
 1 

 Şahin Fazil  

Tarix elmlər doktoru, professor 

 

MƏNƏVİ BIR DOSTLUĞUN TARİXÇƏSİ, YAXUD MÖVLANA CƏLALƏDDİN 

RUMININ “QƏZƏLİYYATE-ŞƏMS TƏBRİZİ” KİTABINDAKI BƏZİ ŞERLƏRƏ 

YAZDIĞIM YENİ TƏZMİNLƏR 

 

Təzmin hər hansı bir şairin əsərlərinə yazılan nəzirə, yaxud bənzətmədir. Dr. Məhəmməd 

Moinin “ Fərhənge-Farsi” adlı izahlı lüğətində oxuyuruq: “ Təzmin – şairin öz şerlərində başqa 

şairlərdən misra və beytlər gətirməklə yazdığı şer növüdür. Əgər şer məşhur, şair isə tanınmış 

şairdirsə, həmin şairin adının çəkilməsinə ehtiyac yoxdur, əksinə şair məşhur deyilsə, təzmin yazan 

şəxs onun adını təzminində hökmən göstərməlidir ki, ona “oğru” deməsinlər” 1 

10 cildlik Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası isə nəzirənin nə olduğunu belə aydınlaşdırır: 

“Nəzirə orijinala həm mövzu, həm də formaca yaxın ola bilər. Nəzirənin ideya - bədii səviyyəsi 

müəllifin istedadından asılıdır”.2 

Zənn edirəm ki, təzmin yazan şair öz şerində təzmin etdiyi şairin adını yazmaqla elə özünü də 

yaşadır. Bəli, mənim yüzlərlə təzminim var. Farsdilli şairlərdən Nizami, Sədi, Hafiz, Şəms Təbrizi 

(Mövlana Cəlaləddin Rumi- Ş.F.) Xacu Kermani, Həllac Mənsur, İbn Yəmin, Kamal Xocəndi, 

Səlman Saveci, Rəziəddin Ərtimani, Osmanlı şairlərindən Tofiq Fikrət, Fovzi Əfəndi Rumi, Osman 

Şəmsi, Novrəs Osmani, İshaq Əfəndi, Məlik bəy Avcı, Namiq Kamal, özbək şairlərindən Əlişir 

Nəvai, Mövlana Lütfi, türkdilli şairlərimizdən Nəsimi, Bədr Şirvani, Şah İsmayıl Xətai, Heyran 

xanım, Xurşidbanu Natəvan, Qasım bəy Zakir, Mirzə Ələkbər Sabir, Seyid Əzim Şirvani, Əbdül 

Xaliq Yusif, Əliağa Vahid, Səməd Vurğun, Ənvər Nəzərli, Mirzə Əli Möcüz və s. şairlərin şerləri 

diqqətimi cəlb etmiş və onlara xeyli təzminlər qələmə almışam. 

İndi isə, böyük hikmət sahibi və dostu olmuş Şəmsəddin Məhəmməd ibn Əli ibn Məlikdad 

Təbrizinin adına yazdığı Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Rumi tərəfindən yazılan Divan haqqında 

müxtəsər söz demək istərdim: 50 min beytdən ibarət divan (əlbəttə, “Məsnəvi” əsərindən başqa - Ş.F.) 

külliyyatı mənim diqqətimi yenidən cəlb etdi. Məlumdur ki, Şəms Təbrizi şair olmamışdır. 

Şəmsəddin Təbrizi haqqında qələm sahibləri çox fikir bildirmişlər. “Qəzəliyyate-Şəms 

Təbrizi” kitabının əvvəlində verilmiş ilk məqalə Rumişünas tədqiqatçı Əli Dəştiyə məxsusdur. 

Məqaləni diqqətlə oxuyuram və məni heyrət bürüyür, çünki Əli Dəştinin elə özü də heyrət içindədir 

və öz-özündən soruşur: “O (Cəlaləddin Rumi - Ş.F.) nə istəyir, nə axtarır, nə hiss edir, nə deyir, onun 

                                                           
1 Dr. Məhəmməd Moin. Fərhənge-Farsi, cild I, Tehran, 1378, səh.1094. 
2 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, cild VII. Bakı, 1983, səh.223 
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bu fəğanı nəyi əks etdirir”.1 Bəli, Əli Dəşti heyran qalmışdır. Nədir onun heyranlığının səbəbi? 

