yollar müxtəlif olsa da məqsəd birdir. Sufilər 
qəlbən, ruhən və bütün varlığı ilə Allaha bağlı olan adamlar 
və ya Allah eşqinə düşmüşlərdir. Bu yola ilk qədəm qoyan-
lar dərvişlərdir. Dərvişlik sufi olmağın ilkin mərhələsidir. 
“Dərviş” ifadəsi hindcə “yoxsul” deməkdir. Sufi yolçuları-
nın düşüncəsinə görə, onların dünya malında gözü olmaz, 
var-dövlətdən, şəhvani hisslərdən, həsəddən keçər və ya 
onları tamamilə rədd edərlər, bir sözlə öz “mən”indən ke-
çərlər. Bundan sonra onlar helmini, elmini, ədəbini və vic-
danını cəmləşdirərək öz könül meracına gedər və orada Al-
lahın təcəllasını görərlər. Sufi olanların, təsəvvüf əhlinin qu-
laq asdığı ancaq könülünün səsidir. Burada sual doğa bilər: 
Bəs “könül və ya könül səsi” nədir? Cavab: Əgər sən ananı 
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ziyarətə gedirsənsə, onu milyonlarla qadının içindən seçib 
ziyarət edəcəksən, çünki ananın sənin ayrılmaz hissən oldu-
ğunu dəqiq bilirsən və sənin ona olan sevgin maddi dünya-
da olan digər sevgilərdən fərqli olaraq cəbrdir. Yəni anaya 
olan sevgi həyatda qazanılan deyil, İlahidən gələndir. Ana-
nın sənə verdiyi bu hissi başqa birisiylə əvəz edə bilməzsən, 
ananın sevgisini başqa birisindən ala bilməzsən, ana əvəzo-
lunmazdır. Deməli, ana könüllə seviləndir, bu sevgi “könül 
səsi”ylədir. Ata və övlad da belədir. Allah eşqi isə bütün bu 
sevgilərin fövqündə olan İlahi bir hissdir. Əgər sən idrakın 
“qapısı”nı açıb Allahı dərk edə bilsən, O, sənin könlündə tə-
cəlla edər və bu zaman “İlahi eşq”in qüdrətinə bir daha 
əmin olarsan. 

Sufilik insanlara Allahı dərk etməyi və Ona İlahi eşqin 
vasitəsilə qovuşmağı təlqin edir. Bu mənada Bəyazid Bəsta-
minin fəna nəzəriyyəsi sufiliyin əsas xəttlərindən birinə çev-
rildi. Bu nəzəriyyə maddi dünyanın fani olduğunu və buna 
görə də insanlara fərdiyyətdən çıxıb Allaha qovuşmanı təl-
qin edirdi. 

Bundan sonra daha bir möhtəşəm fikir isə ilahiyyatçı 
alim Məhəmməd Qəzzalidən gəldi. O, həqiqətin dərk edil-
məsində doğuşdan gəlmə istedadı, yəni helmi ilkin şərt ki-
mi qəbul edərək, sufiliklə ilahiyyat elminin birlikdə meyda-
na gətirdiyi ümumi nəticəni göstərməyə nail oldu. 

Tanrının dərk edilməsində sonuncu mükəmməl fikir isə 
Şəms Təbrizi ilə mənim müasirimiz və mürşidimiz olmuş 
Əndəluslu Mühyiddin İbn Ərəbiyə məxsusdur. O, vəhdəti-
vücud hikmətinin əsaslarını yenidən işlədi. Mühyiddin İbn 
Ərəbi islam sufiliyini xristian ruhani düşüncəsindən köklü 
surətdə ayırmağa nail oldu. Belə ki, xristian ruhani təlimi öz 
açıqlamasında Allahı təbiətlə eyniləşdirir, yaxud da o, cis-
mani dünyada bütün canlı və cansız yaradılmışların vəhdə-
tini Yaradanın özü hesab edir. Mühyiddin İbn Ərəbiyə görə 
isə yaranmışların hamısı Yaradanın kölgəsindən başqa bir 
şey deyildir. 

Bütünlüklə bu gəlişmənin kökündə dayanan təsəv-
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vüfdür. Təsəvvüf sıxıntı zamanı könüldə nəşə və fərəh tap-
maqdır. Təsəvvüf insanların yox, Allahın razılığını qazan-
maq, pis xüsusiyyətləri tərk edib, nəfsani olan şeylərdən 
uzaqlaşmaqdır. Təsəvvüf ruhun yüksəlişinə səbəb olan xü-
susiyyətlər qazanmağa səy göstərmək, həqiqi elmlərə sarıl-
maq, həmişə ən uyğun şəkildə hərəkət etmək, hər kəsə nəsi-
hət verməkdir. Təsəvvüf Allah təalaya verilən əhdə sadiq 
qalmaq, Məhəmməd səllallahu əleyhi və səlləmin dininə 
gəlməkdir. Elm öz həddini bilmək, təsəvvüf qəlbi təmizlə-
məkdir. Təsəvvüfün öyrədilməsində məqsəd, insanın özünə 
qayıtmasını, özünün əsl yerini tapmasını təmin etməkdir. 
Təsəvvüf bir elm, bir hikmətdir. Hikmətə sarılan kişinin ağlı 
ağılla anlaşıla bilən şeylərə bağlıdır. Amma pak kişi, təsəv-
vüfçü ağlın ağlını, yəni ağıl külliyyatını hərəkətə gətirə bi-
ləndir. Təsəvvüfün son yatablarından biri “Fənafillah”dır. 
Bu məqam Tanrı qulunun nəfsinə hakim kəsilməsi və onun 
bütün pislikləri ürəyindən təmizləməsidir. Qətl, zina, oğur-
luq, yalançı şahidlik və kimsəni aldatmaqdan imtina etdin-
sə, ata-anana yüksək səviyyədə hörmət və sayğı göstərdin-
sə, çatışmayan tək bircə şey qalar. Bu, mal-mülkünü, var 
dövlətini Allah yolunda yoxsullara paylamaqdır. Çünki sər-
vətə güvənənlərin də Allaha qovuşması mümkünsüzdür. 
Həzrəti İsa buyurur ki, dəvənin iynə deşiyindən keçirdilmə-
si, zəngin adamın axirətini abad etməsindən daha asandır. 
Ona görə də, zəngin adam kamil olması üçün yubanmadan 
mal-mülkünü satıb, bütün var-dövlətini yoxsullara payla-
maq məcburiyyətindədir. Bu, Yaradanın böyüklüyünə inam 
gətirmək, Allahın mərhəmətinə, səxavətinə yetişmək, ədəbə 
sahib olmaq deməkdir. Bundan başqa, “Fənəfillah” məqa-
mına çatmaq üçün helmini, elmini, ədəbini, vicdanını da öz 
varlığında birləşdirmək vacib şərtdir. Bundan sonra isə “Bə-
qabillah” gəlir. Bu məqam isə könüldə Tanrının təcəllası, 
Allah nurlarını saçan baqi günəşin bərq vurmasıdır. 

Bütün yaranışlar bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Yəni, 
müşkül hardadırsa, cavab da ordadır, dərd olan yerə dəva, 
yoxsulluq olan yerə nemət gedər. Ağılla qəflətdən oyan-



Elbəyi CƏLALOĞLU 198 

maq, tövbə edib doğru yolu tapmaq, bununla da günahlar-
dan qurtularaq Allahın sevimlisi olmaq mümkündür. Unut-
ma ki, bülbüllər gül-çiçək olan yerdə, qarğalar isə leş olan 
yerdədir.  

Məhşər günü sənin kim olacağını, nə hala gələcəyini bil-
məyin vacibdir, bütün bilgilərin ruhu elə budur. Bunları da 
ağılla dərk etmək olar. Ağıl qabıqdır, ağlın ağlı isə içdir. İç 
arayan qabığı sevməz. Qabıqdan ibarət olan ağıl bir məsələ-
ni ancaq yüzlərlə misaldan sitat gətirməklə anlayar. Külli 
ağlı olan isə doğru olmayanı dərhal anlayar və ona vaxt sərf 
etməz. Nəfs ağıla qalib gələ bilər, lakin külli ağıl nəfsin gö-
zünü qamaşdıran zümrüddür. Bax, idrak da o ağlın ağlın-
dadır – külli ağıldadır. Ağlı ram edən nəfs, sanki öz evində-
dir, o, burada aslana çevrilmiş it kimi ağlı özünə tabe edir. 
Ağlın ağlı isə o iti bu evdən birdəfəlik qovar. Mələklə ağıl 
eyni yaradılışdadır. Mələk quş kimi qanadlıdır, ağıl isə qa-
nadlarını tərk edib nura bürünmüşdür. Lakin ikisinin də qa-
yəsi və mənası bir olduğundan, bu iki gözəl bir-birinə yar-
dımçı və arxa olmuşlar. Onların hər ikisi Adəmə yardım et-
miş və ona səcdə qılmışlar. Nəfslə şeytan isə əvvəldən Adə-
mə düşmən kəsilib, ona həsəd aparıblar. 

