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CELALEDDİN MUHAMMED-İ BELHİ* 

Zebiliullfilı-i Sara 

Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökmen** 

Kitaplarda sonralan ''Mevlfuıa-yı Rum", "Mevlevi" ye "Molla-yı Rum" olarak 
anılan Hüdavendigar Mevlana Celaleddin Muhammed b. Sultfuıu'l-ulema 
Bahaeddin Muhammed b. Hüseyin b. Ahmed Hatibi-i Bekri-i Belhi, en büyük ve 
en etkili mutasavvıf şairlerden ve ünlü ariflerdendir ve O, Fars edebiyatın.in 

parlayan yıldızı, semasını aydınlatan güneşi, düşünce sahibi duygul1:1 bir şairdir. 1 

• Yazarın Tiirih-i Edebiyyat der İran adlı eserindeki Mevlana maddesinin tercümesidir 
(Tahran, 1373hş., C.3, s.448-486). 

•• Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Ed. Bölümü Öğretim 
Elemanı. 

1 Mevliina, hayah ve eserleri hakkında kaynakça: Sultan Veled'iıı Mesııevf-i 
Velednfimesi, düz: Celaleddllı-i Humfü', Tahran Üniversitesi, Tahran, 1315; Ahmed 
Eflfilci, Meııfikibu'l-arifiıı, düz: Tahsin Yazıcı, Ankara 1959; Gazeliyfit-i Şems-i 
Tebrfzf, yayına haz: Mansur Muşfik, önsöz Celaleddllı-i Humai, Tahran, 1325; 
Bedi'uzzaman Furfizanfer, Risale der Talıkfk-i Alıvfil u Ziııdegfiııf-i Celfileddllı 

Mulıammed, Tahran, 1335; Tfirflı-i Edebiyyfit-i Ffirsf, Hermann Ethe, çev. Rızazade-i 
Şafiik, Tahran, 1337, s. 159-166; Tfirilı-i Mufassal-i İraıı Der Alıd-i Moğol, Abbas 
İkbal Aştiyani, Tahran Üniversitesi, Tahran, 1341, 2. bs., s. 534-536; Geııc-i Sulıen, 
Zebihullah-i Safii, C II, 4. bs., Tahran, 1348, s. 147-169; Filırist-i Kitablıfiııe-i 

Dfinişgfilı, A. Münzevi, Tahran, 1332, C II, s. 146-149 ve 216-227; Filırist-i 

Kitablıfine-yi Meclis-i Şu'rfi-yi Milli, İbn Yüsuf-i Şiriizi, C fil, s. 500-504 ve 641-650; 
Filırist-i Kitablıfine-yi Astfiııe-yi Kuds7i Razevf, Ahmed Gülçllı-i Mealli, C VII, s. 746-
763; Mecfilisu'l-Mu'minfn, Kadı Nurullah-i Şusteri, Tebriz, s. 290-292; Tarfliku'l
lıakfiik, Hacı Ma'sumali Şah, Tahran, 1318, C II, s. 140-143; Balıfiristfiıı-i Sulıen, 
Nevab Samsamü'd-devle Mir Abdürrezzak, 1958, s. 293-300; Mirfitıİ'l-lıayfil, Emir Şir 
Alihan-i Lüdi, Bomhay, s. 42-43; Nefelıfitu'l-mıs, Cami, Tahran, 1336, s. 459-464; 
Ateşkede-yi Lutfali Bek-i Azerbegdili, Bombay, s. 307-310; Devletşiih-i Semerkandi, 
Tezkiretu'ş-şuarfi, Tahran, düz: Muhammed Abbasi, s. 213-223; Habfbu's-siyer-i 
Handeiııfr, Kutuphane-yi Hayyam, C fil, s. 115-116; Rıyfizu'l-firijiıı, Rıziikulihan 
Hidayet Lalabaşı, Tahran 1316, s. 91-104; Mecmau 'l-fuselıfi, Rızakulihan Hidayet, 
Şemseddllı-i Tebrizi'ye zeyl, C I, s. 286'dan sonuna kadar; Ravzfitu'l-cemıetfi Evsfif-i 
Medfııetu'n-Herfit, Mullıeddllı Esfezan, Tahran, 1338, C I, s. 275; Tfirflı-i Edebiyyfit, 
Rızazade Şafiik, Tahran, 1331, s. 283-300; Kasas u Temsflfit-i Mesiıevf, Furfizanfer 
Bedi'uzzaman, Danişgah-i Tahran; Mirfitıı'l-Mesnevf, Telemmuz Huseyn, Çap-i Haydar 
Abad Deken, 1352; Mevlana'nın 700. ölüm yıl dönümü olması münasebetiyle, 700. 
vuslat töreninde okunmuş makaleleri kapsayan ve birçoğunda Mevlana hakkında çok 
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Mevlana İslam dünyasının rakipsiz düşünürlerindendir. Mevlana 'nın ailesinin 
Bekri olarak taninmasının sebebi Hz. Ebu Bekr-i Sıddik'in2 soyundan 
olriıasındandır. Bu aile alim, edip, hatip ve vaiz yetiştiren ailelerdendir. 
Mevlana'nın dedesi Celaleddin Huseyin b. Ahmed-i Hatibi, zamanının önde 
gelenlerindendir ve VI. yüzyılın alim, yazar ve meşhur şairi Raziyyeddin-i 
Nişabı1ri'nin ve Horasan'ın diğer büyüklerinin hocasıdır. Üstelik eşi de "Melike-i 
cihan" (dünya kraliçesi) olan Harezmşahlı şehzadelerdendir. Babası "Baha-yi 
Veled" adıyla ünlü Sultanu'l-ulema Bahaeddin Muhammed (543-628), bundan 
önce de bahsettiğimiz3 gibi hicri VI. yüzyılın sonlarındaki ve VII. yüzyılın 
başlarındaki büyük, nüfuz sahibi alim ve hatiplerden, büyük sufi şeyhlerden ve 
Necmeddin-i Kübra'nın yetiştirdiği birisiydi. Onun hayat hikayesinde anlattığımız 
tafsilata göre İmamu'l-muşakkikin-i Fahreddin-i Razi ile Sultan Muhamnıed-i 
Harezmşah'ın büyük destek verdiği Fahreddin-i Razi ve ona tabi olanların 
anlaşmazlığı sonucu ve ayrıca Baha-yi Veled ile Harezmşah arasında ortaya çıkan 
çatışma neticesinde, İmam Fahreddin'in ölümünden bir müddet sonra yaklaşık hicri 
609 veya 610 yılında, ailesi ve dostlarından bir kısmı ile İran'ın Doğusundan Batı 
bölgesine babası hicret etti4 ve Nişabur, Bağdad ve Mekke yoluyla Şam'a; oradan 
da Mengücekoğlu sultanların yanına Erzincan'a gitti. Daha sonra bir müddet 
Malatya ve Larende'de, son olarak da Selçuklu Alaeddin Keykubat'ın (616-634) 
davetiyle Konya 'ya yerleşti ve aynı şehirde vefat etti. 5 

