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MEVLAN.NDA TÜRKÇE SEVGİSİ26 

.:ıy. (fi\ ~Y,..) o.:ı .)\ f-',f .:ıy. ,) .!\ _;y 

21 .:ı _;~ ~ j ..11' ~~ ~ _f ..wıy 0 T .!! _;y 

Dünyanın seyrek yetişirtirdiği ululardan Mevlana, 
Konya'da 17 Aralık 1273 Pazar günü akşamı güneş batarken 
zeki gözlerini, geçici dünyaya kapadı. 

Mesnevi'sinde C. Il, beyit No. 42 

"Ey güneş! Arzımızın altını, başka bir filemi aydınlatmak 
üzere bu gül bahçesini terk ediyorsun" beyiti ile kendi ölümü
nü, fakat, ondan sonra bizleri yeniden aydınlatacağını haber 
vermiştir. 

__ . ş_ağlığında ünü, şanı Selçuklu ülkesinin sınırlarını aşmış, 
Şiraz'a, İlliıdistan'a, Buhara'ya ulaşmış, Bizans memleketlerine, 
İstanbul'a yayılmıştır. 

26 Türk Dili, C. ıv, Şubat 1955, S. 41, s. 270-279. 
27 "Türk, odur ki onun korkusundan köy, haraçtan, salmadan selamettedir. 

Türk, o değildir ki tamahkarlığı yüzünden her kutsuz, uğursuzun sillesini 
yer." Mevlana, Divan-ı Kebir. 
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Konya'da ki medresesi, doğunun arif aşıkları, batının 
seçkin rahipleri ile dolup boşalmıştı. Eflaki Dede'nin (ölü
mü 761/1361) ariflerin menkabeleri adlı kitabında bunların 
hikayeleri canlı ifadelerle anlatılmıştır. 

Mevlana sevgiyi her şeyden üstün tutınuş, insanların an
cak birbirini sevmek suretiyle anlaşabileceklerine inanmıştı. 

Aşk ona göre, tarif edilmez ancak yaşanarak anlaşılırdı . 
• 
~ "•k;..ı.$"< ..ı........ -· <.!-'-" (J'I. - J.: 

J \~ L5 _,..;. 0-° y;- .ı.5' P5' 
"Birisi benden aşıklık nedir diye sordu dedim ki benim 

gibi ol da bil". Yine bir yerde der ki, nezaketle, kibarlıkla elde 
ede~ediğiniz bir şeyi kabalıkla asla elde edemezsiniz. Bunun 
için geniş bir müsamaha, büyük bir affetıne, suçları bağışlama 
usulünü hayatında, eserlerinde telkin etmiştir. 

\ T) ~ ~T y. Tj~ Tj~ 

TJ~~R0Ai(f 

~ LS~j ~~\.. ~~ ~\ 

T·~ • < • .ı.. - <\ ~ .l...:ı 
~.~ \Y..J'J. 

"Gel, gel, her ne halde olursan ol gel, kafir de, Mecusi de, 
puta tapan da olsan gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı 
değildir, eğer yüz kere bile tövbeni bozmuş olsan yine gel." 

Onun şu dörtlüsü söyleyeceklerimi özetlemektedir. 

~~ 0» i ')LI JJ PJI 

~b_,..... l.a9 0 T 0~ ~\.. 

.l.f: ~ r ..1..:--"J 0 I~ y;- J)~ 

~b. liT .ı..; ' 1 1 .ı..; ·< · - .. i_)l..;J ~yu() 
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"Küfürden, İslamdan dışta (hariçte) kalmış bir sabra var
dır ki bizim sev:damız işte o uçsuz bucaksız boşluktadır. Arif 

'olgun' oraya yetişince başını şükran tapusuna (secdesine) ko
yar. Çünkü orada ne küfür vardır, ne İslam vardır, ne yer, ne 
durak vardır". 

Yine başka bir dörtlüsünde şöyle söyler: 

~ Y.J~-' .ı,11.i_, ..ür ~)'-.~ 
"De ki, gece oluncaya· kadar bizim gündüzümüze gece 

yoktur. De ki aşk mezhebinde, aslında aşkın mezhebi yoktur. 
Aşk öyle engin bir denizdir ki, kenarı, dibi yoktur. İşte aşıklar 
orada dalıp batarlar da, onların ne iniltisi, ne de yetiş Tanrım 
diye sesleri işitilir". 

l.jl :ı~f"' :ıp ..::..\.. _,:ı_, :ıl::.ô..aı 

f-'"'- \i $. o:ı y., dz. ~ J,,p _,:ı ).......o:ı 

"72 millet, kendi sırlarını bizden işitirler; 200 milletin 
demsazı "muhabbet sesleri", bizim neyimizde tek bir perde ha

. line gelir." 