İnsan Allahın yaratdığı son varlıqdır, külli-aləm ondan 
ötrüdür. Allah torpaqdan yaratdığı insana ruh üfürdükdən 
sonra insan nurlandı, gözəlləşdi, Allahın özünə bənzədi. İn-
san dünya nemətlərinə uyduqca, nəfsin afətlərinə təslim 
olduqca əbədi nurdan ayrı düşür və ruhunun rəngi qaralır. 
Lakin o, Allahın ona əmanət etdiyi ruhu nəfsinin çirkabına 
bulamadan pak saxlayarsa, o zaman ali məqama yüksələ bi-
lər. Əməllər niyyətlərə görədir, bununçün niyyətinizi şəffaf-
laşdırıb, vaxtınızı Allahın razı olduğu və bəyəndiyi işlərə 
sərf edin. Bu baxımdan yeyib-içmək, qidalanmaq kimi şey-
lər ləzzət almaqdan ötrü yox, ibadət etməyə qüvvə qazan-
maq üçün edilməlidir. Yatmaq da üzərindəki yorğunluğu 
götürərək ibadəti daha gümrah və rahat bir şəkildə etmək 
məqsədilə olunmalıdır. Bütün bunlar ilk növbədə niyyətin 
düzəldilməsinə xidmət edir və ibadət də elə bu mövqeyə sa-
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diq qalmaq üçün edilir. İnsan saf niyyət üçün gördüyü işlər-
lə savaba qovuşur. Bu səbəblə qəlb nurlanır, bu nur da 
nəfsə sirayət edir və o, mənəvi çirkabdan təmizlənir. Ürfan 
şərabından iç ki, onun təsirindən eşqə tutulub, Allaha qovu-
şasan! Unutma ki, insan Tanrının Həqiqətindən maddi dün-
yaya tənəzzül etmiş bir varlıqdır, o, əsl varlıqdan, Həqiqət-
dən yox olmuşdur. Ona görə də, yoxluqdan varlığa qayıt-
mağa can at, bu yolda fədakarlıq göstər! Tənəzzüldən tərəq-
qiyə dön, Allahda yox ol! 

Hər şey vaxtında edilsə və ya deyilsə rəhmət, vaxtsız 
deyilsə isə lənət gətirər. Həllacı Mənsurun “Ən əl-Həqq” 
deməsi şübhəsiz rəhmət, Fironun “Ən Allah” deməsi isə 
nəfsdən olduğu üçün lənət gətirdi. Həllacı Mənsurun təfək-
küründə bu kəlmə zaman-zaman yetşdi və öz vaxtında de-
yildi, Firon isə nəfsinin qulu olduğu üçün sözünü kal və bi-
vaxt dedi. Bu mənada, vaxtsız banlayan xoruzun başı ibrət 
olması üçün kəsilməlidir, çünki bu hal nəfsə üsyan etməyə 
işarədir. 

Hər dövrdə yeni söz deyilir, lakin keçmişlərin söylədiyi 
hikmətlər daha faydalıdır, çünki bu hikmətlər bir dağ çayı-
nın axarına düşüb dağların zirvəsindən ətəklərə qədər yu-
varlanıb gələrək hamarlanmış çay daşına bənzəyir. Nə qə-
dər alimlər vardır ki, həqiqi elmdən, mədəniyyətdən, ürfan-
dan nəsibləri yoxdur. Onların ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
edəcək məntiqləri, xalqı tərəqqiyə səsləyəcək fikirləri yox-
dur. Bu cür alimlər elm hafizidir, elm sevgilisi deyil! 

Eşqində doğru olan kişi varlılığa, zənginliyə bağlanmaz. 
Aşiqlərin varlılıqla işi yoxdur, onlar qazancı sərmayəsiz əl-
də edərlər, aləmin ətrafında qanadsız uçarlar. Aşiqlər yox-
luqda çadır qurarlar. Onlar yoxluq kimi bir rəngdədirlər, 
yalnız ruha sahibdirlər. Aşiqlərin qidası çörək deyil, onlar 
İlahi eşqi ilə yaşayarlar. Canın qidası eşq olduğu kimi, ru-
hun qidası da aclıqdır. 

Harda cahil bir çılpaq, bir yoxsul görsən, bil ki, o, bir ka-
mildən qaçmışdır. O, gözü kor, diləyi pis adam nəfsin 
toruna düşərək könlünün istədiyini etmək üçün bir ustad-
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dan fərar etmişdir. Əgər o, ustadının dediyi ilə getsəydi 
özünü və əqrəbasını bəzəmiş olardı. Ustadından qaçan var-
dövlətindən qaçar! Qazanc tək bu dünyada deyil, o dünya-
nın da öz qazancı var. Ulu Tanrı “bu dünyanın qazancı o 
qazancın yanında uşaq oyuncağıdır” dedi. O qazanc din qa-
zancıdır, eşqdir, Haqq nuruna qabil olmaqdır. Lakin mərhə-
mət etmək Allah qarşısında hər birimizin borcudur, yolun-
dan çıxanı öz yoluna qaytarmaq, ac qalana çörək vermək, 
borclunun borcunu ödəmək Allah yanında şərəf və ləyaqət 
sahibi olmaqdır. Çünki Allah “əl-Bəqərə” Surəsinin 261-ci 
ayəsində buyurmuşdur: “Mallarını Allah yolunda sərf 
edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər ki, bu 
sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi 
kimsə üçün bunu qat-qat artırır. Allah (lütfü ilə) genişdir!” 

Maddi və mənəvi dəstəyinizlə bir insanı çətinlikdən çı-
xarmaqdaykən, onu ifrat yoxsulluqdan qurtarmaqdaykən 
bu işinizi də yarımçıq qoymayın! Çünki bu halda siz onu 
daha dərin quyuya yuvarlamış, bununla da daha böyük gü-
nah qazanmış olarsınız. Suda üzə bilməyən birisini çaydan 
keçirmək qərarına gələrkən, onu yarımçıq suda buraxıb geri 
dönsəniz, batacağına qətiyyən şübhə etməyin. İşinizi sona 
qədər etsəniz axirətdə mükafatınız daha böyük olar! Unut-
mayın ki, varı olanlar yoxsullara borcludur, çünki var elə 
yoxdan əmələ gəlmişdir, yox olmasaydı, var da olmazdı, 
yoxsul olmasaydı varlı da olmazdı. Maddi dünyanın sərvəti 
sayılıdır, yığılan və ya toplana biləndir. Ona görə də, yoxsu-
lu yoxsul edən elə varlıdır, çünki varlı hüdudsuz tamaha, 
hədsiz zənginliyə sahib olmasaydı, yoxsul da yoxsul olmaz-
dı, hər ikisi eyni səviyyədə olardı. 

Elmi və helmi olanlar bu İlahi vergini onlara Allahın 
verdiyini anlayaraq bildiklərini insanlara paylayırlar, lakin 
maddi sərvətlə zəngin olanların bir qismi bunu öz hünərləri 
saydıqlarından Allahı unudur, daha da əzazilləşir və yox-
sullara yuxarıdan aşağı baxırlar. Ey varlığını maddi zəngin-
likdə görənlər, hər gün rastlaşdığın yoxsullar, çətin vəziyyə-
tə düşmüşlər sənin və ya övladıyın gələcək vəziyyətinin ay-



Eşq dənizləri qovuşanda  201 

nası ola bilər! Allahına şükür et, nəfsinə hakim ol! İmkansı-
za nəvazişlə yanaş, ona rəhm elə ki, Allah da sənə rəhm et-
sin! İnsanlara ilan müdrikliyi, göyərçin məsumluğu, evlərə 
isə sülh arzulayan Həzrəti İsa peyğəmbər buyurur ki, hər 
bir insan öz din və əqidə qardaşını 7 dəfə yox, 70 kərə 7 dəfə 
bağışlamağa borcludur. Əlbəttə, bu rəqəm çoxluq mənasın-
da işlədilib, lakin uca Allah hər dəfə insanı bağışlayırsa, in-
sanın bunu etməməsi məgər günah olmazmı?! 

Elədiklərinizin qarşılığında kimsədən ödəniş ummayın, 
yaxşılıqların da, pisliklərin də bədəlini ulu Tanrı verər. Al-
lah təala mərhəmət edər, lakin “mərhəmət etdim” deməz. 
Həlim, yəni səbirli və yumşaq olan, elmli, comərd və əxlaqlı 
olan hər bir kəsin Allah qarşısında və insanlar arasında qiy-
məti yüksək olar! Ədəbi və əxlaqı olmayandan insanlıq da 
gözləmə, çünki insanı heyvandan fərqləndirən əlamət ədəb 
və əxlaqdır! – Mövlana Cəlaləddin Rumi bu sözləri demək-
dəykən bayırdan azan səsi eşidildi və bu zaman o, söhbətini 
yekunlaşdıraraq dedi: 

– Namaz qılan vaxtı qəlbinə dünya düşüncəsi gəlsə, 
dünya zövqü səni özünə çəksə, namazı yenidən qıl! 