Bahaeddin Veled'in hicri 604 yılının Rebiu'l-evvel ayının 6'sınôa Belh'te 
doğan oğlu Celaleddin Muhammed, bu uzun yolculuğun başlarında, kaynaklarda 
yer aldığına göre 5 veya 6 yaşlarından daha fazla değildi ve Nişabur' dan geçerken, 
hayat hikayesini yazanların çoğunun anlattığına göre babasıyla beraber "Şeyh 
Feriduddin-i Attar ile görüşmüştü ve Şeyh ona Esramame adlı kitabını vermişti; 

\ 

faydalı bilgilerin yer aldığı Ytid-1tiime-yi Mevlevi, derleyen ve tanzim eden Ali Ekber 
Selimi, Tahran, 1337; Mektılbfit-i Mevlii1tii, ayrıntılı .ve faydalı önsözle yayınlayan: 
Ahmed Remzi, Ankara, 1937; aynı eser, önsöz ve notlarla yayına hazırlayan: Yusuf 
Cemşid1pfır ve Gulamhuseyn-i Emin, Tahran; Mesnevi, Mevlana, hayatı ve eserleri 
hakkında ayrıntılı önsöz, Çap-i Kelale-yi Haver, Tahran, 1319; Kii/liyiit-ı Şems veya 
Dlviin-ı Kebir, yayınlayan Bedi'uzzaman Furfızanfer, 1336ş .. Yılında Tahran 
Üniversitesi desteğiyle basımına başlandı ve birkaç yıl içerisinde tamamlandı. 

2 Bk. Ahmed Eflaki, Meniikibu'l-iirifln, Ankara, 1959, C I, s. 7-9. 
3 Ahmed Eflaki, Meniikibu'l-iirifl1t, C II, 1. bs., s. 1019-1022 ve ayrıca bk. Gencfne-yi 

Sulıen, 1348, 1. bs., C ill, s. 247-253. 
4 Balıa-yi Veled'in onları "mubtedia"ların cümlesinden saydığı bilgelerin ve 

Harezmşah'ın görüşünü aldığı bu ihtilaflı k;onunun kaynağı hakkında bk. Kitiibu'l
meiirif'in çeşitli bölümleri, düz. Furfızanfer ve diğerl~ri, Tahran, 1333, C I, s. 82, 240, 
246; ayrıca bk. Tiirllı-i Edebiyyiit der İran, C II, s. 1020-1021. 

5 Bk. Ahmed Eflaki, Meniikibıı'l-iirijin, C I, s. 9'dan sonuna kadar; Risale der Şerlı-i 
Hiil-i Mevliinii Celiileddfll Mulıammed, Bedi'uzzaman Furfızanfer, Talıran, 1315, s. 
8 'den sonuna kadar; Veledniime, düz. Celaleddin-i Humai, Tahran, 1316. 
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Meviana da bu kitabı sürekli yanında bulundururdu."6 Bahii-i Veled ve 
Cetaleddin'in, Attar ile görüşmelerinden bahsettiklerinde biyografi yazarları 
Attar'ın Mevıana hakkında babasına, "bu çocuğa kıymet ver; sıcak nefesiyle 
yeryüzündeki yanan gönülleri yakması yakındır"7 dediğini iddia ettiler. Mevıana'yı 
sevenlerin ve müridlerinin, Mevıana'nın olgunluk zamanlarına tanık olduktan 
sonra, Attar'ın ağzından onun küçüklüğü·hakkında böyle bir öngörüyü söylemiş 
olmaları ihtimal dahilindedir/uzak değildir. 

Bildiğimiz gibi Bahii-yi Veled Horasan'dan ayrıldıktan sonra Bağdatyoluyla 
Mekke'ye, oradan Erzincan'a, Erzincan'dan da Malatya'ya gitti. Malatya'da dört 
yıl ikamet etti, daha sonra oradan da Larende'ye hareket etti ve yedi yıl da burada 
yaşadı. Bu şehirde Semerkantlı Hace Lala'nın kızı ve· Sultan Veled 'in annesi, 
Gevher Hatun'u Celfileddin Muhammed ile evlendirdi. Selçuklu Sultam Alaeddin 
Keykubat'ın (616-634) daveti üzerine bu şehirden çıktıktan sonra Konya'ya gitti ve 
burayı vatan edindi ve hayata veda ettiği hicri 628 yılının Rebiu'l-ahirine kadar 
burada kaldı ve vefat tarihi 631 yılı olarak kaydedil_di. 8 · 

O zamanlarda Anadolu Selçukluları 'nın başkenti olan Konya, Selçukluların 

ilgi ve aliikasıriın da etkisiyle bir grup mutasavvıf ve ulemanın merkezi haline 
geldi; Moğol saldırıları ve bir grup ekabirin Anadolu'ya kaçması da burada 
kalabalığın toplanmasına yardımcı oldu. Nitekim Mevlana, Konya'da irşadla 
meşgul olduğu aynı dönemde hepsi devrin ileri gelenleri olan Sadreddin-i Konevi, 
Fahreddin-i Iraki, Şerefeddin-i Musili ve Şeyh Said Fergani gibi büyükler aynı 
şehirde yaşıyorlardı; Necmeddin Daye de bir süre burada bulundu. 

Sultiinu'l-ulema'mn vefatından sonra oğlu (Celaleddin Muhammed), tarikatı:ı 
adım atmadan/atmaksızın müridlerin isteği üzerine babasının yerine vaaz, öğüt, 
fetva ve tedris makamına geçti. Fakat babasının- vefatı üzerinden çok geçmeden 
müridi ve öğrencisi olan, onun da hocası gibi "el-Maô.rif' adlı bir kitabı bulunan9 

ve "Seyyid-i Sırdan" 10 adıyla bilinen Seyyid Burhaneddin-i Muhakkik-i Tirmizi, 
(Baha-yi Veled'i) görmek için Konya'ya geldi. Baha-yi Veled vefat etmiş 
olduğundan, her ne kadar oğlu Celaleddin "kal" ilimlerinde kemale ermişse de, 
(Tirmizi) alaka/itina gösterdi ve onu (Celaleddin'i) eğitim ve irşadına aldı; şer'i ve 
edebi ilimlerde olgunlaşması içiµ, Halep ve Şam' da yolculuğa ve tahsile teşvik etti. 

Mevlana Halep'te, Hanefi mezhebinin büyük fıkıhçısı Kemaleddin. İbnü~l
'Adim'in (660) yanında; Şam'da ise Merginani'nin11 Hidayet kitabı üzerinden 
Hanefi fıkhında tahsile, eğitime devam etmeye başladı ve muhtemelen aynı şehirde 

6 Ciiı:nl, Nefelılitu'l-ıms, s. 460. 
7 Tarliiku'l-lıakliik, C Il, s. 140. 
8 Tarliiku'l-lıakliik, C II, s. 140. 
9 Hakkında bk. Menlikibu'l-lirifin, C I, s. 56-72; Nefelılitıı'l-11ns, s. 458-459. 
ıo Seyyid Burhiineddlı:ı'e, gönüllerde yer etmesi nedeniyle "Seyyid-i Sırdan" (sırlan 

bilenlerin efendisi) lakabı verilmiştir. 
11 Merginiini ve eserleri hakkında bk. aynı eser 1. bs., C Il, s. 263. 
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Muhyiddin İbnü'l-'Arabi'nin sohbet feyzine nail oldu. Yaklaşık 630 yılından 637 
yılına kadar sürmüş olan bu yolculuğu tamamladıktan sonra Konya'ya geri dönerek 
ve Seyyid Burhaneddin'in izniyle imtihan potasından saf ve katıksız altın gibi 
'çıkana kadar bir müddet riyazete devam etti; talim ve irşad icazeti aldı. 

