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Seyyid Yəhya Bakuvi

Bir evin içinə düşəndə işıq

Qalmaz belə yerdə zülmət, qaranlıq... 

Hava günəşli idi. Xəzərdən sərin yaz küləyi 

əsir,  yaşıl yarpaqlı ağacların xışıltısı maşın səsləri-

nin azaldığı bu yerdə az da olsa eşidilirdi. Leyla və 

Ramil ilk dəfə idi ki, məktəb tərəfindən İçərişəhərə 

təşkil olunan ekskursiyaya qatılmışdılar. Tarix 

qoxan divarların arasından, daş döşəməli yollardan 

keçərək gəldikləri saray onlarda çox xoş təəssürat 

oyatmışdı. Qədim bənnaların vurduğu bəzəklər, 

daş oymalar, milli memarlığın ən gözəl nümunələri 

göz oxşayırdı. 
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Şüşə qutuların içindəki qədimi kitablar, qılınclar 

və digər bəzək əşyaları isə elə bil onların özləri-

ni min il əvvəl yaşamış dədə-babalarının yanında 

təsəvvür etmələrinə sövq edirdi. Hələ bir də zirzə-

midən gələn ayaq taqqıltıları var idi; oraya xüsusi 

səs verən və döşəməyə işıqlı görüntü əks etdirən 

aparatlar quraşdırmışdılar. Bu, muzeyin dəhlizlərin-

də mistik ab-hava yaradır, səslər əks-səda verərək 

ziyarətçiləri şah dövrünün sirli dünyasına səyahətə 

çağırırdı... 

Orada gördükləri, müəllimin danışdıqları uşaq-

ların diqqətini çəkmiş, onlara çox maraqlı gəlmiş-

di. Ən çox diqqətlərini çəkən və xoşlarına gələn 

yerlərin, böyük qapıların, gümbəzlərin və qaran-

lıq dəhlizlərin qarşısında dayanıb çoxlu-çoxlu şəkil 

çəkdirmişdilər. Bu şəkillərin onları hansı macərala-

ra aparıb çıxaracağından xəbərsiz idilər.

Ekskursiyadan qayıdan bacı-qardaş evə girən 

kimi qarşılarına babaları Həsən kişi çıxdı. Boynuna 

atılıb sarıldılar. Ramil həyəcanla dedi:

- Baba, biz bu gün İçərişəhərə getmişdik.

Həsən baba onun başını sığallayıb dedi:

- Ay maşallah! 
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Leyla da əlavə etdi:

- Məktəbdən aparmışdılar, ekskursiya gəzintisi 

idi.

Həsən baba onun da başına əlini çəkib əyildi, 

alnından öpüb dedi:

- Ay bərəkallah, nə yaxşı iş görüblər. Məktəb-

lilərə gəzinti təşkil edərkən tarixi yerləri gəzdirmək 

çox yerində bir seçimdir. İnsan gərək öz tarixini, 

keçmişini yaxşı bilsin ki, onun üstündə öz gələcəyi-

ni qursun. Axı ağac öz kökü üstə bitər...

Babasının ağzındakı sözün bitməyini səbir-

sizliklə gözləyən Ramil yerində dayana bilmirdi. 

Bir neçə dəfə əliylə babasının qoluna toxundu ki, 

diqqətini çəkib sözün arasına girsin. Nəhayət onun 

dərindən nəfəs almaq üçün sözünə ara verməyini 

fürsət bilərək Leylaya tərəf döndü və əli ilə onu çə-

kişdirməyə başladı:

- Şəkilləri göstər, şəkilləri! Qoy baba da baxsın, 

şəkilləri çıxart!..

Leyla yaşca Ramildən böyük idi və ondan üç 

sinif yuxarıda oxuyurdu. Buna görə də anası Ra-

milə bərk-bərk tapşırmışdı ki, məktəbdə hər zaman 

Leylanın sözünə qulaq assın. Leyla da bu tapşırığın 
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öhdəsindən ləyaqətlə gələ bilmək üçün hər zaman 

məsuliyyətli olmağa çalışardı. Qardaşının ehti-

yaclarını həll etmək üçün diqqətlə səy göstərərdi. 

Onun paltarının, kitab-dəftərinin hər zaman səliqə-

li olmasını istəyən Leyla bu dəfə şəkillərin əzilib-bü-

züşəcəyindən ehtiyatlanaraq etiraz etdi:

- Tələsmə də, bir əynimizi dəyişək, yeməyimizi 

yeyək, sonra rahat-rahat oturub baxarıq.

Amma Ramil şəkilləri babasına bu dəqiqə 

göstərmək fikrində idi. Belə hallarda onu qərarın-

dan döndərmək heç də asan olmurdu.

- Mənim şəkillərimi ver! Hanı söz vermişdin ki, 

evə çatan kimi bölüşdürəcəksən! Mən babama şə-

killəri göstərmək istəyirəm!..

Qardaş-bacı hər biri öz dediyini elətdirmək 

üçün dirənirdi. Danışıq tonlarının yüksəldiyini gö-

rən baba aranı sakitləşdirmək üçün mübahisəyə 

müdaxilə etdi:

- Leyla, bala, madam ki, söz vermisən, Ramilin 

şəkillərini ver, səninkilərə də sonra baxarıq.

Leyla şəkillərə baxmağın əyləncəsini əldən bu-

raxa bilməzdi. Axı hamı oturub ilk dəfə baxanda 

daha həyəcanverici olurdu. Odur ki, bütün şəkilləri 
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çıxardıb balaca stolun üstünə tökdü. İki əli ilə şəkil-

lərin üstünü örtdü ki, o göstərmədən heç kəs bax-

masın. Sonra bir-bir götürüb şərh etməzdən əvvəl 

anasını çağırdı:

- Anacan, ana!... Gəl, şəkilləri göstərirəm!

Anası mətbəxdə yemək hazırlamaqla məşğul 

idi. Əlləri bulaşıq olduğu üçün onları qarşılamağa 

tələsməmişdi. Mətbəxdəki işinə davam edə-edə on-

lara qulaq asırdı. Əlindəki işi bitirdikdən sonra gəl-

mək fikrində idi, amma qızının bu çağırışına görə 
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daha çox dayana bilmədi. Onların könlünü qırma-

maq üçün işini yarımçıq saxladı, əllərini yuyub on-

lara yaxınlaşdı. 

- Ay xoş gəlmisiz! Ekskursiyanız necə keçdi? 

Xoşunuza gəldi?

Uşaqlar ikisi də bir ağızdan “bəli” deyərək ana-

ları ilə salamlaşıb qucaqlaşdılar. Sonra isə hamısı 

həyəcanla balaca stolun ətrafına yığışıb şəkillərə 

baxmağa başladılar. Leyla şəkillərin haralarda çə-

kildiyini bir-bir izah etməyə çalışsa da, Ramil daha 

çox babasına öz dostlarını tanıtmaqla məşğul idi:

- Bu Bilaldır, ən yaxın dostum, bu da Elvin... 

Bax bu Sadiqdir, bu da onun bacısı...