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözünü bitirdikdən sonra ha-
mı namaza hazırlaşdı... 
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X X V  F Ə S İ L  

Varlıq darlıqdır 

Mövlana Cəlaləddin Ruminin söhbətləri Yunus Əmrəni 
əməlli başlı ovsunlamışdı. Onun ara-sıra verdiyi suallar, bil-
gilərini qeyri-adi biçimdə ifadə etməsi də Mövlananı heyran 
qoyur və onun bu gəncə olan rəğbətini günü-gündən artırır-
dı. Mövlana Cəlaləddin Yunus Əmrənin bilik səviyyəsinə 
və təfəkkürünün dərinliyinə bələd olmaq məqsədilə ona 
meydan vermək qərarına gəldi. Mövlana bu fikirlə oğlu Sul-
tan Vələdin vasitəsi ilə Yunus Əmrəni öz hücrəsinə dəvət 
etdi. Yunus Əmrə ədəb-ərkanla hücrəyə daxil olduqdan 
sonra Mövlana ona oturması üçün yer göstərdi. Onların 
ümimi söhbətləri çox qısa sürdü və Mövlana təzə şəyirdinin 
təfəkkür qıfılına açar salmağa başladı: 

– Əzizim Yunus, insan nə zaman Allah qarşısında 
üzüağ olur və ruhu işıqlanır? – Mövlananın sualından Yu-
nus diksinən kimi oldu və ani bir vaxtda özünü yenidən tə-
səffüf dəryasına dalmış kimi sandı. Odur ki, mürşidinin 
sualını cavablandırmağa başladı: 

– Əziz Ustadım, Allahın əmanət etdiyi ruhu nəfsinin çir-
kabına bulamadan pak saxlayanlar üzüağ olar və onlar baqi 
günəşin nurlarında qərq olarlar! Çünki İlahi nurlardan ayrı 
düşən insan ruhən qaralar. Ruhunu ilahi məqamdan ayıran, 
ona doğru meyillənməyib, əksinə ondan uzaq düşən adam 
üzüqara qalar. 

Yunus Əmrə düşündüyünü ifadə etdikdən sonra Möv-
lana Cəlaləddin razılıq əlaməti olaraq başını irəli-geri yırğa-
ladı və öz əlavəsini dedi: 

– Torpaqdan yaranan adam, Allahın ruhu ona üfürülən-
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dən sonra cana gəldi, cilvələndi, gözəllik tapdı, nurlandı. 
Lakin bunu anlamayıb pak ruhdan ayrılanlar, sonu yaman-
lığa gedən, cəhənnəmə yuvarlanan insanlar oldu. Üzüqara-
lar ehtirasa, dünyavi hisslərə, keçici var-dövlətə, mal-mülkə 
könül verənlər oldu. Lakin könlünü ulu Tanrıya verənlər 
Onun nemətlərindən Onun özünü sevmək və Ona ibadət et-
mək üçün canında güc olsun deyə istifadə etdilər. Hər şeyin 
qədəri olduğu kimi, onun qəzası da var. İnsanın yarandığı 
xam maddə torpaqdır ki, o qədərincə sulansa İlahinin istə-
diyi nemətlər əmələ gələr, lakin həddindən çox sulansa ça-
mırlaşar, – Mövlana bu fikirləri söylədikdən sonra müridinə 
yeni bir sualla müraciət etdi: 

– Ruhun gəlişi və qayıdışını necə əlaqələndirə bilərsən? 
Bədən, varlıq və onların irtibatı nədən ibarətdir? 

Yunus Əmrə mürşidinin bu sualından bir az fikrə getdi, 
beynində nəyisə vuruşdurdu və nəhayət başını qaldıraraq 
tələsmədən danışmağa başladı: 

– İnsan ruh ilə gövdə kimi iki ayrı varlıqdan qurulmuş 
bir sevgi varlığıdır. Ruh tanrısaldır, ölümsüzdür, o, gövdə-
də qaldığı müddətdə Tanrı dərgahına dönmə həsrəti içində 
çırpınır. Sonda isə ruh Tanrıya qayıdır, gövdə onu əmələ 
gətirən ünsürlərə ayrılır. Torpaq, su, od və küləkdən ibarət 
olan həmin ünsürlər boşluq və ya yoxluqla vəhdət təşkil 
edərək insan və irili-xırdalı bütün mövcudiyyatlar da daxil 
olmaqla varlıq kainatını yaratmışdır, – Yunus bunları deyib 
bir anlıq dayandı, Mövlana Cəlaləddin isə onun dediklərinə 
bir az da açıqlama gətirdi: 

– Bəli, doğrudur, bu əvəzsiz varlığın yaradıcısı isə ulu 
Tanrıdır. Gerçəkdə insan, Tanrı və kainat üçlüyü birlik için-
dədir, bu bir görüntüdür, var olan isə tək Tanrıdır. Çünki 
Tanrı özünün yaratdığı bütün varlıqların hər birində əks 
olunur. Kainatı əmələ gətirən ünsürlərlə insanın gövdəsini 
meydana gətirən ünsürlər eynidir. Bu eynilik ona görədir 
ki, əgər Tanrı yaranmış varlıqda əks olunursa, bu, əsl varlıq 
hesab olunar, – Mövlana dayandı, əlini çay stəkanına uzatdı 
və Yunusa davam etməsini söylədi. Yunus Əmrə mürşidi-
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nin bəhsindən bir az da ruhlanmışdı və bu minvalla təfək-
kürünün qızıl guşəsini töküşdürməyə başladı: 

– İnsan eşq yoluyla Tanrıya çatar, çünki insanla Tanrı 
arasında eynilik, oxşarlıq vardır. Ancaq, insanın bu fani 
dünyada olması, ruhun Tanrı məqamından uzaqda qalması, 
bir ayrılıqdır. Bu ayrılıq, insanı həyatı boyunca Tanrını dü-
şünməyə, Onun həsrətini çəkməyə vadar etmişdir. Eşq in-
sanla Tanrı arasında birləşdirici xüsusiyyətdir. İlahi sevgi-
nin qayəsi insanı uca Tanrıya – Ölümsüz olana qovuşdur-
maq, Onun varlığında bütünlüyə çatmaqdır. İnsanın Tan-
rıyla eyni olduğundandır ki, özünü sevən Tanrını sevər, 
Tanrını sevən isə eynilə özünü sevər. “Özünü sevmək” 
maddi anlamda qəbul olunmamalıdır. “Özünü sevmək” 
ürəyini pisliklərdən arındırmaq, Allah eşqi ilə yaşamaq və 
ənbiyaların, övliyaların buyurduğu şərtlərlə davranmaqdır. 
Sevgi həm də özünü başqasında, başqasını özündə tapmaq-
dır. Tanrının yaratdıqlarını sevmək elə Tanrının özünü sev-
məkdir. Sevginin olmadığı yerdə, hirs, inciklik, mənçilik, 
bir-birindən qopmaq, ayrılmaq kimi xoşagəlməz hallar orta-
ya çıxar, – Yunus Əmrə mürşidi Mövlananın üz-gözündə 
razılıq əlamətlərini görürdü və onun nəsə demək istədiyini 
hiss etdiyindən söhbətinə ara verdi. Bu zaman Aşiqlər sulta-
nı verilən cavabdan məmnunluğunu ifadə edərək danışma-
ğa başladı: 