Böylece Mevlfuıa'nın zahiri ilimleri tahsil etmede ve batıni olgunluğu 
kazanmada zamanın şeyhlerinin birçoğunun aksine, tam bir olgunlukla kendisinde 
topladığı anlaşılmaktadır; ayrıca onun eğitiminin ünü Seyyid Burhaneddin-i 
Muhakkik aracılığıyla Sultanu'l-ulema'ya ve ondan da Kübrevi şeyhlerine ulaştığı 
kesindir. Çeşitli rivayetlerde anlaşıldığı üzere, Mevlfuıa'nın tasavvufa olan aşinalığı 
onda henüz olgunluğa ulaşmamıştı ki babasının yerini aldığı ve 400 ilim 
gönüllüsünün hazır bulunduğu 12 kendi ders meclisini bırakmasına neden olacak 
derecede Mevliina tasavvufa henüz aşina değildi. Cami, "Mevlana'nın tam dokuz 
yıl Burhfuıeddin'in hizmetinde ve yanında eğitim gördüğünü ve olgunluk 
kazandığını" söyler. 13 Ve böylece Mevlana'nın eğitim faaliyetlerini gözetme ve 
idare etme dönemleriyle eş zamanlı olan Burhaneddin'in yanında (geçirdiği) 
tasavvufi dönemleri, 638 yılına kadar devam etti ve bu sırada Mevlfuıa 34 
yaşındaydı. 

Seyyid Burhaneddin-i Muhakkik-i Tirmizi, aynı yıl '638'de Kayseri'de vefat 
etti. Mevliina (bundan) sonraki 5 yıl boyunca, yani Şems-i Tebrizi ile görüştüğü yıl 
olan 642 yılına kadar, Konya'da dini ilimleri öğretmekle, vaaz ve öğütle meşgul 
oldu ve Sultan Veled'in ifadesine göre müridlerinin sayısı on bini geçene kadar 
halkın sevgisiıJi kazandı. 14 

Bu dönemden sonra Mevlfuıa ve Şemseddin Muhammed b. Ali b. Melekdad-i 
Tebrizi15 adıyla bilinen hür ve temiz bir süfi arasında meşhur bir görüşme 
gerçekleşti. Elimizde "Maka/af' adlı kitabı bulunan Şemseddin, o devrin 
şeyhlerinden Şeyh Rukneddin-i Secasi, 16 Baba Kemal-i Cendi ve Ebubekir 
Sellebaf-i 17 Tebrizi'nin müritlerindendi. Cami'nin Nefahdtu 'l-uns adlı eserinde 
anlatıldığına göre Şemseddin, uzun yolculuklara çıktığı yıl olan 642 yılında 
Konya'ya geldi ve Mevlana ile görüştü. O zaman bu görüşme, Burhaneddin-i 

12 Tarliiku'l-lıakliik, C II, s. 140 ve aynca bk. Devletşah-i Semerkandi, Tezkiretu'ş-şuarli. 
13 Cami, Nefelılitu'l-ıms, Tahran, s. 459. 
14 Sultan Veled, eseri Veled111ime'de şöyle söyler: 

Önce gerçeklikten uzaktılar ama sonra (Mevldmi 'nzn) on binlerce müridi oldu. 
Ulu müftüler, hüner sahipleri, onu, Peygamber makamında gördüler. 
Sultan Veled, İhtidli-111ime, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, ikinci baskı, Konya, 2001, s. 
195. 

15 Şemseddin Muhammed-i Tebrizi hakkında bk. Nefelılitu'l-wıs, s. 464-468; Tarliiku'l
lıakliik, C II, s. 140-141; Sultan Veled, Veled111ime, s. 41 'den sonuna kadar; Eflaki, 
Me111ikibu'l-lirifi11, C II, s. 614-703; Bedi'uzzamiin Fun1ziiııfer, Mevlli111i Ce/li/eddirı 
Muhammed, 1. bs., 53. sayfadan sonuna kadar ve diğer kaynaklar. 

16 Zencan şehrinin Secas ilçesindendir. 
17 "Zenbll-baf'la (sepet ören) aynı anlamdadır. 
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Muhakkik'in ölümünden birkaç yıl sonrasına tesadüf etmiştir. Bu görüşme ve 
görüşmenin niteliği hakkında hal tercümesi/biyografi kitaplarında yer yer 
efsanevi/menkıbevi görünen ayrıntılı bilgiler verilmiştir18 ve Şems ile buluşmanın 
Mevlana'yı bütünüyle değiştirdiği hususu kesindir. Mevlana, Şems ile 
görüşmesinden sonra dünyevi işleri terk ederek Şems'in irşadından ayrılmadı ve 
Şems 645 yılında, Mevlana' dan habersiz ve gizlice, muhtemelen oğlu Alaeddin'in 
de aralarında bulunduğu Mevlana'ya bağlı bir grup öğrenci tarafından öldürülene 
dek, onun hizmet ve sohbetini sürdürdü. Bu sıralarda 41 yaşında olan Mevlana, bir 
süre perişan, tarumar ve ıstıraplı bir halde Şems'i bekleyerek yaşadı ve sonunda 
onu Şam'da bulacağını düşünerek Dımışk'a gidip bir süre orada Şems'i aramakla 
meşgul oldu/geçirdi. Bu olay kendisinde ve eserlerinde sonsuza dek unutulmayacak 
bir iz bırakarak büyük bir ümitsizliğe kapıldıktan sonra Konya'ya geri döndü. 
Konya'ya geldiğinde geçınişteki ilmi yaşamını bütünüyle terk etti ve ömrünün 
sonuna kadar aşkla ve şevkle kendisine tabi olanların irşadı ve eğitiıni ile meşgul 
olup diğer kimselere de yol göstermekle rehberlik etti. 

Sonraki on yıl süresince Mevlana'nın sevgisilli kazanarak başlangıçta Seyyid 
Burhaneddin-i Muhakkik-i Tirınizi'nin müridi ve öğrencisi' olan, "Zerkfib"19 diye 
ünlü Selahaddin Feridftn-i Konevi, Şems'in yerini aldı. Şeyh Selahaddin Zerkfib 
657/1258 yılının Muharrem ayında vefat edince, Mevlana'nın ilgisi/sevgisi Konya 
Ahi teşkilatından ve onların önderlerinden olan Çelebi Husameddin adıyla bilinen 
Husameddin Hasan b. Muhammed b. el-Hasan b. Ahl Türk'e (öl. 683) nasip oldu.20 

O, Mevlana'dan sonra onun halefi olmaya ve onun yerine geçmeye nail oldu. 
Mevlana'yı Mesnevf'yi yazmaya teşvik eden ve bu yolda sonuna kadar Mevlana'ya 
eşlik eden de gene odur. 