Sıra ucu şiş bir abidənin qarşısında çəkilən şək-

lə gəlmişdi. Leyla onu dinlədiklərindən əmin olmaq 

üçün əvvəlcə öz sözünü deyir, sonra şəkli tamaşaçı-

lara təqdim edirdi.

- Bu ucu şiş yer də Şirvanşahlar sarayının həyə-

tindəki bir məqbərədir, - deyib, şəkli göstərdi. - Biz 

bura girdik, balaca, boş otaq idi. Bir də qabağında, 

bax buradan aşağı bir pilləkən var idi. Aşağı qa-

ranlıq idi, biz girmədik. Müəllimə də dedi ki, - ora 

girməyə ehtiyac yoxdur. Orada qəbir var, səs-səmir 
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salmağınız yaxşı olmaz.

Ramil yenə şəkli bacısının əlindən qapıb orada-

kıların adlarını saymağa başladı:

- Bu yenə Bilaldır. Bax bu Hüseyindir...

Həsən baba şəklə duyğulu-duyğulu baxdı, sonra 

da asta bir səslə əlavə etdi:

- Bu da Seyyid Yəhya həzrətləri...

Bu söz dərhal Leylanın diqqətini çəkdi:

- Baba, müəllimə də belə demişdi. Seyyid Yəh-
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yanı tanıyırsan? Onun haqqında danışa bilərsən?

Nağıl və hekayələri çox xoşlayan Ramil də 

onun istəyinə qoşuldu:

- Danış, baba, danış! Nə olar, bizə Seyyid Yəh-

ya haqqında danış!...

Həsən baba bu tələbi məmnuniyyətlə qarşıla-

dı. Köhnə söhbətləri, öz başına gəlmiş əhvalatları, 

ya da öz atasından eşitdiyi xatirələri danışmağı çox 

xoşlayardı. Bəzən içində bir narahatlıq yaranardı ki, 

birdən nəyisə danışmaram, mənimlə birlikdə yox 

olub gedər. Bildiyi hər şeyi uşaqlarına, nəvələrinə 

danışaraq nəsildən-nəsilə ötürməyi özünə borc bi-

lirdi. Bu vaxta kimi nəvələri ilə arasında heç Seyyid 

Yəhya haqqında söhbət açılmamışdı. Bir zamanlar 

oğluna danışdıqlarını indi də nəvələrinə danışmaq 

üçün ən münasib məqam gəlmişdi.

Şəkillərə ilkin baxış fəsli bitdiyi üçün anası mət-

bəxə qayıtdı ki, yeməyi tez hazırlasın. Baba isə 

köksünü ötürüb sözə başladı:

- Seyyid Yəhya Şirvani və ya Seyyid Yəhya Ba-

kuvi deyə adı keçən bu böyük din alimi XIV əsrin 

axırlarında Şamaxıda anadan olub. Şamaxı Şirvan 

bölgəsində yerləşdiyi üçün ona Şirvani deyiblər. O, 
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eyni zamanda dövrünün ən məşhur təriqət şeyxlə-

rindən biri olub.

Leyla soruşdu:

- Bəs nəyə görə adının axırına Bakuvi sözünü 

artırıblar?

Həsən baba bu sualı cavabsız buraxmayaraq 

söhbətinə davam etdi:

- Çünki ömrünün və yaradıcılığının ən məhsul-

dar dövrünü, təxminən qırx ilini Bakıda keçirib. 

Vəfat edəndə Bakıda, gördüyünüz bu məqbərənin 

olduğu yerdə dəfn olunub.14
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Bu səfər Ramil şəkli qabağına çəkərək daha 

diqqətlə və ayrı bir məna ilə baxmağa başladı. 

Abbas baba gözlərini pəncərədən uzaqlara, mavi 

Xəzərə zilləyərək danışmağa davam edirdi:

- O, din elmlərində böyük bir dərya idi. İlk təh-

silini elə Şamaxıda almışdı. Atası Bəhaəddin kişi 

imkanlı şəxs idi. Həm ticarət və əkinçiliklə məşğul 

olur, həm də sarayda nəqibul-əşraf vəzifəsini icra 

edirdi.

Ramil gözünü şəkildən çəkərək babasının üzünə 

baxdı və soruşdu:

- Nəqibul-əşraf nədir ki, baba?

Baba gülümsəyib cavab verdi:

- O dövrdə peyğəmbər sülaləsindən gələnlə-

ri ayrı dəftərlərə qeyd edər, onlara xüsusi hörmət 

göstərərdilər. Peyğəmbərin nəslindən, yəni əh-

li-beytdən dünyaya gələnləri və dünyadan köçənlə-

ri qeyd edib siyahısına nəzarət edənlərə Nəqibul-əş-

raf deyilirdi. Onlar həm əhli-beytin işləri ilə məşğul 

olur, ehtiyaclarını təmin edir, haqlarını qoruyur, 

həm də bir növ onları rəsmi olaraq təmsil edirdilər. 

Bu vəzifə də elə peyğəmbər nəslindən olan şəxs-

lərə tapşırılardı.
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Leyla həyəcanla soruşdu:

- Elə isə Seyyid Yəhya da peyğəmbər nəslin-

dəndir?

Babanı yormamaq üçün bu suala mətbəxin qa-

pısından boylanan anası qısaca cavab verdi:

- Bəli qızım! Ona görə də adının əvvəlinə “sey-

yid” deyə əlavə edilib. Seyyid Yəhya peyğəmbər 

nəslindən olan altıncı imam Musa Kazımın nəslin-

dəndir. 

Həsən baba mətbəxə tərəf yönələn diqqətləri ye-

nidən özünə cəlb etmək üçün yüngülcə öskürdü və 

uşaqların ona baxdığını görüb sözünə davam etdi:

- Uşaqlıq illəri elə ailəsinin yanında keçib. Uşaq-

lıqdan bəri çox tərbiyəli, çox mərifətli və çox ağıllı 

olduğu deyilir. Onun haqqında rəvayət edilən bir 

mənqəbədən görünür ki, elm əhlinə, yaşca böyük 

olanlara necə də böyük hörmət göstərərmiş.

Ramil həyəcanla babasının əlindən asılıb dedi:

- Bizə danış da baba, nə olar, danış da! Hansı 

rəvayətdir, danış!..

Həsən baba bu dəfə lap dərindən öskürüb gəli-

ninə səsləndi:
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- Qızım, bir çay gətir, dilim-dodağım quruyub, 

- sonra nəvələrini bir daha bağrına basıb söhbətinə 

davam etdi, - bir gün Seyyid Yəhya dostları ilə bir-

gə çövkən oynayırmış. Bu vaxt oradan tələbələri 

ilə bir yerdə dövrün hörmətli alimlərindən Pirzadə  

keçirmiş. Bundan xəbəri olmayan gənclərin əllə-

rindəki dəyənəklə vurduqları top gedib Pirzadənin 

önünə düşür. Topun arxasınca qaçan gənc Yəh-

ya isə qarşısında Pirzadəni görəndə dayanır. Onun 

önündən keçib topu almağa həya edir. Ədəb-ər-

kanla onlara salam verir və istəyir ki, gözləsin, on-

lar keçsin, sonra topu götürsün.