İŞte öıprü, henüz 10 yılı doldurmayan Birleşmişmilletler 
fikri, 700 sene evvel Mevlana tarafından ilan edilmiş oluyor. 
Bu ses, bugün geri kalmış, bilgi, iktisat zorlukları ile çarpışan 
Doğudan yükselmişti! 

Herkes iyi bilir ki Hallaç Mansur, Enelhak, ben Hakım de
diği için, asılsız şeylere inananlar tarafından türlü eziyetler içe
risinde asılmıştı. İşrakiye felsefesi (Philosophie illumination) 
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nin Doğuda ki büyük hayranı Sührevertli genç Şehabettin açık 
fikirlerinden ötürü boğdurulmuştu. 

Senai'ler, Attar'lılar büyük tehlikelerle karşılaşmışlar, kü
fürle suçlandırılmışlardı. 

Bütün bu olayları bilen Sultan Veled bir gün babasına: 

- Sizin söylediklerinizin binde birini demedikleri halde 
-yukarıda adlarını saydıklarımı sıralayarak- zulümlere, haksız-

• 
lıklara uğramışlardı; siz ise 

\. 

::ıy..)~\ j rJJ t~ 0\$: .)..Ü'(,)) ._fJj, 

::ıy. .)_,J- l. 0~ J\,r. ';/ y\_;;ı) 

r--j ıJ ~\ ~\ 0~ 0\$: ::ı\~ l. 

::ıy. .)~ &.:.(j h )::ı uf 0~\ ._fJj, 

",Cihanda bağ, üzüm, şarap yaratılmadan önce bizim 
canımı'z, zeval bulmaz içkisiyle esrük (sarhoş) olmuştu. Cihan 
Bağdad'ında canımız, Enelhak, ben Rakım diye çığrışıyordu; 
Mansur'un meşhur darağacı nüktesi henüz ortalığa düşmeden 
önce" buyuruyorsunuz; bunun sebebi nedir? 

-Bahaddin! Onlar firaktan (ayrılıktan) dem vurdular, biz 
ise visalden (kavuşmadan) söylüyoruz da onun için". Şeklinde 
cevaplandırması çok manalıdır. 

*** 

Burada söz atının gemini çekeceğim, zira yazacaklarım 
o kadar çok ki onları sıralarken temel konumu yitireceğimden 
korkuyorum. Mevlana'nın aşıklarından büyük annemin dilin
den düşürmediği şu beyit, diyeceklerimi kısaca söylüyor: 

Derelerden akan bulanık seller 
Derdim içimdedir ne bilsin eller 

*** 
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Mevlana'nın 6 ciltlik, 26660 beyitlik Mesnevisi ile 40.000 

beyitli, 24 Bahirden meydana gelmiş 24 Divanın hepsine birden 
Divan-ı Kebir .dediğim.iz manzum eserleri ile Mecalisiseba, 142 

mektuptan ibaret Mektubat, Fihimafih gibi eserlerini okuduğu
muz zaman, gençliğini kocalığını geçirdiği Anadolu'daki Oğuz 
Türklerinin arasında, bu halkı çok sevdiğini, insanlara sevgi
si olduğunu daima tekrarladığı halde Türklere karşı gösterdiği 
sonsuz sevgiyi, başka hiçbir millete göstermediğini hayretle, 
fakat sevinçle görürüz. . 

Peygamberimiz eline kalem almadığı için, Mevlana da 
kendi eserlerini kendisi yazmak suretiyle değil belki söylemek 
suretiyle yazdırdığım dikkat gözüne alarak Araplara muhab
bet göstermesi hatıra geliyor. Farsçayı çok iyi bildiği, Rumcaya 
vukufu olduğunu öğrendiğimiz Mevlana'nın eserlerinde hiçbir 
millet Türkler kadar övülüp sevilmemiş, dile getirilmemiştir. 