Əlbəttə, səbəb böyük bir şairin cavan bir Dərvişə olan və dərya kimi coşub çağlayan eşq hissidir. Bəs 

nədir bu hissin səbəbi? Şair Mövlananın Təbrizdə doğulub Şamda (Suriyada - Ş.F.) yaşayan 

dərvişxislət bir adamla əlaqəsi özündə nəyi ehtiva edir? Ə.Dəşti yazır: “Cəlaləddini başqa şairlərdən 

fərqləndirən cəhət budur ki, o şeir yazmaq istəmir, o istəyir ki, özünün lal və gizli hisslərini dilə 

gətirsin. O, yuxu görən lal bir adamdır (gonge-xabdide) və yuxusunun danışmaq istəyir. O, ümmanda 

çapalayır, özünün mövzun və xoşahəng sözləri ilə belə deyir:  

 

“Həme cuşəm, həme movcəm, səre-dəryaye-to darəm” 

Tərcüməsi:  

“Coşuram dalğalanıb mən sənin ümmanında” 

  

Allah-Allah, bu necə eşqdir ki, bir şairi bir dərvişə bağlamışdır? Bu nə təhər eşqdir ki, Rumi 

Şəmsin ümmanına düşüb coşur və dalğalanır? Əlbəttə, çox ariflərin, elə bizimdə qənaətimizcə bu eşq 

qətiyyən bəşəri eşq deyildir! Bu eşq bir həmcinsi digərinə bağlayan mənəvi, ilahi bir eşqdir. Bu eşq 

birincisini ikincisinin divanəsi etmişdir. Və bu aşiq o dəli eşqdən qətiyyən qurtulmaq və sağalmaq 

istəmir. Yadıma elə dəm böyük şair Məhəmməd Füzuli düşdü:  

 

“Eşq dərdi, ey müalic, qabili-dərman deyil, 

Cövhərindən eyləmək cismi cüda asan deyil” .2 

 

Yaxud, Füzuli başqa qəzəlində yenə “eşq dərdi”ndən söz açıb söyləyir:  

 

“Eşq dərdinin dəvasi qabili-dərman deyil, 

Tərki-can derlər bu dərdin mötəbər dərmanına”.3 

 

Əlbəttə, M. Füzuli eşqi Allah-taalaya olan eşqdir, C. Rumi eşqi isə real bir şəxsin digər real 

bir şəxsə qarşı yönələn mənəvi, təkrar edirəm, mənəvi bir eşqdir və “Qəzəliyyate – Şəms Təbrizi” 

kitabı əvvəldən axıracan həmin mənəvi eşqi səhifələrdə əks etdirən bir “eşqnamə”dir. “Divane-Şəms” 

eşq dəftəridir, elə bir eşqdir ki, olduqca gözəldir, maddi bulaşıqdan kənar təmiz bir eşqdir, sərasər 

                                                           
1 Bax: Qəzəliyyate-Şəms Təbrizi ba muqademeye-ostad Cəlaləddin Homayi və cənab aqaye - Əli Dəşti, Tehran, hicri 

1335, səh.3 
2 Məhəmməd Füzuli. Əsərləri, birinci cild. Bakı, 1958, səh. 86. 
3 Yenə orada, ikinci cild, səh.191,  
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musiqidir, danışan (nateq) musiqidir və ruhun dilidir. Heç bir şairdə bu qədər cazibə, şur və həyəcan 

görsənmir”.1  

Ə. Dəşti sözünə davam edir. Ruminin bəzi qəzəlləri şeriyyət baxımından hətta nöqsansız 

deyilsə də, Ə. Dəşti demişkən “ Mövləvi qafiyə ardınca getmir, qafiyə onu öz ardınca çəkir və şair 

belə deyir: 

“Xun ço micuşəd mənəş, əz şe’r rəngi midəhəm” 

Tərcüməsi: 

“Şeir rəngi verirəm qaynadığı vaxt qanıma”2 

C.Ruminin Ş.Təbriziyə olan eşqi barədə başqa məşhur İran Rumişünası Cəlaləddin 

Homayinin “Qəzəliyyate-Şəms Təbrizi” kitabına yazdığı böyük həcmli məqaləsini bir hissəsi “Şəmsə 

birləşməzdən əvvəl Mövləvinin şairliyi” (“Şaereye-Mövləvi qəbl əz peyvəstən be Şəms”) adlanır. 