Elə bu vaxt Həsən babanın pürrəngi çayı stola 
18
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qoyuldu. Uşaqlar həyəcandan hekayənin yarımçıq 

qalmasını istəmirdilər:

- Baba, davam elə! Çayı içə-içə danış! – deyə 

Leyla istəklərini dilə gətirdi. Anası onları sakitləş-

dirmək istəsə də, Həsən baba əli ilə işarə etdi ki, 

hər şey qaydasındadır. Çaydan kiçik bir qurtum alıb 

danışmağa davam etdi:

- Yəhyanın bu ədəbli hərəkəti Pirzadənin xo-

şuna gəldi. Ayaq saxlayıb bir müddət onu gözləri 

ilə süzdü, onun üzündəki ifadədən sanki qəlbindəki 

gövhəri gördü. Yanındakı tələbələrinə belə dedi: 

“Allah-Təala bu uşağa babalarının ədəb-ərkanını, 

gözəl əxlaqını bəxş edib.  Gəlin dua edək ki, o da 

yolumuzun mənəvi ab-havasından nəsiblənsin”. 

Sonra onun üçün dua etdilər. Bu hərəkət Yəhyanın 

da çox xoşuna gəldi. O gecə bir yuxu gördü. Yuxu-

da cəddi Həzrət Muhamməd əleyhissalamı gördü. 

Həzrət Muhamməd ona nurani bir kişini göstərib 

dedi: “Bu sənin mənəvi atandır, onun yanına get. 

Ondakı sirr bizim mənəvi sirlərimizdəndir. Sənin 

yolun da şərəf sahibi baban Əliyyül-Mürtəzanın 

yoludur...” Bu yuxudan heyrətə gələn Yəhya səhər 

yuxusunu danışmaq üçün Pirzadənin yanına getdi. 
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Pirzadə də onu öz müəllimi olan şeyx Sədrəd-

dinin hüzuruna apardı. Şeyxin hüzuruna girəndə 

Yəhya məəttəl-məəttəl ona baxmağa başladı. 

Şeyx Sədrəddin onun çaşqınlığını başa dü-

şüb dedi: “Yaxşı-yaxşı bax, gör yuxunda 

sənə mənəvi atandır deyilən kişiyə oxşa-

yırammı?” Bu hadisə qarşısında göz yaş-

larını saxlaya bilməyən Yəhya ağlayaraq 

şeyxin əllərinə sarıldı. Onun ən sadiq 

tələbələrindən oldu və şeyxi vəfat edənə 

kimi ondan ayrılmadı.
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Söhbətə maraqla qulaq asan ana da sual ver-

mək ehtiyacı hiss etdi:

- Bu hadisələr hamısı Şamaxıda baş vermişdi?

Baba çayından bir udum da alaraq təsdiq etdi:

- Bəli, Seyyid Yəhya ancaq şeyxi Sədrəddinin 

vəfatından sonra Bakıya köçür. O illərdə Şirvan-

şahlar dövlətinin mərkəzi bir müddət Bakı olaraq 

təyin olunur. Amma, ümumiyyətlə, Şirvanşahlar 

dövlətinin paytaxtı tarixən Şamaxı şəhəri olub. 

Həmin dövrün hökmdarı Seyyid Yəhyanı Bakıya 

dəvət edir və onun fəaliyyət göstərməsi, tələbələr 

yetişdirib bölgəni İslamın gözəl əxlaqı, mənəvi tər-

biyəsi ilə aydınlatması üçün böyük bir məktəb tik-

dirir. Belə yerlərə o dövrdə “xanəgah” deyirdilər. 

Dərs otaqları, yataq otaqları, məscidi, yeməkxana-

sı olan kompleks bir tədris mərkəzi idi. 

Leyla soruşdu:

- Ora Bakının harasında yerləşirdi ki?

Həsən baba stolun üstündəki şəkilləri bir az qa-

rışdırdıqdan sonra birini seçib götürdü. Məscidin 

qarşısında çəkilən şəkli onlara göstərib dedi:

- Getdiyiniz Şirvanşahlar sarayının ətrafında. 

Gördüyünüz bu məscid də elə o xanəgahın ərazi-
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sində yerləşir. Ətrafdakı otaqların bir çoxu uzun il-

lər sonra ermənilərin təxribatında, xüsusilə rusların 

və sovetlərin işğalında dağıdılıb. Geriyə məqbərə, 

məscid və bəzi böyük tikililər qalıb.

- Mən də baxım, mən də baxım, - deyə şəkli 

çəkən Ramil az qalsın onu cırırdı. Hər kəsin nara-

zı baxışlarından dəcəlliyinin yanlış olduğunu başa 

düşən Ramil şəklə baxıb onu sakitcə babasına qay-

tardı.

Leyla soruşdu:

- Baba, bəs onun haqqında başqa he-

kayələr varmı?

Əlindəki boş stəkanı yavaşca nəl-

bəkiyə qoyan Həsən baba bu sua-

la cavab verməkdə sanki çətin-

lik çəkdi. Bir az fikirləşəndən 

sonra təbəssüm etdi, ağlına 

gələn fikirdən razı halda 

başını salladı və əlini tele-

fona ataraq dedi:

22
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- Abbas babanız köhnə ədəbiyyatçılardandır. 

Ən yaxşısı onu çağırım, axşam bizə gəlsin. Əslində 

Seyyid Yəhya Şirvani haqqında mənim də bilmədi-

yim bir çox şey var. Bərabər öyrənərik... Alo, alo, 

ay Abbas müəllim...

İki baba bir-biri ilə hal-əhval tutub bir müddət 

söhbət etdilər. Danışığın axırı isə belə qurtardı:

- Oğluna deyərsən, işdən çıxanda gəlib məni də 

götürsün. Axşam-axşam yollarda gözləmək məni 

yorsa, sizə çox şey danışa bilməyəcəyəm.

Babalar gülüşüb telefonu bağladılar. Uşaqlar da 

gəzinti paltarlarını dəyişib yemək stolunun arxa-

sına keçdilər. Yeməkdən sonra sabahkı dərslərini 

hazırlayan uşaqlar səbirsizliklə axşamı gözləməyə 

başladılar.

Havanın sərinlədiyini görən Ramil velosipedi-

ni götürüb küçəyə çıxdı. Məhlənin o biri başında 

görünən dostlarının yanına getmək üçün tələsirdi. 

Yaxınlaşan maşının keçməyini gözlədi və maşın 

keçən kimi ayağını aşırıb pedala basdı. Qısa bir 

vaxtda dostlarına yetişərək onlarla salamlaşdı və 

babasından öyrəndiklərini böyük bir həvəslə onlara 

danışmağa başladı. Bir müddət sonra bütün bildik-

lərini danışıb qurtardı. Bu söhbətlər dostlarının da 
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xoşuna gəlmişdi. Onunla bir sinifdə oxuyan Bilal 

soruşdu:

- Çox maraqlıdır. Bəs sonra nə oldu?

Ramil sevincək halda dedi:

- Axşam o biri babam da gələcək. Onun danış-

dıqlarını da sabah məktəbdə danışaram. 