Mevlana'nın eserlerindeki Türkçe sözler, Türkçe deyişler; 
Avrupalıların dikkat gözünü 130 sene önce çekmiş, bu konu 
üzerine başlı başına yazılar yazmışlar, kitaplar yayınlamışlardır. 
Yurdumuzda henüz el sürülmemiş olması bizi acındırmaktadır. 
Mesela Rus Orientalist'lerinden C. Salemann tarafından "Noch 
einmal die Seldschukischen Verse", St. Petersbourg, 1891. 

(Melanges Asiatiques. T.X, Livrasion 2) da page. 173-245 

de yayınlanıp ayrı baskı olarak yayımlanan bu kıymetli eserde 
evvela Sultan Velet'in Rebabname'de bulunan Türkçe beyitleri, 

. · bu eserin ön sözü yazılmış, Almancaya çevrilmiştir. -- . 
222 .sa~asından başlayıp 240 ta biten bölüm, Mevlana'nın 

Mesnevi'sinde bulunan ve Türkçe kelimeleri saklayan beyitle
ri yazmakta onları, Letaifü.lluga, Ferhengi Cihangıi. gibi Farsça 
Sözlüklerden Türkçe kelimelerin açıklamasını yapmaktadır. 
Hemen şunu söyleyelim ki Mesnevi' de bulunan Türkçe keli
meler C. Salemann'ın topladıklarından daha çok olduğu gibi 
M. Şerefeddin' in 1934 de Türki.yet Mecmuası'nın 4. cildinde 
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s. 111-168 arasında basılıp, sonra ayrı baskı halinde yayımla
nan "Mevlana' da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler" adlı yazı
da dahi Divan-ı Kebir ile Rubaiyat'taki Türkçe kelimeler, sözler 
toplanmak istenmişse de buna muvaffak olunamamıştır. 

Mevlana'nın babası Sultanü'l-Ülemanın "Maarif' adlı 3 
ciltlik Farsça mensur kitabı ile Termizli Seyyit. Burhaneddin'in 
"Makôlô.t=Sözler" ünvanlı büyük, mensur Farsça kitabında, 
Mevlana'nın yukarıda adlarını bildirdiğimiz eserlerinde, Sul
tan Veled'in İptidaname, Rebabname, İntihaname adlı 26.000 
beyitli Mesnevi'leri ile 14.000 beyitli Divô:nında, Jı.:Iadrif isimli 
mensur eserinde, Sipehsalar, Eflaki Menak:ıplarında ilim dün
yamızı ilgilendiren kişilerin adlarıyla Toponemi bakımından 
son derece ilgiyi çeken yer isimlerine rastlanmaktadır. 

\ 
\ 

Türlü terimleri, bilhassa Anadoluda yaşamakta olan ge-
lenekleri, töreleri, hatta bugün söylemekte olduğumuz tabirleri 
anlatması yönünden bu kitaplar incelenmeye çoktan hak ka-

\ 

zanmışlardır. 

Faraza, Sultanü'l-Ülema'nın kendi kitaplığında bulunan 
Maarifinde s.165 aşlığ diye bir söze rastlamaktayız. 

0::1 ~~ .~.) 1.:ı') $.__, _,ı..:ı 01) $._ ,& ~ -.:.,_.,3 .:ı ~T ~ ~ ıJ 

..:.....J6:. .~ -.:.,_.,\ ~.) 01) ~~ ~\ 0T :f~ -.:.,_.,_,ı..:ı ~:ı') ~ ..::....Jıb ~ ~T 

tf J:> _,.:ı ~ l!tl) ·0.:ıb 0\i ._;T ?.-' 01~ $.. .J.:ı ~ _,x. ....Al~_µ _,.:ı ~ 
~ .. 1;\;_, ('~ ib f~lz; ~ ..:.......3 (j-oJıı _,ı..:ı ~I ;t.o_, ..ül <.S~ yJ ._;T_, J.:.f )~ .J.:ı 

. .:ı~ 0Ll.ı"!7-: .J'(~ f'-"_,.:ı_, ..ü j} 0T_, (-~..r. ~l,f,_, _wl,j.j ~· 

Türkçe özeti: "Diyordum ki, dostun aşlığ yani mutfağı, bi
risi şeytanındır birisi meleğindir. Şeytanın aşlığına sahip olan 
meleğin aşlığına asla malik olamaz. Birbirine yağı olan iki asker 
birliğinden düşmanın bulunduğu bir meydanda, törende aş da
ğıtılması imkansızdır. 
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Şundan ötürü ki iki asker birliği birbirine kılıç çekmiştir, aş 
da onların ayağı altında kalmıştır. Şeytan mutfağının sermayesi 
ki, senin varlığındır. (yani ben varım diye böbürlenmen yok mu 
işte o şeytan mutfağının sermayesidir, demek istiyor. Uzluk). 
olınıya ki adımı yok edeyim, olmaya ki beni kimseler tanımı
ya, bir yere gitmeyeyim ki o oğlum, dostumun işi bu yüzden 
perişan ola" Sultanü'l-Ülema'nın bendeki Madrif yazması. C. II, 
s.165. 