– Çox gözəl, oğlum! Eşqin dəyərini, sevginin qiymətini 
təkcə eşq əhli bilər. Özündə İlahi eşqi tapa bilənlər, bu eşqin 
əzəli və əbədi sahibi olan Tanrını sevər. Sevmək bir müdrik-
lik əlaməti, bir mövcudluq göstəricisidir. Yetərincə işıqlan-
mamış və ya Tanrı işığından məhrum qalmış bir könüldə 
eşqin, sevginin yeri yoxdur. Bütün varlıq növlərini bir-biri-
nə bağlayan, onları Tanrı dərgahına yönəldən eşqdir. İlahi 
sevgi insan hisslərinin ən uca qatında yerləşdiyindən, se-
vənlər qarşılıq gözləməz. Dost adam – gerçək sevən kimsə-
dir, aşiqdır. Dost başqa bir mənada da Tanrıdır, adamın kö-
nlünü ışıqlandıran baqi günəşdir. Yaşamaq Tanrı kölgəsinin 
əks olunduğu kainatda sevinc duymaqdır. Çünki bütün 
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varlıq növlərində Tanrı görünməkdədir, bu səbəblə sevərək, 
düşünərək yaşamağı bilən kimsə hər yerdə Tanrı ilə üz-üzə-
dir. Ehtirasa qapılmaq, zəngin həyat tərzinə bağlanmaq, elə-
cə də keçici varlıqları əldə etmək məqsədi ilə dəridən-qabıq-
dan çıxmaq heç də yaşamaq deyil. Çünki bu hal adamı Tan-
rı nurlarından uzaqlaşdırdığı kimi yetkinlikdən, müdriklik-
dən də məhrum edər. Yetkin və müdrik adam həm də 
Ərəndir. Ərən olmaq, Tanrı sevgisinə qovuşmaq, Tanrının 
sevdiyi ən uca məqama çatmaq deməkdir, – Mövlana Cəla-
ləddin bütün bunları söylədikdən sonra dayandı və üzünü 
Yunusa tutdu. O, şəyirdinin ərənlər barədə nə düşündüyü-
nü bilmək istəyi ilə onun danışmasına imkan verdi: 

– Ərən barış içində yaşamağı, bütün insanları qardaş 
görməyi, özünü sevməyənləri belə sevməyi bilən adamdır. 
Ərənlik kamilliyə çatma məqamıdır. Onun könlü yalnız 
sevgiylə və dostluq duyğularıyla doludur. Kainatı bir tanrı-
sal görünüş olaraq bildiyindən, ərənlərin ona qarşı da sevgi-
si və hörməti əvəzsizdir. Ərənin gözündə insan kiçik bir 
kainatdır, böyük kainat isə tanrısal nurların əhatə etdiyi 
sonsuz varlıq aləmidir. Ərənlik məqamına çatmış adamda 
əqli yetkinlik, müdriklik, təvazökarlıq, ədəb, əliaçıqlıq və 
səbir bir vəhdət halında olar, – Mövlana Cəlaləddin şəyirdi-
nin sözünü saxlayaraq, onun cavabından qane olduğunu 
etiraf etdi və söhbəti yekunlaşdırmağa cəhd göstərdi: 

– Düşüncənə, təfəkkürünə bərəkallah, Yunus! Sən seçil-
miş bəndələrdənsən, sən sabahı Haqq aşiqi olacaq, ərənlik 
mərtəbəsinə yüksələcək insanlardansan, lakin ərənlərə məx-
sus olan bir əlaməti də bu günkü söhbətimizə əlavə etmək 
istəyirəm. Belə ki, ərənlər ölümdən qorxmazlar, çünki onlar 
axirətini abad etmişlərdir. Ölüm, ruhun gövdədən ayrılıb 
Tanrı dərgahına dönməsi halıdır. Bu səbəblə ölüm həm də 
ruhla gövdə arasında bir ayrılıqdır. Gerçəkdə isə ölüm yox-
dur, məna daşıyıcısı olan bu görüntü ölümsüzlüyə çatma, 
uca qaynağa dönüş məqamıdır. Çünki bütün varlıq növləri 
Tanrının kölgəsi olduğundan, tam ölüm də bizlərin söhbəti-
nə mövzu ola bilməz... 
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Söhbət başa çatmışdı. Yunus Əmrə öz hücrəsinə çəkil-
mişdi. O, bu günkü mükalimənin təsirindən çıxa bilmirdi. 
Gecədən xeyli keçmiş olsa da, yuxusu ərşə çəkilmiş Yunus 
hələ də mürşidinin dediklərini xatırlayır və ondan çox şey 
öyrənəcəyini düşünürdü... 

Beləcə, sabah oldu, bu təəssüratlar da arxada qaldı. Di-
gər müridlər kimi Yunus Əmrə də mədrəsəyə tələsdi. Bir 
azdan o, yenə də Mövlana Cəlaləddinin böyük fikirlərini 
dinləyəcəkdi... 

Bu dəfə mədrəsədə dərs başlayarkən gənc Yunus söz 
demək istədi və izin alıb ayağa durdu. O, dünənki mükali-
mədən doymayıbmiş kimi, bu günkü təsəvvüf söhbətlərinin 
gedişində də insan və onun varlıq hikmətilə bağlı olan mə-
qamlara toxunmasını Mövlana Cəlaləddindən xahiş etdi. 
Aşiqlər sultanı bu təklifə görə ona razılığını bildirdikdən 
sonra söhbətə başladı: 

– Bütün suallara cavab tapacaqsınız, bunun üçün səbir 
nümayiş etdirməniz, ağlın küllünü işə salmanız və bundan 
sonra yoxluğu dərk etməniz vacibdir. Səbir etmək – üzü 
turşutmadan acını udum-udum içə çəkməkdir! Dedikləri-
mizin izahına keçməmişdən öncə diqqətinizi ən xırda təs-
virlərə yönəltmək istəyirəm. Belə ki, bir yoxsul xalis altun 
kimi sevilsə də, o dükanlara yol tapmaz, cünki yoxluğun nə 
olduğunu bilməyən insanlar onu dinləmək istəməzlər. La-
kin unutmayın ki, Tanrı təkəbbürlüləri sevməz. Tamahkar 
tamahı üzündən öz zəngin ayıbını görməz. Yoxsulluq tə-
kəbbür sahibinin anlayacağı bir şey deyil. Yoxsula və yox-
sulluğa xor baxma, çünki onların Tanrıdan gələn böyük bir 
ruziləri var. Tanrı adildir, adillər çarəsizlərə zülm etməzlər. 
Buna görə də, ağıllı kişi artığa, əksiyə baxmaz, çünki ikisi də 
sel kimi keçər. Sel istər saf olsun, istər bulanlıq, əbədi deyil-
sə, ondan bəhs etmə. Ehsan və kərəm sahibləri yoxsullara 
mərhəmətlə, gözəllər isə güzgüyə baxmaqla bəzənirlər. Bu-
nunla bağlı “əz-Zuha” Surəsində Allah buyurmuşdur: “(Ya 
Peyğəmbər), yetimə zülm etmə! Dilənçini də (qapıdan) qov-
ma! Və (həmişə) Rəbbinin sənə olan nemətindən söhbət 
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aç!”. Bir halda ki, yoxsul comərdliyin aynasıdır, bil ki, ayna-
da özünü görürsən, ona söz deməyin əbəsdir, çünki ağızdan 
çıxan nəfəs aynanı buxarla örtür. 

Yoxluq aləmi geniş və hüdudsuz bir aləmdir. Bu xəyal 
və varlıq o aləmdən qidalanır, o aləmdən meydana gəlir və 
bəslənir. Xəyallar yoxluq aləmi ilə müqayisədə çox dardır, 
ona görə də, o, darlıq və sıxıntıya tez-tez düçar olur. Varlıq 
isə xəyaldan da dardır, ona görə də, Ay bu aləmdə hilal ki-
mi, Günəş lampa kimi görünür. Duyğu və rəng aləmi olan 
bu dünyanın varlığı isə nəinki yoxluqdan, xəyaldan, hətta 
ümumi varlıqdan da dardır, daha doğrusu dar bir zindan-
dır. Dünyanın tərkibi məhz bu darlıqdadır. Lakin duyğula-
rımız bizi tərkib dünyasına çəkməkdədir. Sənsə o duyğula-
ra qalib gəl, onu öz məqsədinin quluna çevir, həmin duyğu-
larla birlik aləminə, vəhdət məqamına doğru yürü! Bir əsil-
dən meydana gələn beş əlamət var ki, bunlar bir-birilə sıx 
əlaqədədir. Bu əlamətlərə görmə, danışma, sevmə, eşitmə 
və doğruluq aiddir. Gözün görməsi söz söyləmə qabiliyyəti-
ni, gözdəki eşq isə doğruluğu artırır. Doğruluq duyğuların 
oyanıqlığıdır. Bu oyanıqlıq duyğulara zövq verir. “Kün!”, 
yəni “ol!” əmri tək bircə iş görər, Allah bu əmri verərkən 
aləmlər yoxdan yarandı. Bu söz “kaf” və “nun” hərflərin-
dən əmələ gəlmişdir, mənası yenə də “tək” və “saf” demək-
dir. Bu, saf olaraq Tanrıyla birləşməyə, Ona qayıdışa işarə-
dir. Tanrıya xas olan pak nurun şöləsi ona çatanlara nur, on-
dan uzaq düşənlərə isə atəş kimi görünür. Haqq yoluna dü-
şənləri milli, dini və ya irqi mənsubiyyətləri yox, əqidələri, 
məsləkləri birləşdirir. Həccə gedərkən özünə Həcc yoldaşı 
ara, onun şəklinə və rənginə yox, əzminə və məqsədinə bax! 
Əzmi və məqsədi səninlə eyni olan türk, hindli, ərəb və bu 
sayaq başqaları ola bilər, dərisinin rəngi qara və ya ağ ola 
bilər, sənsə onu özün rəngdə və özün kimi bil! Könüldən 
könülə pəncərə olduğu şübhəsizdir, onlar iki ədəd yanan 
şam kimidirlər, cismləri arasında məsafə olsa da, işıqları 
bir-birinə qarışmışdır. Şamların sayı artıqca işığın əhatə dai-
rəsi genişlənər. Könlü nur saçan insanlar da belədir. Könlü 
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nurlu olanlar aşiqlərdir. Eşq aşiqin vücudunu incələşdirir, 
zəiflədir, lakin Sevgilisinin vücudunu gücləndirir, möhkəm-
ləndirir. Bu könüldən sevgi şölələnərsə, O könüldən daha 
artıq şölələnər. Könlündə uca Tanrıya sevgi artdıqca, Tanrı-
nın sənə sevgisi bundan daha çox olar! 