Üç dost məhlədə o baş – bu baş velosiped ya-

rışdırmağa başladılar. Ramil ikitəkərli velosiped 

sürməyə təzə öyrəndiyi üçün atası ona tapşırmışdı 

ki, hələ heç kəslə yarışa girişməsin. Amma Ramil 

dözə bilmirdi, sanki içindəki qüvvə onu bu həyəca-

nı yaşamaq üçün tələsdirirdi. Dostlarının arxasınca 

var gücü ilə pedal çevirir, bəzən onları keçir, bəzən 

də arxada qalırdı. Birdən yan tərəfdə, öz həyətlərin-

də oynayan uşaqların topu divardan aşaraq yolun 

ortasına düşdü. Ramil topu görüb velosipedi kəna-

rından sürmək istəsə də, sıçraya-sıçraya istiqaməti-

ni dəyişən top gəlib onun təkərinin qabağına keçdi. 

Düzdür, təkərini topdan qırağa çəkməyi bacardı, 

amma tarazlığını itirib velosipedini daha çox ayaq 

üstə saxlaya bilmədi. Yanı üstə yerə düşəndə dizi 

dəydi və buna görə çox üzüldü. Çünki yerə dəyən-

də dizi siyrilmişdi və azca qanamışdı. Dostları ona 

evə getməyi məsləhət bildi. O da dizinin ağrısına 
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baxmayaraq velosipedini sürə-sürə evinin yolunu 

tutdu.

Onun üzgün halda və dizi qanamış olaraq içəri 

girdiyini görən anası əvvəlcə təlaşlandı, - bir az eh-

tiyatlı sür də, - dedi, sonra isə tez özünü yığışdırıb 

oğluna toxtaqlıq verdi:

- Heç nə olmaz, elə-belə şeydir. Gəl təmizləyək, 

keç sabahın dərslərini bir daha gözdən keçir. Axı 

axşama baban gəlir, axşam buna vaxtın olmayacaq.

Axşamkı qonağın gəlişi ilə əlaqədar gözəl bir 

süfrə qurulmuşdu. Başqa vaxt belə süfrənin ətrafın-

dan əl çəkməyib yeməyə başlama icazəsini həyə-

canla gözləyən uşaqlar indi pəncərənin kənarından 

əl çəkmirdilər. Abbas babanı, daha doğrusu onun 

danışacaqlarını səbirsizliklə gözləyirdilər. Nəhayət, 

göy rəngli maşın tindən ara küçəyə döndü. Uşaq-

lar maşını qarşılamaq üçün sevinclə qaçışaraq aşağı 

endilər. Həsən baba da onları izləmək üçün pən-

cərədən aşağı boylandı. Oğlu və qudası maşından 

enib evə tərəf addımlayırdılar.

Əsas söhbəti yeməkdən sonraya saxladılar. 

Çünki hava artıq qaralmışdı və bu uzun, şirin söh-

bətin ortadan bölünməsini heç kim istəməzdi. 

Yeməkdən sonra çaylar süzülən kimi Leyla və Ra-
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mil, hərəsi Abbas babanın bir qolundan yapışaraq 

onu divana əyləşdirdilər. İkisi bir ağızdan, xorla tə-

kid etdilər:

- Danış baba, danış baba!...

İndi təqaüdçü olan illərin ədəbiyyat müəllimi 

Abbas baba bu tələbdən razı halda başını salladı, 

hər kəsin ona qulaq asdığını yəqin edib söhbətə 

başladı:

- Seyyid Yəhya Şirvani həzrətlərini ən çox məş-

hur edən məsələ onun Xəlvəti təriqətinin ikinci 

qurucusu sayılmasıdır. O təriqət ki, Yəhya Şirvani 

ilə təməllərini şəkilləndirmiş, Azərbaycanın hüdud-

larını aşaraq Anadoluya, Balkanlara, Kırıma, Orta 

Asiya və Afrikanın şimal bölgələrinə yayılmışdır. 

Təsəvvüf  təriqətlərindən olan Xəlvətiliyin əsas qu-

rucusu 1397-ci ildə vəfat etmiş olan Pir Ömər Xəl-

vəti olsa da, Seyyid Yəhya bu təriqətin əsaslarını 

inkişaf etdirərək kitab halına gətirmiş, bu təriqə-

tin mənsubları üçün vird və üsullar tərtib etmişdir. 

Seyyid Yəhya sayəsində bu təriqət Azərbaycanın 

sərhədlərini aşaraq dörd bir yana yayılıb və bir çox 

insanın Allah yolunda kamala çatmasına vəsilə 

olub. Ona görə də Seyyid Yəhya bu yolun ikinci 

piri sayılıb. Bu təriqətin mənsubları hələ də onun 
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yazdığı vird mətnini, yəni “Virdü-Səttar” mətnini 

zikr məclisinə başlamazdan əvvəl oxumaqdadır. 

Beləliklə, həm o böyük şeyxlərini yad edir, həm də 

bu mətndə keçən dua və zikrləri, tövbə və istiğfarı 

təkrarlayaraq Allahdan savab umurlar. 

Həsən baba maraqla soruşdu:

- Həqiqətən, hələ də onun yolunu davam et-

dirənlər varmı?

Abbas baba bu suala tərəddüd etmədən cavab 

verdi:

- Bəli, bəli! Hətta Seyyid Yəhya həzrətlərinin 

bir gün Anadolu torpaqlarına, yəni indiki Türkiyə 

torpaqlarına üzünü dönərək dua etdiyi, daha son-

ra isə o torpaqlardan qırxa yaxın tələbənin gələrək 

ondan dərs götürdüyü deyilir. Seyyid Yəhyanın 

türkcə-azərbaycanca yazılmış tək əsəri olan Şə-

faül-Əsrar əsəri də daha çox bu tələbələrə etdiyi 

söhbətlərdən, verdiyi məsləhətlərdən ibarətdir. 

Ümumiyyətlə, yüzlərlə tələbəsi Anadolu torpaqla-

rına yerləşmiş və xəlvəti təriqətini günümüzə qədər 

davam etdirmişdir. Fateh Sultan Mehmedi tanıyır-

sınızmı?

Ramil Leylaya baxdı. Leyla həyəcanla cavab 

verdi:
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- Bəli, İstanbulu fəth edən komandan, eyni za-

manda Osmanlı padşahıdır.

Abbas baba gülümsündü:

- Afərin, bax elə onun sarayında belə xəlvətilə-

rin təmsilçiləri olub.

Bu səfər Ramilin atası sual verdi:

- Bu, xəlvəti, xəlvəti deyirsiniz... 

Nədir bu xəlvətilik?