Aşlığ, aşlık sözü bugün kullandığımız mutfak'ın tam kar
şılığıdır. Başta Vefik Paşa'nın Lehçesi, Sami Bey'in Kamusu, Dil 
Kurumu'nun Tarama Dergileri Sözlüğü gibi; bütün kaynaklara 
başvurursak Aşlığı Mutfak olarak göremeyiz. Yalnız Divanü 

LO.gat-it Türk de C. I, s.104'de' J..tT > )\ ~ ~y.I~ ·&L\.:....j..t\ Di
vanın tercümesinde C. I, s. 114'de Aşlık: Aşevi. Mutfak. Oğuz
lar buğdaya "Aşlık" derler. Diye geçmektedir. 

Görülüyor ki bugün Anadoluda biz Oğuz Türklerinin kul
lanmadığı bu sözü 800 sene önce şimdiki Afganistan' da bulunan 
Belli şehrinde söylemekte imişler. Acaba Sultanü'l-Ülema'nın 
evinde Hakan.iye Türkçesi mi konuşuluyordu? 

Maô.rif'de Ferahçı gibi Türkçe daha başka sözler varsa da 
biz burada onları sıralayacak değiliz. 

*** 

Mevlana'nın Mesnevisinde Türkçe sözler varsa da Türk
çe mısralar, beyitler yoktur. Halbuki Divan-ı Kebir'de mısralar, 

beyitler d.t'Jğil başlı başına, Mülemma= Karışık Türkçe gazeller 
vardır. ·· 

Mevlana, Türklerden daima hayranlık, saygı ile söze et
mektedir. Gerçi o çağlarda Tanrı, dünya saltanatlarını Türk 
kavmine vermişti. Şehnameyi yazdırtan Gazneli Mahmut 
Sebüktekin'in sarayında, ordusunda Türkçe konuşulmakta idi. 
Saraylardaki şairlerin pek çoğu bizim ırkımızdan idi. Binaena-
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leyh Farsçayı çok iyi yazaıı Mevlana'nın Türkçeyi iyi bilmesi, 
kelimeleri tam yerinde k:ullaııması kadar tabii bir şey olamazdı. 

Yazımızın çevresini aşmayacağını bilseydim, büyük uya
rıcının eserlerinde bulunaıı, Türkleri dile getiren beyitleri bura
ya sıralardım. Ancak ondaıı birkaç örnek vereceğim . 

.Jw(- o_k--"\ _,=:;- $_;_,; 0T [!L ............ 3613 

J.i:: JJT J..1-:> .J..l.il ~\ 

04-T ~ ı.r _} ..1.ibJ rf ......... _ ..... 3614 

c. III lSP ·0\ruT r:} ~T ~ .ıt 

'· "Yaşasın Türk! Bir kere kafası kızdı mı atını ateş hende-
\ 

ğine sıçratır. Atını öyle bir kızıştırır ki ta göklerin kıraııına (ke-
nar) kadar alıp yürüyüverir." "Allah göstermesin Türk, bir defa 
bağırdı·mı it, köpek ne uluyor; Erkek aslaıı bile kaıı kusar." 

\ 

..1.iJ y. $'; ~ ~ .JY .ılı JUb. ............... 2960 

c. v , <:..::..O .~ '~ • .;.. • n..:;. .Llı~ ,;..... d..,, 
V_;r v U...1 -y _,_-- . < 

Mesnevi'nin, Divan-1 Kebirin, Rübôilerin, kısaca 

Mevlana'nın bütün eserlerinde Türk adı, Türkün şanı en yük
sek sözlerle övülmektedir. 

"Çelebi bizi unutma" nakaratlı üç ayrı gazel yazacağım ki, 
birincisi Mevlana'nın, ikincisi oğlu Sultaıı Velet'in, üçüncüsü 
Tebrizli Kasım-ı Envar' ındır. 