Buraya kadar olan bilgilerden anlaşılıyor ki meftfin bir şair olarak Mevlana'nın 
gerçek yaşamı, 642 yılından ve onun· hayatındaki değişiklikten sonra başladı. 
Babasının eğitiıninden, Seyyid Burhaneddin'in de irşadından geçerek irfanda da 
yeterli bir bilgi/kazanım oluşturan Mevlana, bundan sonra Şemseddin'in 

nefeslerinin bereketiyle hür bir arif, olgıın bir erıniş oldu. Hayatını, hankahında 
(dervişlerin-şeyhlerin mekanı) bir grup salik kimselerin eğitiınine ve irşadına veya 
terim olarak "medresesine" adayarak "MevleViyye" diye meşhur olan yeni bir sufi 
grubu oluşturdu. Bu kesim, Anadolu beldelerinin tamamında faaliyetlerini o kadar 
arttırdı ki, üstelik Moğollar tarafından Anadolu'nun bütün beldelerini yöneten 
hakim Muineddin Pervane (hicri 675 yılında öldürüldü) de, Mevlana'ya tabi 
olanlar arasında yer aldı, 

18 Bu çeşitli rivayetler hakkında bk. Mevlana Celaleddin Muhammed, s. 60'dan sonuna 
kadar. Özellikle Veledname ve Menakihu'l-arifin bu hususta güvenilir kaynaklardır. 

19 Selfilıaddin-i ZerkO.b hakkında bk. Sultan Veled, Veledname, s. 43 'ten sonuna kadar; 
Ahmed Eflaki, Menakihu ~/-arifin, C II, s. 704-736 ve Mesnevi-i Mevlana, s. 100-111. 

20 Hakkında bk. Menakihu'l-firijin, C II, s. 737-783; Sultan Veled, Ve/edname, s. 113'ten 
sonuna kadar ve Mesnevi-i Mevlana, s. 111-118. 
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Mevlevilik, Mevlfuıa'dan sonraki birkaç yüzyıl içinde/asra kadar Küçük 
Asya'da (Anadolu'da), İran'da ve diğer bölgelerde yayıldı. Son yüzyılın 
başlarında, kendisi de Nimetullahl'nin meşhur liderlerinden olan Tarfıiku'l-hakayık 

, yazarı şöyle demektedir: "Mevleviyye tarikati şimdiye dek Anadolu, Şam, Mısır, 
Arabistan, Akdeniz adaları, Kının ve Irak-ı Arab'ta yaygındır ve bilinmektedir; 
küçükler büyükler, vekiller, ayanlar, bilgeler, cahiller, devlet adamı ve sultanlar 
nezdinde ise kabul görmüştür. Bu tarikatın dervişlerinin kendilerine özgü özel 
kıyafetleri vardır. Başlarına dikişsiz keçeden külah takarlar. Bu tarikatin şeyhleri de 
bu külahın üzerine bir sarık sarar. Zikir, murakebe, evrad, sema ve sesli zikir 
halkası Mevlevilerce benimsenen ibadet şekilleridir ve bu esnada ney ve tef de 
çalarlar. Bu tarikatta eğer bir kimse bu halkaya dahil olacaksa, o kimsenin 
hankahda 1001 gün hizmette bulunmak zorunda olması bu tarikatın kuralıdır; şayet 
bu (1001 günlük) çileden bir gün bile eksik olsa, hizmete yeniden, yani en baştan 
başlaması gerekir. Hizmeti tamamladığı takdirde o kimseye tövbe guslü aldırırlar 
ve Iıankahda ona derviş/tapk:at elbisesi giydirilir, ism-i Celiil (Allah) ismini 
zikretme izni verilir. İçinde kalması ve ibadet etmesi için bir oda tahsis edilir, 
nefisle mücadele ve riyazet usulü (seyr u sülük:) öğretilir ve batınında huzur zahir 
olana21 kadar o kimse usul ve kaidelerle meşgul olur. 

Mevlana Küçük Asya'da (Anadolu) ikamet ettiği süre ve yaşamı boyunca, 
çağdaşı bir grup padişah, emirler, ulema, şairler ve Moğol nüfuzunun Anadolu'da 
başladığı devirlerde Moğol orduları komutanı Baycu (Noyan) tarafından yenilmesi 
neticesinde II. Gıyaseddln Keyhusrev (634/1236-643/1245) gibi bazı kimselerle 
aynı dönemde yaşamıştır. Mevlfuıa'ya karşı bir hayli saygı ve hürmet gösteren II. 
İzzeddin Keykavus (643-655), IV. Rüknedd!n Kılıç Arslan (655-666) ve III. 
Gıyaseddln Keyhusrev (666-682), Mevliina'nın huzuruna çıkıyorlar ve onun sema 
meclislerinde hazır bulunuyorlardı. Adı geçen sultanların Mevliina'ya 
yönelmelerini, ona olan meyillerini açıklayan hususlar Menakibu'l-alifin'de 
defalarca tekrar edilmiş ve anılan bu sultanların yanı sıra -isimlerini anarsak sözü 
uzatmış oluruz- saraylarındaki 'vezirler, emirler ve ileri gelenlerin birçoğu, 
Mevlfuıa'nın dergahından ve toplantılarından faydalanmışlardır. İleri gelenlerden 
ve seçkinlerden en önemlisi ve hepsinden de en etkilisi, Anadolu Selçukluları'nın 
zayıfladığı dönemde, o bölgede gerçekte İlhanlı Devleti'nin naipliğini yapan 
Muinedd!n Pervane (675 yılında öldürüldü) idi. Mevlana'ya karşı itaatkarlığı ve 
ona olan meyli, Menakibu'l-arifin'de defalarca tekrar edilmiştir. Muineddm çoğu 
kez Mevliina'nın toplantılarını dinlemek için onun medresesine giderdi. 
Dolayısıyla Mevlana'nın sohbet meclislerinin bir özetini içeren "Fihi Ma Fih" adlı 
eserinin bir kısmı, adı geçen Muinedd!n Pervfuıe'ye hitap mahiyetindedir. 
Menakibu'l-arifin ve Fihi Ma Fih'te yer alan bilgilerden, Mevlana'nın kiıni zaman 
bu sultanlarla, büyüklerle ve devlet erkiinıyla daha üst bir konumda/beklentisiz bir 
biçimde davrandığı anlaşılmaktadır. · 

21 Tarliikıı'l-lıakliik, C II, s. 140-141. 
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Konya' da Mevlana ile aynı zamanda veya onun çağdaşı olarak yaşamış 
meşhur arifler, şairler ve yazarlar arasından Sadreddin-i Konevi (Mevlana'ya tam 
manasıyla gönül vermiş ve Mevlana'nm cenaze namazını kıldırmıştı), Irakl, 
Necmeddin-i Daye ve Anadolu Selçukluları Meliku'ş-şuarası Kani-i Tüsi, Allame 
Kutbeddin Mahmud b. Mes'ud-i Şiraz! (birkaç dönem Sivas şehrinin kadılığını 
yapmış ve Konya' da Mevlana'nın hizmetinde bulunmuşlar) ve mantıkta22 ayrıntılı 
bir biçimde anlatılmış kitapların sahibi Kadı Siraceddin Urmevi'yi (ö. 682) 
saymamız mümkündür. 