Tanrının hikməti əvvəldən bizi bir-birimizə aşiq etdi. O 
əzəli hökmə görə kainatın bütün üzvləri cüt-cüt yarandı və 
hər biri də öz cütünə aşiqdir. Bu sevgi nümunəsi Tanrıya 
olan sevginin əlifbasıdır və onun məcazi anlamıdır. Göylə 
yer dəmirlə maqnit kimidir. Mənən göy kişidir, yersə qadın, 
birincinin verdiyini ikinci bəsləyər, yetişdirər. Yeri hərarətlə 
də, rütubətlə də göy təmin edər. Göy öz atalıq borcunu, yer-
sə analıq borcunu yerinə yetirər. Göylə yerin bir-birinə sev-
gisi olmasaydı, bu hikmətləri biz necə görə bilərdik?! Sevgi 
olmayan yerdə həyat yoxdur. Tək əldən səs çıxmaz, göysüz 
yer, yersiz də göy heç nəyə yaramaz. Həzrəti Musa ilə Xızır 
peyğəmbərin, Həzrəti İsa ilə vəftizçi Yəhyanın bir-birinə 
olan ilahi sevgisi də bəşərə əvəzsiz töhvələr verdi. Şəms 
Təbrizi ilə mənim aramızda olan sevgi də elə bu səciy-
yəlidir. Burada o, göy kimidir, mənsə yer kimi. Mən yetkin 
bir alim idim, o, isə Haqq aşiqi. Şəms Təbrizi mənim elmlə 
şumlanmış xam torpağıma sağlam eşq toxumunu səpdi. Eşq 
toxumları mənim düşüncəmdə cücərdi, boy atdı, yetişdi. 
Beləliklə, Şəms Təbrizi yanan şam idi, mənsə yanmayan 
şam, o, mənə toxundu, məni alışdırdı, Haqqa yönəltdi və 
qeyb oldu. Lakin Şəms Təbrizi mənim varlığımda, ruhum-
da, canımdadır. 

Sevgililərin bir-birinə meyli hər ikisinin də işi tamam-
lansın deyədir. İnsan da yaranarkən göydən ruh gəldi və o, 
torpaqla əhatələnərək insanı əmələ gətirdi. Yəni cism tor-
paqdan, ruh isə göydən ayrıldı. Ona görə də bir vaxt hər kəs 
öz vətəninə, öz kökünə qayıdacaqdır, torpaq torpağa, ruh 
isə göylərə çəkiləcəkdir. İnsanlığın sirri ağacın sirrinə bən-
zər. Ağacın yarpaqları gövdədən şaxələnmiş budaqdan çıx-
sa da, o, əslində üzərdə görünməyən kökdən qidalanır. 
Ağac həmişə bir yerə bağlı olduğundan onun kökünü ara-
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maq mümkündür. İnsan isə Allahın yaratdğı ən mürəkkəb 
varlıq olduğu üçün onun kökünü gözlə görməmiz mümkün 
deyil, lakin ağlın ağlını işə salsaq onu duyğuların gözü ilə 
görə bilərik. Cism zahirdir, ruh gizli, ağıl isə ruhdan daha 
gizlidir. Deməli, duyğu əvvəlcə ruhu anlamalıdır. Lakin 
vəhy qəbul edən ruh ağıldan daha gizlidir, çünki o, qeyb 
aləmindədir. Vəhy ruhu yüksəkdə olduğundan ağıl onu an-
lamaqda acizdir. Onu anlamaq qabiliyyəti o olmağa bağlı-
dır. Can olmadan ağılı təsəvvür etmək özü ağılsızlıqdır, 
çünki ağıl canla, ruhla idrak sahibi olmuş, onunla aydınlan-
mışdır. Ağıl ruhun təsiri ilə hərəkətə gəlir. Ağıllı olmaq hələ 
aşiq olmaq deyil, aşiqliyə külli ağılla vararsan. Bunları dərk 
edənlər kamal sahibidirlər. Kamal sahiblərinin mahiyyəti 
əsərləri vasitəsiylə və çəkdiyi misallarla bilinər. Belə isə on-
lar həm də vəlidirlər. Vəlilərin imanından qafil olanlar kafir, 
onun təcrübələrlə dolu olan canından xəbərsizlər ölüdür. 
Həqiqəti görməyənlər üzüqaralardır, Allahdan qafil olanlar-
dır. Allahdan qafil olmaq atəş içində olmaqdan betərdir. 
Əbədi olanı fani olandan ayırmaq lazımdır, bunun üçün 
faydası olmayan hər şeydən uzaq durmalısan. Könüldə adi 
bir haldan başqa bir şey olmayan dünya qəmi və nəşəsi hə-
qiqi qəmlə, həqiqi nəşəylə müqayisədə qələmlə cızılmış rə-
smdən başqa bir şey deyil. Kağız üzərində qəmli bir adam 
rəsmi çəksən, o görünüşdə qəmli görünər, əslində isə onun 
qəmlə heç bir əlaqəsi yoxdur, görünüşdə gülən bir adam 
rəsmi də eyni ilə bu cürdür. Bu rəsmlər əslində həqiqi qəmi 
və nəşəni anlamağın üçündür. 

Gecəylə gündüzü də İlahi bir sevgi birləşdirir. Onlar za-
hirən bir-birinə zidd görünsələr də, həqiqətdə birdirlər. İn-
sanın gəliri, yəni can qidası, gücü, qüvvəsi gecə toplanır, 
gündüz isə xərclənir. Əgər gecə qazandıqların olmasaydı, 
gündüz xərcləməyə də heç nəyin olmazdı! 

Tanrı qadını kişiyə munis olmaq üçün yaratdı və ona sa-
diq qalması üçün “sədaqət” adlı ilahi bir fəzilət bəxş etdi. 
Kişi igidlikdə Alp Ər Tonga olsa belə, mənən öz xanımının 
əsiridir. Qadın oddur, kişi su. Odu su söndürər, lakin sunu 
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bir qabda odun üzərinə qoysan, od onu qaynadar, buxarlan-
dırıb havaya çevirər. Ulu babalarımızın inancına görə də, 
Tanrının iradəsiylə od suya düşərkən həyat yaranır. Doğru-
dan da, ulu Tanrı torpağı su ilə suvarıb, odla qızdırmasa hə-
yat necə yarana bilər?! Bu mənada kişi ilə qadının da arasın-
da heç bir maneə olmamalıdır və su oddan üstün olduğu ki-
mi, kişi də qadından üstündür. Lakin həqiqətdə kişi qadını 
sevdiyinə görə ona məğlubdur. Allah heyvandan fərqlən-
dirmək üçün insana güclü məhəbbət hissi də vermişdir. Bu 
dediklərimiz cahillərə aid edilmir. Onlarda yaranışdan hey-
vanlıq hissləri üstündür, ona görə də, acımaq, lütf etmək, 
sevmək kimi hisslər onlara bütünlüklə yaddır. Qadın onu 
anlamayana “nəfs”, anlayana “nəfəs”dir. Ona görə də, ca-
hillərin qadınla qurduğu münasibət məkrlidir, o, məqsədinə 
nail olarkən, bunu öz qələbəsi hesab edər. Cahillərin əzabı 
axirətdə daha dəhşətlidir. 