Abbas baba bu sualın yerində 

bir sual olduğunu təqdir edib ca-

vab verdi:

- Qurucusunun Pir Ömər 

olduğunu demişdim. O da Şa-

maxıda yaşayıb. Bu Pir Ömər 

həzrətləri böyük bir ağacın 

gövdəsindəki oyuğa girib 

xəlvət edərmiş. Yəni cama-

atla, dünya ilə əlaqəsini 

kəsərək xəlvətə çəkilər, 

günlərlə, bəzi rəvayət-

lərə görə qırx gün-

lük müddət-
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lərlə orada oturub ancaq zikrlə, Allahı yada salıb 

düşünməklə vaxt keçirər, namaz qılar, Qurani-Kə-

rim oxuyar, ümumiyyətlə,  ibadətlə məşğul olar-

mış. Buna görə də onun dünyadan əl-ətək üzərək 

mənəvi saflığa, Allaha yaxınlığa səbəb olmaq üçün 

başlatdığı və xəlvətə əhəmiyyət verən bu yola Xəl-

vətilik deyilib. Seyyid Yəhya da bu yolu davam etdi-

rib. Hətta rəvayətlərdə qeyd edilir ki, Seyyid Yəhya 

xəlvətini tamamlayıb camaatın arasına qarışanda 

üzü nur kimi parıldayarmış. Bu yola olan rəğbət 

çoxaldıqda Seyyid kitablarında bu yolun qayda-

larını, xəlvətiliyin prinsiplərini müəyyənləşdirdi. 

Beləcə, sonradan gələnlərin davam etdirmələrinə 

və günümüzə qədər gəlib çıxmasına şərait yaratdı. 

Elə “Virdü-Səttar” da bunun yaşadılan ən gözəl nü-

munələrindən biridir.

Bu səfər anası sual verdi:

- “Virdü-Səttar” duasını hələ də oxuyanların ol-

duğunu dediniz. Orada nə yazılıb, bilirsinizmi?

Abbas baba bir az fikirləşdi, əlini yavaş-yavaş 

qaldırıb çoxdan dən düşmüş ağ saçlarına çəkdi, 

sonra da iki barmağı ilə bığlarına sığal verib cavab 

verdi:

- Bir az məlumatım var. Başında Allaha dua və 
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tövbələr edilir. Sonra Allahın gözəl adları oxunur. 

Bundan sonra isə Həzrət Muhamməd əleyhissala-

ma salavatlar gətirilir və dörd böyük xəlifə yad edi-

lir. Sonra əhli-beytə dua və salamlar yer alır. Arxa-

sınca da qısa bir dua oxunub müxtəlif zikrlər edilir. 

Ata çiyinlərini çəkib dedi:

- Çox çətin bir üsuldur. Görəsən, onun bu yolu 

nə qədər rəğbət görüb?

Həsən baba onun bu sualı ilə razılaşmadı:
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- Niyə belə deyirsən, oğul? Həzrət peyğəmbə-

rimiz dünyadan köçəndə arxasında nə qoyub getdi 

ki? O da tərki-dünya edib sadə, kasıb bir həyat ya-

şamağa üstünlük vermirdimi? Əlinə nə keçsə sa-

ğa-sola paylayırdı, əynindəki əbasını belə istəyənə 

verirdi. Əsas olan odur ki, insanın məqsədi Allahın 

sevgisinə nail olmaq olsun.

Onun sözünü bitirməyini səbirlə gözləyən Ab-

bas baba bu suala ətraflı cavab verməyi özünə borc 

bildi:

- Bəli, o dövrdə də bu yolu seçənləri xoş qar-

şılamayanlar var idi. Təsəvvüf yoluna girənlərə su-

filər deyirdilər. Hətta Seyyid Yəhyanın atası Seyyid 

Bəhaəddin belə oğlunun bu yola girməyinə əvvəl-

lər etiraz etmişdi. Onun haqqında “Ləməzat” adlı 

mənqəbə kitabında xeyli hekayələr var.

Bu vaxta kimi gedən söhbətlərdən çox da baş 

çıxarda bilməyən uşaqlar “hekayə” sözünü eşidən-

də yuxudan oyanmış kimi oldular. 

- Hekayəni danış, - deyə Ramilin səsi eşidildi. 

Belə şirin söhbətlər arasında dizinin ağrısını da 

unutmuşdu.

Abbas baba etiraz etmədi:
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- Mənqəbə kitablarında qeyd olunur ki, Seyyid 

Yəhya şeyx Sədrəddinin təkyəsinə gedib-gəlməyə 

başlayanda atası bundan narahat olmuşdu. Hətta 

ona: “Sənin sufilərlə oturub-durduğunu deyirlər, 

camaat sənin sufilərə qarışdığın haqda dedi-qodu 

edir”, - deyərək etirazını bildirmişdi. Nəqibul-əş-

raf kimi etibarlı və nüfuzlu bir vəzifə sahibi olan 

ata, oğlunun dünyəvi işlərdən əlini üzən bu dərviş 

qrupuna qatılmasını münasib bilmirdi. Lakin oğlu 

ona şeyxinin Quran və sünnə yolunda olduğunu, 

elə həzrət peyğəmbərin hədislərini təlqin edib in-

sanların mənəvi saflığa çatmasına xidmət etdiyini 

deyirdi. Bir gün atası onu sınamaq istədi və dedi: 

“Oğlum Yəhya! Çoxdandır yağış yağmır, əkinləri-

miz quruyacaq. Nə olar, bir çarə de, Allah yağış 

yağdırsın”. Seyyid Yəhya atasının bu istəyinə etiraz 

etmədi və dedi: “Ata, elə isə tarlaya get və Allaha 

dua et. De ki, ya rəbbi, oğlum Yəhyanın səninlə 

olan məhəbbəti hörmətinə duamı qəbul elə”. Atası 

onun dediyi kimi tarlaya getdi və əl açıb dua etdi. 

Dərhal yağış yağmağa başladı. Atası buna çox se-

vindi, lakin evinə qayıdanda gördü ki, yağış təkcə 

onun tarlasına yağıb. Qalan tarlalar hələ də suya 

həsrət halda qalıb. Gəlib olan-bitəni oğluna danış-

dı: “Oğul, məqsəd hasil oldu, amma başqa tarlalara 
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bir xeyri olmadı”. Seyyid Yəhya atası-

na bu ibrətli cavabı verdi: “Ata! Keşkə 

duanda, - mənim tarlama yox, bizim 

tarlalarımıza, - desəydin. Dua edəndə 

bütün müsəlmanlara dua etmək daha 

düzgündür”. 

Şahidi olduğu bu qeyri-adi hadisə-

dən sonra atasının qəlbi xeyli yumşalır. 

Oğlunun mürşidi Şeyx Sədrəddini daha 

yaxından tanımaq üçün onun dərgahı-

na üz tutur. Bir müddət söhbətdən sonra 

onun, həqiqətən də, gözəl bir yol tutduğu-

nu, həqiqi bir Allah adamı, vəli bir qul oldu-

ğunu başa düşür və özü də şeyx Sədrəddinin 

tələbəsi sıralarına qoşulur.

Uşaqlar hekayənin daha uzun çək-

məsini istəyirdilər, odur ki, bir “of” 

çəkdilər. Lakin ataları 
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daha maraqlı bir sual verdi:

- Bəs Seyyid Yəhyanın özünün yazdığı əsərlər 

günümüzə qədər gəlib çatıbmı, bu kitabları tapmaq 

olarmı?