Mevlana Celaleddin'in vefatı en doğru rivayete göre 672 yılının Cemadiye'l
ahir ayının beşine denk gelmektedir. Veledniime diye ünlü mesnevide, oğlu Sultan 
Veled'in sözü şöyledir: 

Ondan sonra Mevliinii, şu yoğun, pis, zahmetlerle dolu dünyadan göçtü. 

O övülmeye değer padişiihzn göçüşü, Cumiideliihıra ayının beşinci günüydü. 

Yıl, -sayı bakımından, Ahmed 'in hicretinin altı yüz yetmiş ikinci yılıydı. 

Halka, öylesine bir göz değmişti ki o- yıldınmzn isabetiyle canlar 
yanmış/yakılmıştı. · 

O solukta şehre bir depremdir, düşmüştü; onun yasıyla gök bile ağlamıştı. 23 

Eflaki ise şöyle demiştir: 672 yılmm24 Cemadiye'l-ahir ayında, pazar günü 
akşamüzeri, -Allah kabrini nurlandırsın- fani dünyadan meleküt alemine göçtü. 
Bununla birlikte Devletşah'm, Mevlana'nm 661 yılında vefat ettiğini söylemesi 
doğru değildir. Özellikle de bu sıralarda "mübarek yaşının 69 olduğunu" Mevlana 
bizzat kendisi söylemiştir çünkü Mevlana'nın doğum yılı, birçok kaynaklarda hicri 
604 olarak tespit edilmiş; zaten Mevlana'nın 69 yaşında olduğu yıl25 672 yılma 
denk gelir, Devletşah'm söylemiş olduğu tarihe değil. Tebriz baskılı olan 
"Meciilisu 'l-mu 'minfn"de Mevlana'nm vefat yılı, 872 olarak yazılmıştır. Ancak 
"600" tarihinin, yanlışlıkla "800" olarak yazılmış olduğu kesindir. Emir Ali Şir 
Lüdi'nin26 Tezkire-yi Miriitu 'l-hayiili'nde Mevlana'nın vefatı hususunda, 
Devletşah'm ve diğerlerinin söyledikleri aynen aktarılmış ve Azer27 de 
Devletşah'm dediğini tekrarlamıştır. ·Her halükarda en kuvvetli delil Eflili28 ile 
Sultan Veled'den29 nakletmiş ol_duğumuzdur. 

Mevlana'nın ölümü Konya'da büyük bir olay kabul edildi. Ayrıca Eflili ve 
Sultan Veled'in rivayetlerine göre, halk Mevlana;nın ölümüyle 40 gün boyunca yas 
tuttu; O büyük şahsiyetin anısına pek çok merasim düzenlendi; şairler şiirlerini 

22 Hakkında bk. Tariiiku'l-Jıakiiik, C il, s. 243-244. 
23 Sultan Veled, İbtidii-niime, s. 121-122. 
24 Ahmed Eflaki, Me11iikibu'l-iiriji11, s. 596. 
25 Devletşiih-i Semerkandi, Tezkiretıı'ş.:.şuarii, Tahran, s. 221. 
26 Miriitıı'l-lıayiil, s. 42-43. 
27 Ateşkede, s. 308. 
28 Me11iikibu'l-iiriji11, s. 591-592. 
29 Veled11iii11e, s. 121-122. 
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onun taziyesi için yazdı30 ve VII. yüzyılın büyük arifi Sadredclin-i Konevi, 
Mevlfuıa'nın vasiyeti üzerine Mevlfuıa'mn cenaze namazını kıldırdı. 31 

Mevlana'nın vefatından önce ölümcül hastalık hakkında Efül.ki'nin32 rivayeti 
şöyledir: "Sultan Veled hazretleri yapmış olduğu sınırsız hizmet, aşın yorgunluk ve 
uykusuzluk sonucu son derece zayıf düşmüştü; daima ağlıyor, feryat ediyor ve 
elbiselerini yırtıyor ve hiç uyumuyordu." Aynı (o) gece Mevlana hazretleri 
"Bahaeddin, ben iyiyim, git başım yastığa koy (git yat), biraz dinlen" diye buyurdu. 
Veled hazretleri baş koyup (söz dinleyip) gittikten sonra Hz. Mevlfuıa şu gazeli 
söyledi .ve Çelebi Hüsameddin hazretleri de kanlı gözyaşlarıyla onu yazdı. Şiir: 

Git başını yastığa koy, beni yalnız bırak. 

Geceleri dolaşan ben kalbi yıkık ve müptelayı bırak. 

Biz geceleri sabahlara kadar sevda dalgaları içindeyiz. 

İstersen gel affet, istersen git cefa et. 

O güzeller şahına, vefa etmek vacip değildir. 

Ey yüzü sararmış aşık! Sen buna sabredip vefa et. 

Bizim kalbi karataş gibi sert ve boş yere aşıkları öldüren bir sevgilimiz vardır. 

O öldürür ama hiç kimse ona kanının pahasını sonnaz! 

Bu, ölümden başka çaresi olmayan bir derttir. 

O halde ben: "Bu derde deva bul" nasıl derim? 

Dün gece rüyamda aşk diyarında dolaşan bir ihtiyar gördüm. 

O bana "Bizim tarafimıza gel" diye eliyle işaret etti. 

Eğer yolda ejderhalar varsa, aşk zümrüt gibi olur 
\ 

O zümrüdün parıltısıyla ejderhaları def et. 

Artık yeter kendimde değilim ben ve hüner arttırmak istersen, 

Eba Ali (İbn Sina) tarihini aiilat, Ebi't '!-Ala 'nın da öğütlerini söyle 33 

İşte Mevlfuıa'mn söylediği son gazel budur. 

Mevlfuıa'nın cenazesi Konya'da babası Bahaeddin Veled'in kabrinin 
yakınında toprağa verildi. Daha sonra Alameddin Kayser adında Konya'nın ileri 
gelenlerinden biri, Sultan Veled'den izin aldıktan sonra ve Muinedclin Pervfuıe'nin 
de yardımıyla "Hazreti Mevlana'nın mübarek türbesinin yapımıyla ve o kutsal 
şahsiyetin gayretiyle meşgul olarak türbe tamaınladı; medrese dostları ve türbenin 
yapımındaki dostlarına şükranelik (Allah'a şükür için verilen hediye) saçtı."34 

Ondan sonra o türbe, Mevıana'nın ailesinin, çocuklarının ve torunlarının 

30 Me11iikib11'l-iirifilı, s. 595. 
31 Me11iikib11'l-iirijfn, s. 353-593. 
32 Meniikib11'l-iirifi11, s. 589-590. 
33 Mevliina, Dfviin-ı Kebir, 2039 no'lu gazel. 
34 Me11iikib11'l-iirifin, s. 792. 
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defnedildiği türbe oldu ve Osmanlı sultam Sultan Abdülhamid Han, hicri karnen 
1309 yılında türbeyi tamir ettirdi ve şu an (türbe) "kubbetu'l-hadra" diye 
meşhurdur. 