Qadın Allahın əmri ilə yaranmış, özündə insanlar biti-
rən müqəddəs bir tarladır. Körpənin ruhu ata, cismi isə ana 
vasitəsilə dünyaya gələr. Qadın Haqq nurudur, o, yaradıl-
mışdan çox yaradıcıya bənzəyir. Qadın varlığının bu hikmə-
ti cəbrdir, yəni bu, Tanrıdan belə əmr olunmuşdur. Cəbr, 
Tanrının əmri ilə edilən, ixtiyar isə Tanrı tərəfindən məhdu-
diyyətlə insanın öz ixtiyarına verilən hərəkətlərdir. Uca 
Tanrıdan qadına verilən cəbr kişiylə müqayisədə qat-qat üs-
tündür, lakin kişiyə verilən ixtiyar qadınınkından qat-qat 
üstündür. Bu mənada maddi dünyamızda taleyüklü məsə-
lələrin, fikirsöyləmələrin, quruculuqların, yönəltmələrin yü-
kü əsasən kişilərin boynuna düşür. Buna görə də, bir məsə-
lədə ehtiyatı əldən vermək olmaz, – Mövlana Cəlaləddin 
Rumi bu sözləri deyərkən gülümsündü və yarızarafatla da-
vam elədi, – belə ki, qadınlarla məsləhət-məşvərət edin, de-
diklərini dinləyin, amma onların verdiyi göstərişlərin əksini 
edin. Şübhəsiz ki, onların dediklərinə zidd hərəkət etmə-
yənlər məhv oldular, – Mövlana Cəlaləddin bunları dedik-
dən sonra bu günkü söhbətinin sona çatdığını bildirdi, onun 
axrıncı cümləsinin son xatiməsini isə dinləmədə iştirak 
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edənlərin sürəkli gülüşləri vurdu. 
Bir neçə saatdan sonra Səma rəqsləri başlayacaqdı. Möv-

lana müridlərinə bunu xatırladıb, zalı tərk etdi... 
Səma rəqslərinin nizamı, özəlliyi və hikməti iştirak edən 

hər kəsi özünə çəkməkdəydi, müridlər bu rituallardan doy-
murdular. Yunus Əmrə sonuncu dəfə ritualda iştirak etdik-
dən sonra doğma şəhərinə qayıtmaq üçün Mövlanadan xe-
yir-dua istədi. Mövlana bu gəncin düşüncəsinə, təfəkkürü-
nə vurğunluğunu bir daha ifadə edərək onu Mövləvi təriqə-
tinin xirqəsi ilə mükafatlandırdı. Bundan sonra Yunus Əm-
rə mürşidinin əlini öpərək Konyanı tərk edib, doğulduğu 
Əskişəhərə yola düşdü... 
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X X V I  F Ə S İ L  

Can və bədən 

1273-cü il dekabr ayının əvəlləri idi. Mövlana Cəlaləd-
din Rumi ömrünün ahıl çağlarını yaşayırdı, lakin həmin 
vaxta qədər nə şövqdən düşməmişdi, nə də dərs keçmək-
dən, rəqs etməkdən yorulmur, doymurdu. Son günlər isə o, 
özündə nasazlıq hiss edirdi, canının ağrıdığını deyirdi. Tə-
biblər əvvəlcə onun sadəcə soyuqladığını, bir neçə gün son-
ra isə soyuğun onun ciyərlərinə təsir etdiyini dedilər. Qız-
dırma içində olan Mövlana Cəlaləddin dərslərə gedə bilmə-
diyi üçün müridləri ilə məşğul olmağı Hüsaməddin Çələbi 
və oğlu Sultan Vələdə tapşırmışdı. Sultan Vələd demək olar 
ki, bütünlüklə atasının biliklərinə yiyələnmiş, onun hikmət-
lərini layiqincə öyrənmiş mötəbər bir alimə çevrilmişdi... 

Dekabr ayının 15-də Mövlana ağrılarının azaldığını bə-
yan edərək, mədrəsəyə getmək istədiyini, müridləri üçün 
darxdığını bildirdi. Hüsaməddin Çələbi və onu nəzarətdə 
saxlayan təbib etiraz etsə də, Mövlana Cəlaləddin fikrində 
israr etdi... 

Aşiqlər sultanı mədrəsənin dərs zalına girəndə müridlər 
sevincini gizlədə bilmədilər və bir-bir Mürşidin əlini öpərək 
onu ziyarət etməyə başladılar. Ziyarətçilər yerbəyer olduq-
dan sonra Mövlana Cəlaləddin bir qədər sakit tərzdə danış-
mağa başladı: 

– Canın meyli diriliyədir, çünki onun əsli Laməkanın ca-
nındandır. Bədənin meyli isə yaşıllığa, axar suyadır, çünki 
əsli onlardandır. Can hikmətə və bilgilərə, bədən isə bağa 
və bağçaya meyil edir. Aşiqlərin meyil və məhəbbəti onları 
zəif bir hala gətirər, lakin məqsədlərinə nail olduqdan sonra 
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məşuqunun meyil və məhəbbəti onları gözəlləşdirər, par-
laqlaşdırar. Biz burada Mürşidi-kamil Şəmsəddin Təbrizi-
nin uşaqlıqda başına gələnləri, atası ilə söhbətlərini xatırla-
ya bilərik. Təbrizi bu halları elə həmin vaxtlarda keçirirdi. 
Aşiqlərin eşqi onların canını yandırır, Sevgilisinin eşqi isə 
onların yanaqlarını nura döndərir, parıldadır. Burada fikri-
mi bir az daha aydınlaşdırmaq üçün Həzrəti Məhəmməd 
Peyğəmbərdən sitat gətirmək istəyirəm. O, dedi ki, mənim 
meracım Yunusun meracından üstün deyil. Mənimki göylə-
rə çıxmaqla oldu, onunku yerlərə enməklə, lakin Tanrı ya-
xınlığı hesaba sığmaz. Tanrıyla yaxınlıq nə yuxarıya çıx-
maqdır, nə aşağıya enmək, Tanrı yaxınlığı varlıq həbsindən 
qurtulmaqdır. Yox olana nə yuxarı, nə aşağı? Yox olanın nə 
yaxınlığı olur, nə də uzaqlığı. Tanrının sənət yurdu da, xəzi-
nəsi də yoxluqdandır. Sən varlığa aldanmısansa, yoxluğu 
nə biləcəksən?.. Diqqət etdinizmi, Peyğəmbər əfəndimiz 
yoxluğu və Tanrının yerini nə qədər gözəl təsvir etmişdir, – 
bu arada Mövlananı öskürək tutdu, o, birtəhər özünü tən-
zimləyib, bir-iki qurtum isti çay içdi və öskürəyi sakitləşdik-
dən sonra söhbətinə davam etdi: 

– Tanrını ancaq Haqq məqamına yetmək üçün sevən, 
eləcə də qərəzlərdən, məqsədlərdən uzaq olan aşiqlərdən 
başqa, ənənəvi olaraq Onun qorxusundan və ya daima xeyri 
ilə yararlanmağa, maddiyyatıyla mükafatlanmağa nail ol-
maq məqsədilə Tanrını sevənlər də var. Onlar təqlidçilərdir. 
Bu cür insanlar bilim adamlarından ilkin məlumat almışlar, 
lakin yetərli bilgiyə sahib deyillər. Ona görə də, onların 
Tanrı sevgisi bir növ ənənə səciyyəlidir, canlarında Allah 
xofundan başqa bir şey yoxdur. Onların yardıma ehtiyacları 
var, Haqq yolunu bilənlərin onlara yardımçı olması gərək-
dir. Ənənəvi Allah sevgisində bulunanlar anlamırlar ki, Al-
lahın nə pul-para kəsən dəzgahı, nə qızıl əridən 
emalatxanası var. Bu, Onun yaradıcılıq meyarına tamam 
yaddır. Xəzinə toplamaq eşqinə düşənlər Tanrını dərk et-
məyənlərdir. Onlar yoxu anlamayan, ağlın ağlını işə salma-
ğı bacarmayan, bu dünyaya hansı mənbədən varid olduğu-
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nu ağlına belə gətirməyənlərdir. Yunus peyğəmbərin qöv-
mü də əvvəlcə varlı həyat sürməyi üstün tutmuşdu. Bu, on-
ların dini və mənəvi cəhətdən məhvinə gətirib çıxarmışdı. 
Bu zaman Tanrı Yunusu göndərərək onları tövbə edib yolla-
rına qayıtmayacaqları təqdirdə fəlakətlə üzləşəcəkləri barə-
də xəbərdar etmişdi. Aşiqlərin Haqq sevgisi iman doğrulu-
ğunun nişanəsidir, o yolda ölsən belə, ölüm sənə xoş gələ-
cəkdir. Əgər imanın belə deyilsə, bil ki, kamil deyildir. İma-
nınız kamil olsun! 