Abbas baba özündən arxayın halda bu suala ca-

vab verdi:

- Əlbəttə! Dedim axı, bu Xəlvəti yolunun əsas-

larını nizamlayan, bunları kitab halına salan elə 

Seyyid Yəhya Şirvanidir. Onun iyirmidən çox əsəri 

mövcuddur. Düzdür, bu əsərlərin çoxunu ərəb dilin-

də yazıb. O dövrdə bütün islam aləminə xitab etmək 

istəyən alimlər elmi əsərlərini ortaq dildə - ərəb di-

lində qələmə alırdılar. Şeirlərini isə o dövr də bölgə-

mizdə ədəbiyyat dili sayılan fars dilində qələmə alıb. 

Türk dilində yazdığı tək əsər Anadoludan gələn 

tələbələrinə yazdırdığı Şəfaül-Əsrar kitabıdır.

Şeir kəlməsini eşidəndə Leyla qalxıb otaqdan 

çıxdı. Onun bu ani hərəkətinə heç kəs məna verə 

bilməsə də, bir azdan qaça-qaça geri qayıdanda hər 

şey aydın oldu. Əlindəki dəftər-qələmi babasına 

uzadaraq dedi:

- Baba! Onun şeirlərindən birini bura yaz, mək-

təbdə sinif yoldaşlarıma oxuyaram.
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Heç vaxt Leyladan geri qalmaq istəməyən Ra-

mil də sözə qoşuldu:

- Mənə də yaz, mənə də yaz,.. Mə-

nimki ayrı olsun, həm də qısa olsun!..

Abbas baba gülümsəyərək 

dəftəri əlinə götürdü. 

Həsən baba da şeirlə çox 

maraqlanardı. Odur ki, söh-

bətin şeirə calanması onun 

da xoşuna gəldi:

- Hə, bax bu çox 

gözəl oldu. Bu vaxta 
38
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kimi onun adına yazılmış bir şeir eşitməmişdim. Bir 

oxu görək, mən onu başqa dahilərimizin şeirlərin-

dən dərhal ayıraram.

Abbas baba ona haqq verdi, dəftəri qızına tərəf 

uzadarkən də üzünü qudasına tutub dedi:

- Düzdür,eşitməmisən, çünki farsca yazıb. Am-

ma mən onları məna olaraq çevirib nəzm halında 

deyərəm. Qızım, mən dedikcə sən yaz ki, mən fik-

rimi cəmləşdirə bilim. Məsələn, onun ən məşhur 

beyti budur:

Bir evin içinə düşəndə işıq,
Qalmaz belə yerdə zülmət, qaranlıq... 

Bununla demək istəyir ki, insanın qəlbi qaranlıq 

bir otaq kimidir. Oraya Allahın hidayət nuru düşər-

sə, artıq o qəlb aydınlanar və onda cəhalətdən 

əsər-əlamət qalmaz, kin-küdurət, dünyəvi arzular 

sıyrılıb gedər. Yetər ki, insan qəlbinin pəncərəsini 

Allaha açıq tutsun, oradan düşən işıq mütləq qəlbi-

ni nurlandıracaqdır.

Ramil ilə Leyla bir ağızdan dedilər:

- Yenə de, yenə de!...

Abbas baba təzahüratları dinləyə-dinləyə bir az 

fikirləşdi, sonra davam etdi:
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- Yaxşı, yaxşı, deyirəm. Allaha olan sevgisini, 

bağlılığını bir beytində belə ifadə edir:

Xudavənda, sənsiz qan oldu bağrım,
Ümidinə bağlı qalıb həyatım.
Səndən ürəyimə düşən bir nəzər,
Əbədi həyatdan daha xoş gələr.

Seyyid Yəhya xəlvətiliyi təbliğ etdiyi üçün tən-

halığa, təfəkkürə, Allah dərdi ilə dərdlənməyə əhə-

miyyət verirdi. Buna görə də tələbələrinə daim qəl-
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biqırıqların yanında olmağı məsləhət görərdi. İnsan 

nə qədər dara düşənlərə, çətin vəziyyətdə olanlara 

kömək edərsə, o qədər Allaha olan yaxınlığı artar. 

Qəmli, kədərli, kövrək qəlblərin Allaha və onun 

sirlərinə agah olmağa daha yaxın olduğunu ifadə 

edərkən belə deyirdi:

Qəmli ürəklərdə xəzinələr var,
Onda şahın gizli sirləri yatar
Şaha yalnız belə ürək layiqdir,
Sirri başa düşən belə ürəkdir 

Bu beytdə şah, xəzinə sözləri keçdiyi üçün Ra-

mil aləmi bir-birinə qatdı:

- Bu şeir mənimdir. Onu heç kimə vermərəm. 

Bunu mənim dəftərimə yaz. İndi gedib dəftərimi 

gətirərəm...

Hamı onun sürətlə otaqdan çıxmağını və yenə 

sürətlə otağa geri qayıtmağını izlədi. Siyrilən aya-

ğına güc salmadan səndələyə-səndələyə, tək ayağı 

üstə qaçırmış kimi süzülərək hərəkət etməsi şən gü-

lüşmələrə səbəb olmuşdu. Hamının diqqətini cəlb 

etmək Ramilin də xoşuna gəlmişdi. Bu arada heç 

kim macal tapmadı ki, söhbətə nəsə əlavə eləsin. 

Anası deyilən beyti Ramilin dəftərinə yazdıqdan 

sonra Abbas baba söhbətinə davam etdi:
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- Sufilərin bu yoldakı bütün məqsədi Allahın 

məhəbbətini qazanmaqdır. Ona görə də Allahdan 

qeyrisinə qəlblərinin meyl etməsinə razı olmazlar. 

Tək məqsədinin Allaha vasil olmaq olduğunu, dün-

ya nemətlərinin onun üçün heç bir dəyər ifadə et-

mədiyini Seyyid Yəhya belə ifadə edirdi:

Cümlə dünya ilə üqba nemətin,
Versə Cabbar, olsa bəxtin, qismətin,
Gözləməzsən heç birindən bir dəyər,
Qəlbin ancaq axtarar, “Mövlam” deyər...

Cümlə aləm arzular Cənnət-Nəim,
Cəhənnəmdən qorxaraq ürkər daim.
Aşiq isə, zərrə qorxmaz yanmaqdan,
Gözləməz nə huri, nə cənnət-məkan...
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Beytlər bir-bir dəftərlərə yazılırdı. Abbas baba 

kürəkəninə baxıb dedi:

- Bayaq bu yolun çətin bir yol olduğunu dedin. 

Amma bu yola girən Haqq aşiqləri Allahı zikr et-

məkdən, onun məhəbbətini ürəklərində hiss etməyə 

çalışmaqdan elə həzz alardılar ki, bir daha bu yoldan 

çıxmaq istəməzdilər. Bütün çətinliklər onlara gül 

dərmək istəyən birinin əlinə toxunan tikanlar kimi 

gələr, bunu xoş qarşılayardılar. Ona görə də axırıncı 

beyti sənin üçün deyəcəyəm. Bu yolda Haqq aşiqlə-

rinin çəkəcəkləri çətinlikləri də əvvəlcədən xatırlat-

mağı ehmal etməyən Seyyid Yəhya deyir:

Çətinliklər açar cürbəcür yollar,
Dərdlər üçün xəlq edilmiş şəfalar...