Mevlana'nın vefatından sonra onun vasiyetine ve açıkça anlattığına göre, 
Çelebi Hüsameddin 683 yılında öldüğünde, Mevlana'nın halefi olup yerine geçti ve 
ondan sonra 712 yılında vefat eden Sultan Veled (Bahaeddin Veled b. Celaleddin 
Muhammed), yani Mevlana 'nın oğlu bu unvanı elde etti ve bundan sonra 
Mevlana'nın "hilafeti" ailede ona kaldı. 

Mevlana, ehl-i sünnet mezhebindendir ve bu hususta aslında hiçbir kuşku, 
tereddüt olmamasına rağmen en küçük bir vesile (bilgi kırıntısı) ile herkesi halis Şii 
yapan Kadı Nurullah, Mevlana adına uydurulmuş/ona ait olduğu ileri sürülmüş 
şiirleri naklederek onu Şiiler zümresinde göstermiştir. Şems-i Tebnzi hakkında 
sözlerden birine dayanarak onu, yeni Müslüman olmuş Celaleddin Hasan'a tabi 
olduğunu, babadan oğula Şii saymıştır.35 Fakat Mevlana, iman ve dindarlık 
hususunda olgun ve hür tabiatlı bir kişiydi ve onun_gibi olgun insanlara yaraşır bir 
şekilde, başka mezhep ve din ehli olan kimselere saygıyla ve tarafsız gözle bakardı. 

Bütün bunlarla birlikte Mevlana hakkında, tezkire ve biyografi kitaplarında yer 
alan ifadeler; özellikle de Mevlana ve Şems-i Tebnzi arasındaki ilişkiler efsanelerle 
beraberdir/efsanelerden ibarettir. Eserleri arasından Mevlana'nın hayat hikayesinin, 
eski eserlerden Sultan Veled'in (Mevlana'nın oğlu Bahaeddin Muhammed) 
"İhtida-name" veya "Mesnevf-i Veledi"' ya da "Veled-name" adlarıyla bilinen 
manzumesinden; Şemseddin Ahmed Eflfild'nin Menakibu '!-arifin adlı kitabından 
ve Fendı1n b. Ahmed Sipehsalar'ın Mevlana'nın Hayatı ve Ailesi (Said-i Nefisi, 
Tahran 1325) hakkındaki risalesinden olduğu gibi araştırılması gerekir. 

Manzum eserleri: Mevlana şiirlerinin çoğunda, kendinden önce yaşamış 
mutasavvıf şeyhlerin arasından Sena! ve Attar'a benzerlik gösterir ve bu her iki şair 

· gibi hem irfüni hakikatleri açıklamak için mesnevi türüne ilgi duymuş/mesnevi 
söylemeye yönelmiş hem de diğer nazım türlerinde şiir söylemiştir. 

· 1) Mevlana'nın en önemii manzum eseri, remel-i müseddes-i maksfır ya da 
mahzı1f bahriyle yazılmış altı defterden oluşan yaklaşık 26000 beyit olan 
"Mesnevf''dir. Gerçekten onu beşeri düşüncenin en iyi ürünlerinden biri olarak 
saymak gereken bu uzun manzumede Mevlana, irfüni, dini ve ahlaki gibi önemli 
konulan ele almış ve ayetleri, hadisleri ve emsalleri beyan ederek veya onlara atıfta 
bulunarak açıklamaya gayret etıniştir. Bu manzumede, arifin olgunlaşma evrelerine 
kadar irfan ve tasavvufun temellerinin ve esaslarının hepsi, aşk ve taleple 
mümkündür ve bu manzume şeriat talimatları, Kuran ayetleri, Peygamber hadis ve 
sünnetleriyle birlikte onları uygulama ve düzenlemeye yönelerek, uygulamada 
öncü şeyhlerin geleneklerini, amellerini ve sözlerini eksiksiz idrak edip her irf ani 
tatbikle beraber okuyucuların zilıninde hikayeler ve örnekler canlandırması için 
anlatılmış, aynca münasip görülen her yerde, mutasavvıf önderlerinin önem 

35 Meciilisu'l-Mıı'minfn, Tebriz, s. 291. 
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atfettikleri ahlfild ve sosyal adaba işaret etmişlerdir. Bu sebeple Mesnevi, süfiler 
arasında eğitici yönüyle özel bir yere sahip olmuş ve defalarca tamamen veya 
kısmen şerh edilmiştir. Fars şiirinin en büyük başyapıtlarından biri olduğu için, 
zaten son yedi yüzyılın tamamında edep ehli ve okuryazar İranlıların çoğu 
(Mesnevf'yi) okuyup incelemiş ve bu yolda İranlıların zihninde ve ruhunda özel bir 
iz bırakmıştır. 

Mevlana Mesnevi'sini, öğrencisi, sadık müridi ve sıddik (çok sadakatli) dostu 
Çelebi Hüsameddin'in isteğiyle kaleme aldı. Bu konuda şöyle anlatılmıştır: 
"Kuran' ın sırlarını açıklayan Mesnevi-i Manevi kitabının yazılma sebebi şuydu: Bir 
gün... Hakkın ve ·dinin Hüsam'ı (kılıcı) -Allah kabrini nurlandırsın- bazı 
dostlarıyla Heklmin36 İlô.hi-niimesi'ni, Feriduddin Attar'ın Mantıku't-tayn'm ve 
Musibet-nô.mesi'ni tam bir istekle ve büyük bir aşkla ilgiyle okudukları ve o 
sırlardan haz duyduklarım; kitapların üsluplarının onlara ilginç geldiğinin farkına 
vardı. Sanki bu durumu fırsat kolluyormuşçasına, bir gece Hz. Mevlana· halvete 
çekildi, teslimiyetle baş koydu ve gazeller divanı çoğaldı dedi ... Eğer Heklm'in 
İlô.lzi-nô.mesi tarzında ve Mantıku 't-tayr vezninde olan bir kitap olursa, yeryüzünde 
insanlara bir yadigar kalır ... Son derece merhametkar, lütufkar olacak ve saygı 
değer dostlar her bakımdan sizin cömert yönünüze tam mf}nasıyla meyledecekler 
ve bundan başka bir-şeyle meşgul olmayacaklar. Gerisi, Allah'ın kifayeti ve lütfuna 
bağlıdır. Birden cüzviyat ve külliyat sırlarının şarihi olan mübarek sarığının 
ucundan bir parçasını, Çelebi Hüsameddin'in eline verdi ve orada Mesnevi'nin ı. 
beyitinden (Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor37) 18. 
beytine (Olgunun halini ham kişi anlamaz. Öyleyse söz kısa olmalı, vesselô.m38

) 

kadarki kısım yazıldı. Bu şiir, remel-i müseddes-i mahzüf ve mahur bahrindeydi 
(jô.ilô.tün fô.ilô.tün fô.ilün vezninde). Hazreti Hüdavendigar (Mevlana), hür kişilerin 
sultanının cazibesiyle coşku ve büyük bir heyecana kapılarak sema, kendinden 
geçme hali, ku'üd, kıyam, nuhüz, huşu hallerinde tekrar mesnevi yazmaya devam 
etti. İlle geceden itibaren tan yeri ağarıncaya kadar peşi sll:a yazıyordu ve Çelebi 
Hüsameddin hazretleri de hız kesmeden (Mevlana'nın söylediklerini) eksiksiz 
kaleme alıyordu ve yazdığı mecmuayı yükse~ ve güzel bir sesle Hazreti 
Mevlana'ya okuyordu ve Mesnevi'nin ilk defteri nihayete erince, Çelebi hazretleri 
yüksek sesle beyitleri okuma ve kelimeleri tashih etmekle/düzenlemekle meşgul 
olarak tekrar okuyordu. Ansızın Çelebi 'nin ailesi vefat etti ve bu sırada Çelebi' de 
bir durgunluk meydana geldi ... Bu olayın üzerinden tam iki yıl geçmişti ve Çelebi 
hazretleri yeni bir evlilik yaparak yeniden istekli hale gelip meşguliyetine devam 
etti. Birden içindeki can çocuğu ağlarken buldu ve yaralı, gamlı gönlünü Allah'ın · 
aslanlarına özlemli/coşkulu gördü ... Bir sabah vakti kalktı ve Mevlana'nın 

' . 