Sevgili dediyin bir Haqqdır, bir də Tanrı. Tanrı “sən mə-
nimsən, mən sənin” demişdir. “Haqq” dediyimiz isə Tanrı 
məqamıdır, Onun dərgahıdır, aşiqlərin qovuşacağı məkan-
dır. Can canana çatmayınca kordur. Eşq dini, eşq məzhəbi 
yetmiş iki şəriətin yeddi qat fövqündədir. Eşqə görə, pad-
şahların taxtı sadəcə bir taxta parçasından ibarətdir. Eşq çal-
ğıçısının Səma rəqsləri vaxtı ifa etdiyi budur: “Qulluq bir 
bağdır, əfəndilik baş ağrısı!” Bu halda eşq yoxluq dəryası-
dır. Haqqa qul olmaq hələ aşiqlik yatabına çatmaq deyil. 
Qul hələ çox sınaqlardan keçməlidir. Özünü kamil hesab 
edən, ağıllı sayan adam ulu Tanrının yolunda hərəkət edə 
bilməz. Ağlın külli ilə eşqə qul olarsan. Qul olarkən aşiq ol-
maq istəyərsən. Qulu aşiqlikdən 1001 günlük sınaq ayırır. 
Aşiq olduqda Haqq yoluna qədəm qoyarsan, lakin bunun 
üçün məlum olan qayda var. Bunların birincisi Şəriətdir – 
qaydaları öyrənmək, ikincisi Təriqətdir ki, bu artıq haqq yo-
luna qədəm qoymaqdır, üçüncüsü Mərifətdir, bu, öz 
“mən”ini öldürməklə, ürəyini bütün pisliklərdən təmizlə-
məklə, elmi və dini biliyini, vicdanını, ədəbini, istedadını 
fitrətində cəmləşdirərək şüurun içindəki şüuru oyatmaqla 
könüldə Tanrının təcəllasını görmək deməkdir. Dördüncü-
sü isə Həqiqiətdir ki, bu mövqe Allahla vəhdətdə olmaq de-
məkdir və yalnız bu halda sufi və ya Haqq aşiqi məqsədinə 
çatmış hesab oluna bilər, – Mövlananın söhbətinin bu yerin-
də onu sürəkli öskürək bir də haqladı və bu, bir qədər uzun 
çəkdi. Sultan Vələdlə Hüsaməddin Çələbi onu evə getməyə 
təhrik etsələr də, o, razılaşmadı və söhbətini yekunlaşdır-
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mağa can atdı. Beləliklə, Aşiqlər sultanı Mövlana Cəlaləd-
din Rumi müridləri qarşısında heç özünün də bilmədiyi, 
sonuncu söhbətinə davam etdi: 

– Hər bir şeyin qarşılıqlı olmasına şübhən olmasın. Pis 
bir şey yeyən adam onu qaytarana qədər ürəyi bulanar. 
Yaxşı bir şey yeyən adam yediyindən ləzzət alar. Həyatda 
da belədir, pislik edən pisliklə qarşılaşar, lakin o, qarşılığın 
haradan, necə gələcəyini duymaqda acizdir. 

Həzrəti İsa buyurur ki, ağıza girən hər bir şey yuyulma-
mış əllərlə edilsə belə, bu, insanı murdar etməz, çünki onlar 
qarına keçir və ordan da çölə atılır. Fəqət insanı murdar 
edən ağızdan çıxanlardır, onların kökü ürəkdə, budağı be-
yində yerləşir. Pis fikirlər, əcaib düşüncələr, qatilliklər, zina-
lar, əxlaqsızlıqlar, oğurluqlar, yalançı şahidliklər və bütün 
digər küfrlər ağızla ifadə olunmaqla insanı murdar edərlər. 
Ürək özü maddi və ya fani olduğundan, onun doğurduğu 
hisslər də keçicidir. Keçici hisslər insanı murdarlığa çəkir. 
Allah isə könüllə seviləndir. Könül ruhun ürəyidir, o, mənə-
vidir, əbədidir, ölməzdir. İnsanın hissləri ürəkdən könülə 
yüksələrsə, onun sevdiyi tək uca Allah olar, o, əbədilik qa-
zanar. Yaxşı adamın ürəyində yaxşılıq xəzinəsi, pis adamın 
ürəyində pislik xəzinəsi olar. Pis adamın ağzından çıxanlar 
onun özünü murdar edər. Ona görə də, yaradılanı sev ki, 
Yaradan da səndən razı qalsın! Tanrının mərhəməti hər kə-
sə şamildir, ona görə də, O, özündən ümidini kəsənlərin 
ibadətdən üz çevirməmələrini istəyir. Ey ümidi kəsilənlər, 
səbir edin, unutmayın ki, kərəm də elə dərd olan yerdədir! 
Qeybə olan imanın görünən şeyə olan inamla müqayisədə 
təsəvvürəgəlməz fəziləti, üstünlüyü vardır. İnsanların igid-
liyi uşaqların igidliyi kimidir. Fərq isə birdir, belə ki, Dəli 
Domrul kimi bir igidin savaşına nisbətdə uşaqların savaşı 
oyuncaqdan ibarətdir. Xalqın savaşı da uşaqların savaşı ki-
mi mənasız və əsassızdır. Dəyənəklə, qılıncla silahlanıb bir-
birini məhv etmək üçünmü doğuldunuz? Tanrı hikmət xə-
zinələrinin gizli qalmaması, onların meydana çıxması üçün 
insanları yaratmışdır. Ağac meyvəsindən tanınar! Ağacın 
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dəyəri isə verdiyi barla, gətirdiyi meyvələrlə bilinər. Allahın 
böyüklüyü də yaratdıqları ilə, yaratdıqlarının ən möhtəşəmi 
olan insanla bəllidir, Onun qüdrəti isə yaratdığı insanın mü-
kəmməlliyindən, əzəmətindən, möcüzəli yaranışından bili-
nir. Tikan kolu əncir gətirməz, göyəm ağacı da üzüm, ya-
xud, yaxşı ağac pis meyvə verməz, pis ağac da yaxşı meyvə 
gətirməz. Tanrı sizi özünün güzgüsü olaraq yaratdı ki, siz-
lərə baxıb öz gözəlliyini seyr etsin. Lakin siz Onu çirkin gös-
tərməkdəsiniz. Özünüzə qayıdın! Allahı olduğu kimi gözəl, 
rəhimli, sədaqətli, nurlu, sevgilərlə zəngin olaraq göstərin, 
nəfsinizi məğlub edin, həvəsinizi yox edin, dünya malına 
nifrət edin! Siz bu savaşları torpaqlar zəbt etmək, hökmdar-
lığınızın çevrəsini genişləndirərək daha böyük xəzinəyə sa-
hib olmaq məqsədilə etdiniz, lakin onlar yenə də sizin olma-
dı. Axirət üçün deyil, dünya üçün yaşayanlar diriykən ölü-
dürlər. Allahdan var-dövlət, sərvət toplamaq deyil, ruzinizi 
diləyin! Könül əhlinin elmi onu çiynində daşıyar, bədən əh-
linin isə elmi özünə yükdür. Bədən əhli nəfsinə və həvəsinə 
hakim ola bilməyənlərdir. Şəhvətin doğurduğu hər bir hiss 
şərab və tiryək kimi ağıla pərdədir. Ağılı başdan alan, insa-
nı sərxoş edən təkcə şərab deyil ki, şəhvətə aid nə varsa ha-
mısı gözü, qulağı bağlayar. Şeytan şərab içməkdən uzaqdı, 
lakin təşəxxüslə, inad və üsyanla sərxoş olmuşdur. Sərxoşla-
rın gözləri misi, dəmiri qızıl olaraq görər! – sonuncu cümlə-
dən sonra Mövlana Cəlaləddin öskürəyini yığışdıra bilmirdi 
və bu get-gedə daha da şiddətlənirdi. Hüsaməddin Çələbi 
ona yaxınlaşanda Mövlana özü getməyə qərar verdi. Ba-
haəddin, Hüsaməddin və digər bir neçə mürid Aşiqlər sul-
tanını evə qədər müşayiət etdilər... 
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X X V I I  F Ə S İ L  

Düyün gecəsi 

Mövlana Cəlaləddin Rumi mədrəsədən evə qayıtdıqdan 
sonra vəziyyəti son dərəcə pisləşmişdi. Səlcuqlu hökmdarı 
ona nəzarət etmək üçün xüsusi təbiblər, loğmanlar təyin et-
mişdi. Hökmdarın vəziri Muinəddin Süleyman Pərvanə, 
Konya qazilərinin qazisi Siracəddin Əbus-Səna Urməvi və 
təsəvvüf alimi Sədrəddin Konyavi tez-tez ona baş çəkir, çox 
zaman isə uzun müddətli yanında qalır, onun söhbətlərini 
dinləyirdilər. Mövlana Cəlaləddinin müridləri də onunla 
mütamadi maraqlanır, eyni zamanda ona hörmət əlaməti 
olaraq təkkəyə gedib Səma rəqsləri edirdilər. Rəqslər zama-
nı onlar mürşidləri üçün dua edir, Allahdan ona sağlıq dilə-
yirdilər. Mövləvi müridləri “Məsnəvi”nin fatihəsi, yəni baş-
lanğıcı hesab etdikləri ilk on səkkiz beytini əzbərdən birlik-
də oxuduqdan sonra Səma rəqslərinə başlayırdılar. Bu ənə-
nə də sonuncu günlər başlanılmışdı... 