Mevlana'nın ki Bombay'da 1882'de basılan Külliyat-1 
Şems'te ikincisi tarafımdaıı 1941 yılında Ankara'da bastırı
lan Divan-1 Sultan Velet'de bulunmaktadır. Kasım-ı Envar'ınki 
hiçbir yerde yayınlaıımamıştır; onun kitaplıklarda bulunaıı 
yazma divanında buldum. 
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Sultan Velet' in bir başka gazeli vardır ki Moğol İlhanla
rı zamanında Anadolu umumi valiliğinde bulunan Mevlana 
ocağını, Sultan _Velet'e büyük saygı gösteren beylerden Sam.a
ğar Ağayı bayarlainaktadır. Bu gazeldeki nakarat: "Beyimiz bizi 
unutma" şeklindedir. Sam.ağar Ağanın kendisini, oğlu olup 
ağanın Arabistan seferinde bulunduğu sıra doğması hasebiyle 
Arap adını alan mahdınİl.unu, kızını, karısını bu gazelde -
adlarıyla birlikte- görmekteyiz. 

L.r" )W L.r" )W L.r" )W Lf")W 

~\ t.S...r. ~ ~J.J, o.)~ 0T o.J.J, ~lt.Sy.~~yj~yj 

,, ,, ,, {~J~~f yj (l_v 0~ J_,s y. (\..\ j..:.1 J_,s y. 

,, ,, ,, t.Sfa ~ ':} -- '..!' • .YY. ~ _, t.S~ % ~_, t5.h'2! y. 

,, ,, ,, 0} yj 0.J..1.9 yj ~ .JYJ ..::.ı ..r .YJ ..:...a-.J .YJ ..:..::-. ~ .il 

,, ,, ,, 0y§h J~ ..::.ı~~ t.Slbı 0fa~r~ 

,, ,, ,, ..::Jb.o ~ 0la..aı ..::Jl_,j ~ J~ ..::J~ ':} J~ 

,, ,, ,, Jft:rf.)~~ J_,I (-.ı.i ~ _,s y. Jh 0:-.) ~ 4,ııı 

,, ,, ,, ..::...,\'" \.. 0~ _, J.) ~\..)Jlı f lı •. ~~ f lı •. - -.Y.J - -.Y.J 

,, ,, -.,, ,, ~ 0~_,~ yj [.»" 0:-.) dl.yj &~ ~ ~\ JY. 

,, ,, ~.)~_f t.SI? ~.)~t.Sl?~.)~t.SI? 

753 ıf' '~ 0~ 
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Jy! Jı;b Jy! Jı;b 

l;;;I 0..r. ~~~~_,::;- l;..ç. .ı.:.. J.Jd .ı.:..L· Jk- · l..1.ı -:Ja .•. u .0!.J' 

" " 
..::...;\~\. ..l.ı ~ j. ..::...;\»\ J~ ..::...;\_j) i9 ~ 

a 

" " " .::..J.;.jj, JJ j~ .::..J.ı.yc.>' ~ j~ -.::..1.,p -...alj j~ 

" " " L2 ')l,,_, -::...9 T Oc;-.i l.2~.J J~ oJ4iı o.5' L2T ~ ~ _,~ 

" " 0~) 1. ~ .J'Y :.r. 0~) )y rl'J ,J~f .)~ (..)" J~ 

" " " r)~.J~~ r r)~ .)\.?-) J.. J r)~ .)'ıd.. 0c;-) JSJ 

" \)) rJl.6' ıJ r!' _,::;- .6 rJI ..... ~ 0c;- ? 0c;- rJ~ ~ _;t; .YJ .. 

" " " ı.::..:_y.-_, ~ rJ" .)$. ~~) ~ ~~· ~ ·~ - .) j --'J .) 

\ 0~~.fa ~ .6 0 L;, _,_;>- 0 ~ 0 l:-o j 0 ~lj (..)" _,::;- ..::..:ı.J " " " 

" " " { _,>- J_}; o~~ j~j { _,::;- o.5'~ _f.;... { -'J~ J<JT .YJ 

" " " o..üj ~ _jj İ~ .Ô o.J..:.ı 0.,,..,.. rlfi o..l.S-j t~ 0ı-fa. 

" " " 
L.... ·b. - . i.J. u . -" {""! p~I O~j~ j i.J~ 01 J-'J j ._,.....;;. 