Müəllifin qənaətinə görə, Mövləvi sözün tam mənasında Allahın təkliyinə inanan (“Xodapərsəte-

movəhhed”) bir adam idi. C. Homayi yazır: “O, bütün elmlərə və fənlərə yiyələnməyin dünyəvi işlərlə 

bağlı olduğunu, bunların isə “axirət və Allah yolundan heç nəyə yaramadığını” bildirir, İlahi mərifətin 

bütün elm və fənlərdən yüksəkdə dayandığını nəzərə çatdırır, “ həqiqi elm elə bir nurdur ki, 

Xudavənde-aləm möminlərin ürəklərini həmin nur ilə işıqlandırır” yazır3. Allahın təkliyinə inanan bu 

şairin 38 yaşında ikən Şəms Təbrizi ilə görüşdüyünü və onun əsl şairliyinin Şəms ilə görüşdən sonra 

başlandığını bildirir. Məqalədə yazılmışdır: Şəms ilə tanış olan Mövlana bu adamın oğlu ruhani 

cazibəsi altına düşərək, iki il onunla yaxın müsahib olur, yalnız onunla görüşlər keçirir. Bir ildən çox 

davam edən görüşlərdən sonra Şama yollanan Şəms yenidən Konyaya qayıdır, Cəlaləddinlə daha iki 

il görüşür. Amma, naməlum səbəbdən “yoxa çıxır və heç kim onun aqibətindən xəbər tutmur”.4  

Məlum olduğu kimi, Şəmsəddin Təbrizi günlərin bir günü Kiçik Asiyanın Konya şəhərinə 

gəlir, bir məclisdə Mövləvi ilə görüşür və onu özünə cəzb edir. Belə ki, o “hər kəsdən və hər şeydən 

ayrılıb yalnız Şəms ilə birgə olur”. 5 C.Homayi öz-özündən soruşur: “Mövləvi Şəmsdə nə gördü və 

nə tapdı?”. Bu sorğunun cavabını məqalə müəllifi elə özü də verir:  

“Kəs ləzzəte-in bade nədaned ke, nəxordəst” 

Tərcüməsi: 

“Badənin ləzzətini içməsə bilməz heç kim” 

 

C.Homayi sonra belə qeyd edir: “Sərməstlik, vüsal nişatı, sevinc hissi ilə dolu olan Mövləvi 

eşq yolunun bütün eniş-yoxuşundan başlayaraq, hicran və fəraq yanğısına qədər olan hər iki mənzili 

                                                           
1 Qəzəliyyate-Şəms Təbrizi, səh.9 
2 Yenə orada səh.7 
3 Yenə orada, səh.61-62 
4 Yenə orada, səh 48,31 
5 Yenə orada, səh. 53,60,58 
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keçdi, amma hara çatdı?” şoruşan müəllif dərhal “bilmirəm” sözünü yazır və bu “bilmirəm” ifadəsini 

belə əsaslandırır: “Mən bu yolu keçmədim və o məqama yetişmədim deyə, həmin yol haqqında heç 

nə deyə bilmərəm” deyir. C.Homayinin fikrincə Mövlana Şəmslə baş verən görüşündən sonra bütün 

elm, irfan, kəşf, şohud, kəramət və şeyxillikdən əl çəkir və onları “eşq qumarında” uduzur. Amma 

C.Homayi bunu bildirməyidə unutmur: “O iki böyük (bozorgvar) adamın bir-birinə yaxınlığı asimani 

və İlahi bir birləşmədir (peyvənd), adi və bəşəri əlaqələrdən fərqlidir.1 

Yenə oxuyuruq: “Şəmslə baş verən ayrılıqdan sonra Mövlana yeddi il özünə yer tapmamış, 

həmişə onun axtarışında olmuş, hətta iki dəfə Konyadan Dəməşqə getmiş, amma ümidsiz halda geri 

qayıtmışdır.  