“Məsnəvi” cəmi üç il öncə, 1270-ci ildə tamamlanmışdı. 
Onun ilk on səkkiz beytindən başqa qalan hissəsini Mövla-
na demiş, onun müridi və yaxın dostu Hüsaməddin Çələbi 
qələmə almışdı. Hər bir hissəni Mövlana bir daha nəzərdən 
keçirib düzəliş etdikdən sonra Hüsaməddin onun üzünü 
yenidən köçürmüşdü. İndi isə “Məsnəvi”nin ilk on səkkiz 
beytini bütün möminlər əzbərdən söyləyirdilər. Bundan 
başqa, onlar on səkkiz rəqəminə hər zaman riayət edirdilər, 
hətta bir mövləvi dərvişinə, bir yoxsula və ya təkkəyə veri-
lən nəzir-niyazın miqdarında da bu rəqəm qorunurdu. Veri-
lən ianələr on səkkiz quruş, on səkkiz yarım lirə və ya on 
səkkiz lirə miqdarında olurdu. Bir sözlə, mövləvi müridləri 
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on səkkiz rəqəminə müqəddəslik gətirməkdə idi... 
1273-cü il dekabrın 17-si, həftənin bazar günü idi. Möv-

lana Cəlaləddin Rumi yatağında uzanmış, dostları isə başı-
nın üstündə dayanmışdılar. Qızdırmasının get-gedə şiddət-
lənməsi onun səhhətini daha da ağırlaşdırırdı. Lakin onlar 
ara-sıra söhbətlər edirdilər, Mövlana vəsiyyətlərini deyirdi. 
Lakin elə bu vaxt birdən hər yan silkələnməyə başladı. Əv-
vəlcə bu gözlənilməz haldan hamı diksindi, sonra isə zəlzə-
lə baş verdiyi məlum oldu. Mövlana gülümsünürək öz canı-
na işarə edib, – torpaq bir yağlı tikə istəyir, onu yerə basdı-
randan sonra sakitləşəcək, – dedi. Onun bu sözündən Kərra 
xatunun gözləri doldu, atasının sözündən təsirlənən Məley-
kə xatun anasının boynunu qucaqlayıb ağlamağa başladı. 
Onların bu halına ilk dözməyən Hüsaməddin Çələbi oldu, o 
da kövrəldi. Bunları gözaltı seyr edən Mövlana Cəlaləddin 
gülümsəyərək dedi: 

– Mən də əzizlərim Şəms, Kimya və Səlahəddinlə eyni 
ay, eyni əyyamda Haqqıma qovuşuram. Bu, gözəlliyi, ahən-
gi və əsrarəngizliyi ilə seçilən əyyamın mənə olan son vədi-
nə sədaqətidir. Məni ağlamayın, mənə yas tutmayın! Mə-
nim ölümüm əslində “şəbi-arus”dur – toy axşamı, düyün 
gecəsidir. Məzar elə bir pərdədir ki, onun arxasında cənnə-
tin hüzuru vardır. Bu, mənim ulu Tanrıya qovuşduğum 
gündür, – o, bu sözləri deyib ətrafa nəzər saldı, bir az du-
ruxdu və yenidən dilləndi: 

– Öldüyüm gün tabutumu çiyinlər üzərində gördü-
yünüz zaman, sanmayın ki, məndə bu cahanın dərdi var! 
Mənim üçün ağlamayın! Ah-vay etməyin! Nə zaman şeyta-
nın tələsinə düşərsənsə, o zaman ah-vay et! Məzar cənnət 
qapısının pərdəsidir. Batmağı gördün, indi doğmağı da seyr 
et! Bu görünüş bu yanda ölümdürsə, o biri yanda doğum-
dur. Günəş və Aya batmaqdan, qürub etməkdən ziyan gə-
lərmi?! Bu, sənə batmaq kimi görünər, əslində yenidən doğ-
maqdadır. Məzar isə həbsxana kimi görünər, lakin əslində 
canın həbsdən qurtuluşudur. Torpağa hansı sağlam toxum 
əkildi ki, o, bitmədi?! Nə üçün insan toxumuna gəlincə, onu 



Eşq dənizləri qovuşanda  219 

bitməyəcək sanırsan? Sağlam toxum həmişə bitir, bunu 
unutmayın! – bu, Mövlana Cəlaləddin Ruminin son sözləri 
oldu. Onun üzü güldü. Gülə-gülə də qürub edən günəş ki-
mi saralmağa başladı. Sonra da onun gözqapaqlarının xəf-
fifcə bağlanmağa başladığını görən Hüsaməddin Çələbi təş-
viş içində Quran ayələri oxumağa başladı. Lakin onun ürəyi 
mürşidinin bu halına tab gətirmədiyindən yarımçıq daya-
nıb, özünü hönkürtü ilə ağlamaqdan saxlaya bilmədi. Bu 
zaman onu Şeyx Sədrəddin Konyavi əvəz etdi... 

Mövlananın dəfnində yalnız müsəlmanlar deyil, Konya-
da və Konya ətrafında yaşayan xristianlar, yəhudilər, digər 
millətlərin nümayəndələri, eləcə də papazlar və keşişlər də 
iştirak edirdilər. Mərasimi təsəvvür edilməyən bir qələbəlik 
müşayiət edirdi. Böyük-kiçik, kişi-qadın – hamı ağlayırdı, 
mövləvi müridləri çığrışıb paltarlarını cırırdılar. O gün qi-
yamət gününü xatırladırdı... 

Möminlər cənazə namazına durmuşdular. Namazı 
Mövlananın vəsiyyətinə görə Sədrəddin Konyavi qıldırma-
lıydı. Lakin o, çox sevdiyi Mövlana Cəlaləddinin itgisinə 
dözə bilməyib qəşş elədi. Buna görə də, cənazə namazını 
qazi Siracəddin qıldırdı. 

Cənazə götürüldükdə izdiham Gül bağçasına tərəf yön 
aldı. Günorta namazı vaxtı qaldırılan cənazə ikindi namazı 
vaxtı Gül bağçasında yerləşən məqbərinə çatdırıldı. Mövla-
na Cəlaləddin Rumini atasının yanında torpağa tapşırdılar. 
Beləcə, adı min illərə gedəcək böyük mütəffəkir və ulu övli-
yanın bədəni torpağa, ruhu Tanrıya qovuşdu. 

Bundan bir qədər sonra isə Sultan Vələd Səlcuq hökm-
darından atasının qəbri üzərində türbə tikmək təklifi aldı. 
O, təklifi qəbul etdikdən sonra Təbrizdən dəvət olunan me-
mar Bədrəddin, deyilən yerdə Yaşıl türbənin inşasına başla-
dı. Türbə fil ayağını xatırladan dörd qalın sütün üzərində 
ucaldıldı... 
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E P İ L O Q  Ə V Ə Z İ  

Xoş gəldin könlümə,  
xoş gəldin, Allah! 

Göz yumdum dünyanın ləl-gövhərinə, 
Ağladım “Haqq” deyə, tuş gəldin, Allah! 
Bir ağıl oyatdım ağıl yerinə, 
Bütün dəyərlərdən baş gəldin, Allah! 
 
Dərk etdim cismimin hər əzasını, 
Tanrı qədərini, Haqq qəzasını. 
Açdım idrakımın darvazasını, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Səni təfsir etdi zəkama “Quran”, 
Məhəmməd yoluna qədəm qoydu can. 
Helmimi bağlarkən elmimə vicdan, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Qəlbim şükredəndir, dilim zikredən, 
Səbrim müzəffərdir hər işgəncədən. 
Həqiqət evinə qulundur gedən, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Qəlbim təmizləndi, arındı kirdən, 
Könlüm agah oldu hər cürə sirdən. 
Feyzim yox çiçəkdən, güldən, ətirdən, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
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Könül Kəbəsinə etdim meracı, 
Doyura bilmədi eşqin bu acı. 
Sənin təcəllandı başımın tacı, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Dünyanın həvəsi yandı gözümdə, 
Nəfsin məzarı da yoxdur izimdə. 
Qeyri bir istəyi gəzmə sözümdə, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Oxşamaz ruhumu nə şəhvət, nə var, 
Mənlik aramıza çəkər sərt divar. 
Sənin tək bir yarım, bir sevgilim var, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Ədəblə yürüdüm Fənafillaha, 
Eşqinlə çatmışam Bəqabillaha. 
Sən ki, canımdasan, nə dərdim daha, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
 
Elbəyi uymadı şana, şöhrətə, 
Səbr edir yolunda hər cür möhnətə. 
Axirət gözümdə dönüb cənnətə, 
Xoş gəldin könlümə, xoş gəldin, Allah! 
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