Və ya buna bənzər başqa bir beytində cəfa ilə 

şəfanı belə əlaqələndirir:

Dostu rəva bilsə, ona bir cəfa,
Bilər, bundadır qəmgin ruhuna şəfa...

Yəni qarşılaşdığı hər çətinliyə dözdükcə o Haqq 

aşiqinin qarşısında cürbəcür yollar açılacaq, dostlu-

ğunu arzuladığı Allah onun ürəyinə cürbəcür qapı-

lar açaraq istəyinə çatdıracaq. 

Abbas baba nəvələrinə nəzər salıb əlavə etdi:
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- Bu qədər bəsdir. Sabah məktəbiniz var, haydı 

yatmağa!

Uşaqlar etiraz etmək istəsələr də, gözləri on-

larla eyni fikirdə deyildi. Ekskursiyanın yorğunluğu 

və yatmaq saatının gəlməsi üst-üstə gəldiyi üçün 

qöz qapaqlarını açıq saxlamaqda çətinlik çəkirdilər. 

Odur ki, çox dirənmədən dəftərlərini götürüb ya-

taq otaqlarına yollandılar. Həsən baba isə qudası 

ilə söhbətinə davam etmək üçün gözünün ucu ilə 
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bir gəlininə, bir də stəkana nəzər saldı ki, çayın al-

tını isitsin. Məclis böyüklərlə davam edirdi.

- Şirvanşahlar dövlətinin dövründə buralar eyni 

zamanda çox böyük bir elm və təsəvvüf məktəbi, 

İslam şərqinin mədəniyyət mərkəzi imiş, - deyərək 

Həsən baba söhbəti tarixə çəkdi. - Yeddi əsr ayaq-

da qalmaq bir dövlət üçün heç də az bir müddət de-

yil. Bunu ancaq ədalət və təmiz bir əqidə ilə təmin 

etmək mümkündür.

Abbas baba onun sözünü təsdiq etdi:

- Bəli, belədir. 799-dan ta 1538-ə qədər da-

vam edən bir dövlət... Hətta Seyyid Yəhya həzrət-

lərinin yaşadığı dövrün hökmdarı olan I Xəlilullah 

xan haqqında o dövrdə yaşamış misirli bir tarixçi 

kitabına belə bir qeyd yazmışdı: “Şirvan hökmdarı 

Xəlil ibn Muhamməd əd-Dərbəndi Şamaxı haki-

mi, hökmdarların möhtərəmi, mömini, ləyaqətlisi 

və ədalətlisi olub böyük müsəlman hökmdarlarının 

sonuncusudur...” Onun dinə, elmə verdiyi əhəmiy-

yəti başa düşmək üçün elə Seyyid Yəhyaya göstər-

diyi ehtiramı, onun ixtiyarına verdiyi mədrəsəni 

görmək kifayətdir.  O görürdü ki, Seyyid Yəhyanın 

açdığı cığır hər kəsə sülh gətirməyə, əmin-aman-

lıq gətirməyə xidmət edir. İnsanların qəlblərindəki 
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düşmənçilik, kin və ədavət hisslərini qaldırıb xe-

yirxahlığa, insanpərvərliyə təşviq edir. Seyyid Yəh-

ya da bu yaxşılığı əvəzsiz qoymamış, “Kəşful-Qu-

lub” əsərini ona ithaf etmiş və əsərin başında ona 

minnətdarlığını bildirmişdir. Hətta deyilir ki, Seyyid 

Yəhya tələbələri ilə birgə dua edərkən deyərmiş: 

“Xəlil bəyə dua edin, çünki mənim ömrüm onun 

həyatıdır”. Çox maraqlıdır ki, həqiqətən də Seyyid 

Yəhya həzrətləri Şirvanşah I Xəlilullah xanın ölü-

mündən doqquz ay sonra, ehtimal ki, 1465-ci ildə 

vəfat etmişdir. 
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Bu məlumat otaqdakıların hamısını sarsıtdı. 

Tükləri biz-biz olan ata dedi:

- Necə də möhkəm dostluqları olub. Görəsən 

nə qədər müddət bir-birilə əlaqələri olub?

Abbas baba bu məsələyə də açıqlıq gətirməkdə 

çətinlik çəkmədi:

- Hökmdar özü də çox oxuyan, bilgili adam idi. 

Təxminən yüz il ömür sürüb, o yaşında belə rahat-

ca oxuyur və sağlam görünürmüş. Seyyid Yəhya 

da uzun ömür sürüb. Belə ki, onu ölümündən əvvəl 

ziyarət edən Ərzincanlı bir tələbəsi xatirələrində: 

“İndi o çox yaşlandı, yəqin ki, çox yaşamaz” deyə 

bir qeyd yazıb. Doğum tarixi bilinmədiyi üçün ya-

şını təxmin etmək çətindir, amma o da xeyli ömür 

sürüb, iyirmi mindən çox tələbəsi olub. Deməli, 

mənbələrdə qeyd edildiyinə görə Xəlilullah əlli ilə 

yaxın hökmdarlıq edib və Seyyid Yəhyanı Bakıya o 

dəvət edərək yerləşdirib. Yenə mənbələrdə Seyyid 

Yəhyanın Bakıda qırx ildən çox yaşadığı bildirilir. 

Buradan da belə çıxır ki, Xəlilullah xan elə taxta 

çıxmağından etibarən onu tanıyırmış və iki-üç il 

sonra da ona Bakıda irşad fəaliyyəti ilə əlaqəli şə-

rait yaradıb. 

Bu vaxt təzədəm çayın könlü rahatladan qoxu-
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su otağa yayıldı. Ardınca da stəkanların yüngülvari 

cingiltisi eşidildi və əlində çay padnosu olan ana 

içəri daxil oldu. Otaqdakı hər kəs bu gözəl qoxunu 

ciyərlərinə çəkmək üçün dərin bir nəfəs aldı. Çay-

ları paylaya-paylaya stolun ətrafında dolanan ana 

maraqlı bir sual soruşaraq bu qısa səssizliyi yenidən 

söhbətə çevirdi:

- Bəs onun oğul-uşağı olub, yoxsa elə tərki-dün-

ya olduğu üçün tək-tənha yaşayıb?

Həsən baba bu sualdan narahat oldu:
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- Necə yəni, adam dinlə məşğul olduğu üçün 

daha ailə-uşağı da tərk etməyəcək ki?! Peyğəmbə-

rin də ailəsi, oğul-uşağı olub, əhli-beytinin də, elə 

gözəl əshabələrinin də... Oğul-uşağa, ailəyə yaxşı 

baxmaq da elə Allah əmridir. Elə deyilmi, hə, Ab-

bas kişi?

Abbas baba təbəssüm edib dedi:

- Əsəbiləşmə, Həsən kişi, dedim axı, sufilər 

də elə peyğəmbər yolunun yolçularıdır. Düzdür, 

yeməyi az yeyərdilər, dünya malına göz dikməz-

dilər, hətta xəlvətə çəkilər, qırx gün boyunca özlə-

rini sırf ibadətə verərdilər, amma ailə, uşaq, bunlar 

da öz yerində. Onlar üçün əsas məqsəd bütün ya-

radılmış olanları Allah üçün sevməkdir. Sevgi olan 

yerdə, mərhəmət olan yerdə həyat hər kəs üçün 

daha gözəl olar. Bir də ki, axı evlənmək həm insa-

nın fitrətinə xasdır, həm də peyğəmbər sünnəsidir. 