36 Bundan kastedilen Senfil, İliilıiniime'den kastedilen Hadikatıı'l-lıakika'dir ve Mevlanii 
da her yerde bu ismi zikretmiştir. . 

37 Mevliina Celiileddin-i Rfunl, Mesnevi, haz. Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Konya 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınlan, Konya, 2012, C I, s. 44. 

38 Mevlana Celiileddin-i Rfımi, Mesnevi, C I, s. 44. 
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huzuruna geldi ve Allah' a kulluk edip namaza durarak secdeye kapandı; tam bir 
eminlikle/teslimiyetle, sağlam bir imanla, acizane duayla, kamil bir niyazla, artan 
bir meyille Mesnevi kitabının gerisini nurlu ve mübarek şeyhten -Allah onun adını 
yüceltsin- tercümansız ve zahmetsiz yazmayı rica etti. Hz. Mevlana da ( çna), ihsan 
tam olur gereğince büyük merhametiyle faydalar sofrasının geniş yaygısında 

anlamlara başladı / yarım bıraktığın işi tamamlama şartıyla ve büyük bir gayretle 
anlamların faydalı, geniş ve zahmetli sofrasında başlamasını hazırlamaya emretti. 
Mesnevf'nin ikinci defterinin ilk . beyitleri olan bu sözleri yazdırdı. Bu şekilde 
Mesnevi kitabının ikinci defterinin yazılmasının gecikmesinin sebebinin beyanını, 
fuiflerin gönüllerine Allah' ın verdiği bir hikmeti; gecikmeden sonra ve Hz. Adem' e 
gelen vahyin kesilmesinden sonra yeniden gelmeye başlamasının beyanını, her hal 
sahibinin gevşekliğinden sonra o gevşekliğin yok olup tekrar bir ilham gelmesini 
Allah daha iyi bilir! Ve son durumda, ikinci defterin ilk beyitlerinin şimdi yazıldığı 
gibi yazılmasını söylediler. 662 tarihinde kitabı yazmaya başladı ve şu şiiri söyledi: 

Bu Mesnevi bir müddet gecikti, bir süre gerekti, kan süt oldu. 

Senin bahtın yeni çocuk doğurmadıkça kan, tatlı süt olmaz. Güzelce dinle. 

Hak ışığı Hüsameddin, semanın zirvesinden dizginini geri getirince -başlandı-. 

Çünkü hakikatler miracına gitmişti. Onun baharı olmadan goncalar 
açılmamıştı. 

Denizden sahile doğru geri dönünce, Mesnevi şiiri çengi düzeldi. 

Ruhların cilası olan Mesnevi'ye dönüş, Receb 'in on beşinci/on üç mayıs 
günüydü. 

Bu alışverişin ve karın başlama tarihi 66211264 yılındaydı. 

Buradan bir bülbül gitti ve geri döndü; bu manaları avlamak için doğan oldu. 

Padişahın bileği, bu doğanın meskeni olsun; bu kapı sonsuza dek halka açık 
olsun. 39 

Kitabın sonuna kadar artık hiç duraklama, gecikme olmadı. Mevlana peşi sıra 
buyuruyor ve Çelebi hazretleri de yazıyordu; yazdıklarını defalarca okuyordu ve 
sonunda tamamlanıyordu. Caınl bu hususu tam bir özetle Nefehiitu'l-Uns'ta dile 
getirmiştir ve Mesnevi-i Manevi'nin nazmedilme macerasının, ilk elden bilinmesi 
olduğu için, Mesnevi'nin okumuş olduğunuz gibi Eflaki' den bu konuların 
aktarılması amaçlandı. · 

Hüsameddin'in teşvik ve ısrarları, Mevlana'nın ömrünün son birkaç yılındaki 
sürekli çabalarıyla birlikte, beşeri düşüncenin en etkileyici ve en güzel 
örneklerinden biri meydana geldi. Şairin zamanından itibaren, en iyi ve en olgun 
irf'ani ve hikeınl manzume olarak tanındı. Bu zamandan sonra, ariflerin enisi ve 
gönül erlerinin celisi haline geldi. Dünyada Farsça konuşan ve okuyan bütün 
herkesin nazarında (herkesçe), bütün devirlerde, özellikle Safeviler zamanından 

39 Mevliina Celiileddm-i Rı1m1, Mesnevi, C I, s. 253. 
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birkaç dönem sonrasına kadar diğer dönemlerle karşılaştırıldığında Mesnevi ile 
karşı duruşun varlığına rağmen; saygı ve hürmet gördü. Böylece nüshalar tertip 
edildi; bundan sonra özetler hazırlandı ve Mesnevf'ye günümüze dek sayısız şerhler 
yazıldı, şerhlerin sonuncusunu Bedi'uzzaman Furı1zanfer'in -Allah rahmetini 
esirgemesin- başladı ve henüz Mesnevi'nin üç defterini tamamlayamadan hicri 
1349 yılının Ordibehişt (21 Nisan-21 Mayıs) ayında !ani dünyadan baki hayata 
intikal etti. Onun nurlu ruhu, melekı1t aleminin mübarek nurlarıyla saklı kalsın. 

Anlattığımız gibi Mesnevi altı defterden oluşur. İlk deftere, Eflili'nin 
sözlerinden yola çıkarak 662'den iki yıl önce başladı. O sırada Mevlana kitabın ilk 
18 beytini söylemişti ve Hüsameddin, Senfö'nin İliihi-niimesi (Hadikatu'l-hakfka), 
Attar'ın Mantıku 't-tayr ve Musibet-niimesi karşılığı olarak Mevlana' dan bir 
manzumeyi nazmetmesini talep etti (çünkü) beyitlerin devamını kendisi getirdi, 
ilerleme kaydetti ve bu yolla Mesnevf'nin ilk defteri ortaya çıktı. İkinci defterin 
başında, bu defterin başlangıç tarihi, bildiğimiz üzere 662 yılıdır ve şöyle yazar: 

Bu alışverişin ve kiirın başlama tarihi 66211264 yılındaydı. 40 

Çeşitli nüshalarda birinci defterin beyitlerinin sayısı, 4000 ile 4500 beyit 
aralığında veya bundan biraz daha çoktur. Mesnevf'nin ikinci defteri, nüshalarda 
yaklaşık 3800 ile 4100 aralığında ya da bundan biraz fazladır; üçüncü defter 4800 
ile 5200 aralığında veya daha fazla; dördüncü defter 3850 ile 4100 beyit ya da daha 
fazladır ve beşinci defter 4200 ile 4500 beyit veya daha fazlası ve y~aklaşık 666 
yılında tamamlanmış olan altıncı defter ise 4900 ile 5300 beyit ya da bundan daha 
fazladır. Mesnevi beyitlerinin toplamı, çeşitli nüshalarda 26.000 veya 27.000 beyit 
ile 32.000 beyit kadardır ve beyitlerin esas sayısınin kaç olduğunun, Mevıana'dan 
sonra bu yolda (çeşitli) nüshalarda büyük ihtilafa sebep olduğu da açıktır ve Fars 
dilinin büyük şairlerinden hangi birinin eseri bu tür tasarruflarda bulunmaya maruz 
kalmaz? Genellikle güvenilir/muteber eski kaynaklarda bu manzumenin 
beyitlerinin sayısı, yaklaşık 26.000 beyitten daha fazla değildir. 