" " . f _,_;>- f 0 6 de;' f J.J ı.J 0'(~ ('y. 0~~ ~ jy;-

" ~~\do)/-; ~ 4ı 0\:G~ ;Jı ~ 0.,,..,.. J-'J ô.....ıj~ 

" " -· ~~ ~ - ~i\1 Jy ~ ~_j- j 

" " " 
ı ..1.ı d.; ~us::: 
~ 0 - . ~~_j--J.,o ~ o.5'~ (..\\_,) o::ı\::ı,.,; 

307 ~ ..\\_, 0\kL.ı 01,ı.~ 
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~I ı.SY. ~ .!l.)y. 0~ 4.I i~ .!l~ i ~ ~ ~I .!].)~ [_~ 

,, " " J~~~ JU.) _y ~ J~ oLl. _y ~ 

,, 
" " 

. .Ll ~ ı.Sy.. • .) .i .. ı.S~.) -~ ı.S Ll. -~ - y . • '1:"'-' o y .• 

" " 
,, l.r .JY' ıJ.) ~ Jb. . :P k.- o.eb. ~ (-111 - ·~ U"":'. •.. ~ 

,, 
" " JT .ı.; ıY-1 .ı.; ~ J~ 0~ .i ~ J\$: u ~ 

" " " l.r{~~.)~ 0-"H ı.J.'~ oy.. (.r>' .}~ {~ o.)~ T 

,, 
" 

,, ~l. ı.S.,,j: \..ı.;:,:;. ~~ ~ 0\5:_,.) ~l..1.9 J"Gr 

26s d' J~.) ),;ı rl! 

Mevlana buyuruyor: 

Senden sarhoşum senden sarhoşum, Çelebi bizi unutma; o içkiyi elime 
ver Çelebi bizi unutma. 

Amarumm aslı sensin, canım, ruhum sensin, konuşan dilim sendendir 
Çelebi bizi unutma. 

Sen gönül gözüyle görensin, her şeyi bilensin, her şeyden haberi olan 
sensin hikmet issi "sahibi" sensin, eşsiz ve benzersizsin, Çelebi 
bizi unutma. 

Rahat senden, merhamet senden, izzet, rıfat senden; kudret kuvvet 
senden Çelebi bizi unutma. 

Benzersiz sözlerin, hesapsız sunguların, afet gibi güzelliğin başı için 
-- Çele_~i bizi unutma. 

Zevalsiz kemalin, sonsuz güzelliğin, eşsiz sıfatların yüzü suyuna Çelebi 
bizi unutma. 

Ey Tebrizli Şems neler söylüyorsun? Sen, onun nedimisin, ondan kerem 
istesen ne olur! Çelebi bizi unutma. 

Senden inayet buldum, senden hidayet buldum, gönlümüz, canımız 
yoluna fedadır Çelebi bizi unutma. 

80 1 FERİDUN NAFİZ UZLUK 



Gönülleri tutan onlara ferah veren sensin, din mülküne ruhaniyet 
vermek senin kudretindedir; akla, canu genişlik veren sım c:in 

Çelebi bizi unutma. 

Ey! Gönüller sevgilisi, ey! Sınık "kırık' gönüllerin tabibi, ey garib 
gönüllerin sahibi; artık sus! Çelebi bizi unutma. 

*** 

Sultan Velet buyuruyor: . 
And olsun, o yakı.şıklı güzelliğine, sen ne kadar lô.tif, ne derece hoşsun, 

sana benzer hiç kimse yoktur, Çelebi bizi unutma. 

Yemin olsun, o servi gi.bi boyuna, keman kaşlarına, Çihu gözlerine; 
Çelebi bizi unutma. 

And olsun, amber gi.bi kokan zülfüne, nerkis gözlerine, şeker gi.bi 
\ dudaklarına Çelebi bizi unutma. 

\ 

And ols'un, o şuh gözle gelen, gamzesiyle gönülleri çalana, sen ne afet, 

ne belasın; Çelebi bizi unutma. 

Gönlümu, avladın, gamımdan beni mahvettin, halk içinde hor, hakir 
ettin; Çelebi bizi unutma. 

Eğerçi, gülden diken, şaraptan sarhoşluğun var, aşla çok olan yô.rim 
var; Çelebi bizi unutma. 

Benim sırlarım senden aşikô.r oldu, ne ideyim, nasıl hile yapayım, 
mum gi.bi yanmadayım; Çelebi bizi unutma. 