“Qəzəliyyate-Şəms Təbrizi” kitabında üçüncü müəllif Pərtov Ələvinin “Sərgozəşte- Movlana” 

adlı məqaləsi də vardır. Məqalədən sətirlər: Mövlana Bəlxdə doğulub, Kiçik Asiyanın Konya şəhərinə 

gəlib orada da dəfn olunub. Təbrizli Şəmsəddin Məhəmməd ibn Məlikdad, deyilənə görə, Konyaya 

gəldi. O, yazısı və savadı olmayan bir qələndər idi... Mövləvi ilə görüşdü və o Şəmsəddinin eşq əsirinə 

çevrildi, hər şeyi bir kənara qoyaraq ona birləşdi. Onun ətəyindən yapışdı, onunla xəlvətə çevrildi... 

Şeyxin ad-sansız bir dərvişin toruna düşdüyünü görən həsədkar adamlar şeyxi ondan ayırmağa çalışıb 

Şəmsin qanına susadılar və Şəms bir ildən sonra Konyadan çıxıb Dəməşqə getdi. Mövlana oğlu Sultan 

Vələdi onun dalınca Dəməşqə yolladı. Şəms onunla birlikdə geri döndü. Amma Şeyxin müridləri 

yenə narazılıq etdilər. Şəms məcbur olub Şama qayıtdı və yoxa çıxdı.  

Beləliklə, məqaləmizin mənəvi bir dostluğun tarixçəsi hissəsi bitdi və Cəlaləddin Rumi 

qəzəllərinə yazdığım təzminlər başlayır. 

  

I 

“Sariban, bir bax, qatarda hər dəvə kim var, məst, 

Mir məstdir, xacə məstdir, yar məst, əğyar məst  

   

Görməmək məst olmayan heç kimsəni mümkün deyil, 

Sərbəsər məxluq məstdir, xəlq məst, sərdar məst.  

 

Bağə düşdüm məst kimsə görməyim mən, amma ki,  

Rəqs edirdi şövq ilə – bağban məst, gülzar məst. 

 

Məstlərin əhvalına heyrətdə qalmış gözlərim, 

                                                           
1 Yenə orada, səh.31 
 “Sarbana oştoran bin sərbəsər qəttar məst,  

Mir məsto, xacə məsto yar məst, əğyar məst”  
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Məst olanlar bir kərə, olmaq dilər təkrar məst. 

 

Görkəmindən memarın məstanəlik görsənmədə, 

Viran olmazmı qəsr olmuşsa gər memar məst. 

 

Dinlədim, əfsus, tardan qeyri-düzgün çox nəva,  

Tarzən məst olmasa mümkünmü olsun tar məst.  

 

Qəm fəqət yağmaqdadırsa anbarından göylərin,  

Olmayıbdırmı məgər göylərdə anbardar məst?  

 

Baş verən hər bir tərəfdə bədliyi, bədməstliyi 

Eyləməz hüşyar olan kəs, eyləyər inkar – məst. 

 

Bunları röyada gördüm, külli-aləm məst idi, 

Şahina, bir sən deyildin, bir də ki, dildar məst.  

 

 II 

 

Aşiq ki, yarın yanında məskun, 

Əlbəttə, olar müdam məftun. 

 

Ağlatmasa hər adam adamı, 

Olsun üzü kaş həmişə gülgün. 

 

Eşq etməyi şairin günahmı? 

Şairlər olur müdam vurğun.  

 

Ey eşqə düşən, düşün əməlli, 

Gəlsin əməlin sözünlə uyğun.  

 

Dərya kimi göz yaşı axıtma,  

Əhvalını eyləmə digər gün.  

 

Aşiqlərə et ədəblə təzim, 
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Əğyarə demək gərəkdi “məlun” 

 

Zərlə dolu xurcunu olan var,  

Dərvişə nə zər gərək, nə xurcun. 

 

Vurğun olanın gözü işıqlı, 

İlhamı geniş və təbi coşqun.  