Bu cavabla hamı dərin bir nəfəs alıb rahatlaşdı. 

Abbas baba davam elədi:

- Seyyid Yəhyanın gözəl əxlaqını, nümunəvi tər-

biyəsini görən müəllimi şeyx Sədrəddin onu öz qızı 

ilə evləndirdi. O böyük Allah dostu gələcəkdə Xəl-

vətiliyin ən böyük şeyxi olacaq, “piri-sani” – yəni 

ikinci ən böyük piri sayılacaq istedadlı müridinin 
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qəlbindəki gözəllikləri sanki əvvəlcə-

dən sezmişdi. Mənqəbə kitablarında 

Seyyid Yəhyanın üç oğlu haqqında 

rəvayətlər yer alır, dahasını bilmirik. 

Böyük oğlu Fəthullah atasından son-

ra onun fəaliyyətini davam etdirir. 

Bir il sonra vəfat edir və atasının ya-

nında dəfn olunur. İkinci oğlunun adı 

Ləməzat kitabında yer alan “süfrə” 

mənqəbəsində keçir, Əmir imiş. 

Üçüncü oğlu Nəsrullahın isə Kırım 

xanı tərəfindən oradakı Nəqibul-əş-

raf vəzifəsini və irşad fəaliyyətlərini 

yerinə yetirmək üçün Kırıma dəvət 

olunduğu qeyd edilir. Beləliklə, xəlvə-

tilik Kırım və ətraf bölgələrə də ya-

yılmış oldu. Şeyx Nəsrullahın nəslinin 

orada davam etdiyinə dair XVII əsrə 

aid qeydlər də mövcuddur.

Hər an uşaqlarını düşünən 

ana yenə onları fikirləşərək 

dedi:

- Elə bil dərs keçirsiniz, 

ata. O “süfrə” hekayəsini 
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danışsan yaxşı olardı, mən də sabah uşaqlara danı-

şaram. Yəqin ki, soruşacaqlar, - biz yatandan sonra 

nə danışdınız?

Yavaş-yavaş sorulan qaynar çayların fışıltısı və 

yüngülvari gülüşmələr arasında Həsən babanın gur 

səsi eşidildi:

- O hekayəni mən də bilirəm, indi yadıma düş-

dü. Abbas çox yoruldu, həm də çox gec oldu. Onu 

da mən danışım, beləcə yekunlaşdıraq... Deyirlər 

ki, Seyyid Yəhya həzrətləri çox az yeyərmiş. Hətta 

ömrünün son altı ayında onun oturub yemək ye-

diyini görən olmayıb. Yaxınları buna görə narahat 

olurdular. Bir gün oğlu Əmir atasından xahiş edir 

ki, yemək yesin. Atası onun xahişini yerə salma-

yıb razılaşır. Yemək bişirib süfrə açırlar və Seyyid 

Yəhya da tələbələri ilə birgə süfrəyə əyləşir. Ləziz 

plov hazırlanıb ortaya qoyulur. Seyyid həzrətləri 

qaşığı götürüb “bismillah” deyir və bütün dərviş-

lər yeməyə başlayırlar. Bir müddət sonra yemək 

qurtarır, amma şeyxin əlindəki birinci qaşıq hələ 

də olduğu kimi dururdu. Yeməyin bitdiyini görüb 

“əlhamdulillah” deyir. Oğlu buna üzülür və deyir 

ki: “Sultanım, niyə heç olmasa bir az yemədiniz? 

Yesəydiniz, biz də çox sevinərdik...” Seyyid həz-



52

rətləri bu cavabı verir: “Loğman həkim bir tərkib 

hazırlayıbmış və uzun illər eləcə onunla qidalanıb 

kifayətlənərmiş. Biz də bu gözəl yeməyin qoxusu 

ilə qidalanmış olduq...” 

Abbas baba buna bir əlavə etmək ehtiyacı hiss 

etdi:

- Bəli, bunlar Allah dostlarının qəribə, xoş, əs-

rarəngiz hallarıdır. Məqsəd bundan ibarətdir ki, qul 

Allahdan razı olsun, Allah da quldan. Ona görə də 
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Seyyid Yəhya insanı özünü dərk etməyə, öz qiymə-

tini, öz istedadını anlamağa çağırırdı. Bir beytində 

deyir ki:

Ey oğul, xəlq olunubsan necə dəryalar üçün,
Yaxşı bax, yüz dənə ümmanı keçərsən bir gün,
Ruhunun qarşısında yüz dənə ümman qətrə,
Sənə nisbətlə bütün aləmi-xilqət zərrə...

Bir az qəliz oldu, ona görə də azca şərhə eh-

tiyac olacaq. Seyyid deyir ki, sən öz kimliyini, Al-

lahın qarşısında özünün heçliyini başa düşsən, qa-

lan bütün aləm sənin üçün bir heçdən ibarət olar. 

Onların hiss etdiklərini biz hiss etmirik ki, onları 

tam mənada başa düşək?! Bəzən əllərini açıb səma 

edər, dönərlər... Bəzən də günlərlə xəlvətə çəkilib 

tərki-dünya olarlar...Bizə düşən onların məsləhət-

lərinə qulaq asmaqdır. Çünki onlar yalnız və yalnız 

insanları Allaha çağırmaqla məşğul olublar. Necə 

deyərlər, bələdçin hara, mənzilin də ora...

Həsən baba ayağa qalxdı:

- Baho, bir saata baxın, gecənin yarısı olub ki! 

Qalxın, qalxın yataq...

Onlar yerlərindən qalxıb yatmağa hazırlaşarkən 

uşaqlar çoxdan şirin yuxulara qərq olmuş və qədim 
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dövrlərə səyahətə çıxmışdılar: 

Leyla İçərişəhərdə, Şirvanşahlar sarayının hə-

yətində qədim geyimli balaca qızlarla qaçdı-tutdu 

oynayırdı. İpəkdən ağ örpəklərini çiyinlərinə at-

mış, bəzəkli, naxışlı qırmızı arxalıqları göz oxşayan 

sarı və yaşıl donlu qızlar sütunların arxasında giz-

lənə-gizlənə sağa-sola qaçışdıqca Leyla da onları 

tutmağa çalışırdı. Onların səsləri sarayın divarların-

da əks-səda verdikcə şirin bir cingiltiyə çevrilir və 

bundan başqa heç nəyi eşitmirdilər. 

Ramil isə başına qara quzu dərisindən yastı pa-

paq keçirmiş, dostları ilə birgə at belində çapırdı. 

Dizi də ağrımırdı. Bir əli ilə atın cilovundan ya-

pışıb onu sağa-sola döndərir, bir əlində isə uzun 

bir dəyənək tuturdu. Gah atının sağ tərəfindən 

yerə doğru əyilir, gah da soluna əyilirdi. Əlindəki 

dəyənək atını qovmaq üçün deyildi; o, dostları ilə 

çövkən oynayırdı. 
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