İçimin ateşi sendendir, ne halde olduğuma bak, iki gözümden kanlar 

akmaktadır, Çelebi bizi unutma. 

Latife yoluyla da olsa, kulunun tarafına salınarak gel, böylelikl.e sana 
kavuşarak taze hayat bulayım; Çelebi bizi unutma. 

Ey! Sevgili, gece gündüz gözlerimden yaş döküyorum, senin gamındaıi 
can veriyorum; Çelebi bizi unutma. 

Işla.ndan içki içmişim, şarap satanın dükkô.nmdayım, nasıl figan 
edeyim, nasıl coşayım; Çelebi bizi unutma. 

Sahra tarafında bütün dostlar bir yerde iki üç gün toplansalar da bunu 
hararetle söyleseler; Çelebi bizi unutma. 
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Gizli hazinemden bütünce bir gazel dedim, letafetli cevherler deldim; 
Çelebi bizi unutma. 

Sen gel de, Velet'i gör, yüz aklı, kı.rıp parçaladı, iyiden kötüden vazgeçti; 
Çelebi bizi unutma. 

*** 

Kasım-ı Envar Eydür 

Sabah misafir olsun Çelebi selô.m kıldın 

Selô.m ile can birdjn (verdin) Çelebi bizi unutma. 

Çelebi sen can, şahsın, Çelebi sen gönüllerde yer alansm 

Çelebi canın sevgilisisin, Çelebi bizi unutma. 

Çelebi, Şah,Beysin, Çelebi sen bizi.Iiı koruyucumuzsun 

Çelebi sen, gönüllerin sevdiğisin, Çelebi bizi unutma. 

Aşık olduğum bilürsen, canım feda kılursen 

Halizarımı sorarsen, Çelebi bizi unutma. 

Cihanın Şahı Çelebi, canlar canı Çelebi sensin 

Çelebi sen, ne osun ne busun, Çelebi bizi unutma. 

Arada canım yakarsen, yire kanımı tökersen 

Çelebi dilem canım sen, Çelebi bizi unutma. 

Kasım 'm başı yoluna fedadır, iki. cihan emrine kuldur 

Ay gibi olan yüzün hürmetine, Çelebi bizi unutma. 

Kasım-ı Envar-ı Tebrizi, Tebrizli Seyyit Safiyüddin, 
şairlerin ariflerindendir. Çok yerler gezmiş, her yerde saygı gör
müştür. Hal tercemesini kitaplarda bulmak mümkün olduğun
dan bura~a bilgi vermeyeceğim. Ancak onun Hafıs-ın Divanını 
toplayan bir zat olduğunu söylemekle okurlara bir fikir vermiş 
olurum. 

Kasım'ın Divanında, Azeri ağzıyla yazılmış; söylenmiş, 
Türkçe beyitler olduğu gibi Mevlana'ya da büyük saygısı var
drr. Hatta meşhur Ömer Nefi beyin Mevlana ha.klanda yazdığı 
övme, Kasım'a naziredir. 
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Muallim Naci der ki, Gençliğinde ince, arık bir kimse 
olan Kasım, sonraları şişmanlamış, semirmiş, demişler ki, sen 
eskiden böyle değildin, sana ne oldu?, demiş ki, vaktıyla aşık 
idim, onların zaif olması gerekir, şimdi ise ma'şuk oldum, kır
mızı yüzüm, tombul yanaklarım bundan ötürüdür. Kasım Hicri 
835/1432'de Herat' ta ölmüş, sonra ünlü şairimlz Alişir-i Nevfil 
üstüne Türbe yaptırmıştır. Esami, İstanbul, 1308, s. 252. Ş.Sami' 
de Kamus-ül A'lam'da aynı şeyleri tekrarlar . 

• 
Kasım'ın Divanı yazma olarak hemen her kitaplıkta var

dır, faraza Ankara'da Kedi Sevenler Sokağındaki Milli Eğitim 
Bakanlığı kitaplığında No. 879. ' 

Yazımı, Sultan Velet'in Divanı'ndaki şu Türkçe beyitle bi
tireqeğim: 

Bana sorma niçün esrük olursun 
Bunu gör kim ne sücu beni tuttu 

\ 
Bana niçin sarhoş oluyorsun diye sorma, beni hangi içki-

nin, hangi şarabın sarhoş ettiğini gör. 
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