 

“Hər şer ki, yazdı Şəmse-Təbriz, 

Hər kimsə eşitdi oldu Məcnun”  

 

III 

“Dayəsisən sağərü peymanənin, 

Mayəsisən məclisü meyxanənin”   

 

Aşiq olandan bəri eşq elminə,  

Aşiqiyəm aqilü fərzanənin.  

 

Gəldi kitabdan mənə çox faidə,  

Var açarı məndə kitabxanənin.  

 

Vurmadayam şəmə canı sidq ilə,  

Yanmağı mümkünsə də pərvanənin.  

 

Eylə dəva mən kimi divanəyə,  

Möhtacıyam sən kimi cananənin. 

 

Sən mənə ən doğma olan bir adam,  

Vurğunuyam, sanma ki, biganənin.  

 

                                                           
 Beytin farscası:  

“Hər şer ke goft Şəmse-Təbriz, 

An kəs ke şenid gəşt Məcnun”. 
 Beytin farscası: 

“Dayedehi sağəro peymanera, 

Mayedehi məcleso meyxanera”.  
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Xoş qoxu gəlməkdə uzaqdan mənə,  

Ətrini çatdır sevənə nanənin.  

 

Sədd olası qarşıma əğyar yox,  

Mərdliyi azdırmı bu mərdanənin?  

 

Sanma məni şahini hər afətin,  

Şahiniyəm sən kimi şahanənin. 

  

IV 

“Ol Yusifi-xoşüzar gəldi, 

Ol İsiye-ruzigar gəldi” 

 

Həmcinsə o dəm göründü həmcins,  

Rumi ki, demir nigar gəldi.  

 

“Yar” istilahı rəva o yarə,  

Yar yanına gəldi – yar gəldi.  

 

Elm idi varı, deyildi yoxsul,  

Yoxsul kəsə sanki var gəldi.  

 

Eşqi oların ki, mənəviydi,  

Eşq onlara iftixar gəldi. 

 

Onlar ki, o eşqə bəndə, sanki  

Eşq onlara hökmdar gəldi.  

 

Birlikdə olanda birdi onlar,  

Təklikdəsə, intizar gəldi.  

 

Şahin, ola eşq öylə eşqə!  

                                                           
 Beytin farscası:  

“An Yusefe-xoşüzar aməd, 

V-an İsiye-rüzgar aməd” 
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Xətmində sözün şüar gəldi.  

  

V 

“Ey canımız, ey canımız, ey küfr ilə imanımız”   

Ey dərdimizdən hali kəs, ey bizlərə loğmanımız.  

 

Mehmanım ol, mehmanım ol, mehmannəvazəm, ey pəri,  

Hey gözlərəm mehman gələr, gəlmir neçin mehmanımız? 

 

Görsən ki, çıxmırsan üzə, ey yar, baxmırsan sözə,  

Sən ki, görünmürsən gözə, boşdur daha meydanımız. 

 

Ey Leylimiz, ey meylimiz, tərk etməyək gəl meyli biz,  

Sən hardasan, mən burdayam, var meyl, yox imkanımız.  

 

Tənha mənəm, tənhaya gəl, Məcnununam səhraya gəl, 

Mərcan üçün dəryaya gəl, dəryadadır mərcanımız. 

 

Ey hurimiz, ey nurimiz, bitmiş yaxınlıq müddəti,  

Vüslət daha çox-çox uzaq, çox-çox yaxın hicranımız.  

  

Təklifimə ol müştərək: Hicranı ləğv etmək gərək! 

Neyçün zəifsən, ey mələk, qüvvətlidir şeytanımız.  

 

Əvvəlki tək bayram edək, yetməkdədir bayram yenə, 

Gəl sidq ilə qurban kəsək, qurban sənə qurbanımız.  

 

Ruh hardadır, ey can, tapaq, loğmanım ol, dərman tapaq, 

Sultanım ol, sultan tapaq, olsun əyan sultanımız. 

 

Biçarədir şair bu gün, təkrar edir Mövlana tək  

“Ey canımız, ey canımız, ey küfr ilə imanımız”  

                                                           
 Misranın farscası: 

“Ey cane-ma, ey cane-ma, ey kofro ey imane-ma” 