Mesnevf'den derlenen özetler çoktur ve aralarından şunların zikredilmesi 
gerekir: 

- Molla Huseyn Vfüz-i Kaşifi-yi Sebzevfui'nin özeti; "el-lubiibu 'l-ma 'nevi'' 
olarak isim verdiği eseri, kendisi bir kere daha ele almış ve onu "Lubbü Lubiib" 
olarak adlandırmıştır. 

- Molla Yfisuf-i Mevlevi'nin özeti (öl. 953), "Cezfre-i Mesnevi'' adındadır. 

- "İbrahim Dede-yi Şahidi-i Konevi"nin (öl. 957) derlediği Mesnevi Sözlüğü 
(Müfredat-ı MesneVi). 

- "Dürr-i Meknun" adıyla bilinen Seyyid Abdu'l-Fettah-i Huseyıll'nin (hicri 
11. yüzyıl) ve "Miriitu 'l-Mesnevi'' adıyla bilinen Huseyni'nin öğrencilik muhtasarı. 

- Son dönem araştırmacılarından Bedi'uzzaman Furfizanfer, Mesnevi 
beyitlerinin bazılarını şerh ederek derlediği Mesnevi'nin ilk iki defterinin özeti ve 

40 Mevlana Celaleddin-i Rı1m1, Mesnevi, C I, s. 253. 
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Cemal-zade Seyyid Muhammed Ali Bey'in de "Bang~i Nay" (Neyin Feryadı) 
adıyla derlediği Mesnevi hikayelerinden bir özet. 

Fakat Mesnevi'ye yazılmış olan şerhler bir haylidir ve çeşitlidir, onların en 
önemlileri şunlardır: 

- 838 veya 840 yılında öldürülmüş ve Şahruh b. Emir Tımfu Gurgan'ın çağdaşı 
hicri 9. yüzyıl arifi Kemaleddin Huseyn b. Hasan-ı Harezıni'nin iki şerhi. Bu şilrih 
hakkında söz edecek olursak, onun iki şerhinden biri "Cevahirıi 'l-esrar ve 
Zevahiru 'l-enva-r'', diğeri ise "Kunüzu 'l-hakdi!C' adındadır. 

- 969 yılında vefat etmiş Osmanlı şairlerinden Mustafa b. Şa'ban Surfui'nin 
Farsça şerhi. (Tahran) Meclis-i Şfua-yı Milll Kütüphan~si_':ı;ıde bu şerhin bir nüshası 
mevcuttur. 41 

- Mesnevi'nin 600 beytini 3000 beyitte açıklayan adı geçen İbrahim Dede-yi 
Konevi'nin "Giilşen-i Tevhid'' adlı manzum şerhi. 

- "Letaifu '!-manevi" adıyla bilinen Abdullatif b. Abdullah el-Abbasl'nin şerhi 
ve "Letaifu 'l-lugaf' olarak da bilinen Mesnevi Higatinden bir sözlük. Abdullatif, 
hicri 1 1. yüzyıl başlarının alimlerindendir ve kendisine göre mesnevi yazmalarının 
en sağlıklısı olan tashih edilmiş nüshayı birkaç yıllık zahmetle düzenledi ve onu 
nüsha-yı nasiha (en doğru nüsha) olarak adlandırdı ve "Miratu 'l-mesnevi" adıyla 
ona bir mukaddime yazdı ve bu, adı geçen Telemmuz Huseyni'nin öğrencilik özeti 
olan "Miratu 'l-mesnevi''sinden ayrıdır. 

- 1285 yılında müellifin(in) vefatından sonraki bir yıl içerisinde basılan hicri 
13. yüzyıl filozofu olan (m. - hicri 1284) Hacı Molla Hadi-yi Sebzevari'nin 
şerhidir. 

Diğer Mesnevi şarihlerinden şunları zikretmek gerekir: Mesnevi'ye yazdığı 
"Haşiye-yi Dai''nin sahibi hicri 9. yüzyıl şairi Nizameddin Mahmud Dili-i Huseyni; 
"Miftahu 'l-meani'' olarak adlandırılan şerhin sahibi Seyyid Abdulfettah Huseyni-i 
Askeri; (11. yüzyıl) "Muktişefat~i Razevi''nin sahibi Mahmud Rıza ve diğerleri.42 

Kendisinin eksiksizfenfes bir şekilde bastırdığı Mesnevi metnine ilave olarak 
yayınlanmış Reynold A. Nicholsonım İngilizce yaptığı tercüme (Miladi 1935-
1940), Mesnevi'nin önemli , tercümelerindendir. Bundan başka Tholouck, 
Mesnevi' den seçmeleri Almanca derledi ve E. H. Winfield ise Mesnevi'nin 
tamamından özet bir tercümeyi tasavvufa dair bir mukaddiı:iıeyle birlikte 1887 
yılında, Londra'da yayınladı. 

Mesnevi'nin altıncı defterinin sonunda, Mevlana'nın oğlu Bahaeddin Sultan 
Veled'e ait olan veya ona nispet edilen bir hatime görülmektedir. Bunun yam sıra, 

41 Meclis-i Şı1'ra-yi Milll Kütüphanesinde bulunan, Mesnevi'nin birinci cildinin şerhidir. 
Bk. Meclis Kütüplıa11esi, C III, s. 503-504. 

42 Bk. Ttirilı-i Edebiyytit-i Flirsi, Hermann Ethe, çev. Rızazade-yi Şafük, Tahran, 1337, s. 
164-166; Talıra11 Ü11iversitesiKütüplıa11esi Fihristi, A. Münzevi, C II, s. 222-227. 
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Haver43 şirketi tarafından basılmış olan Mesnevf' de yedinci defter de mevcuttur ve 
bu defterin tamamlanma tarihi hicri 670'tir: 

"Mesnevf 'nin gayb (aleminden) gelen yedinci defterinin tarihi 670 'tir." 

Bu tarihten itibaren Mevlana'nın vefat tarihine iki yıl kalmışsa da anılan 
defterin ilk beyitleri ve 6. defterin son beyitleri dikkate alındığında, onun 
Mevlana'ya ait olması bir kuşku uyandırır; dolayısıyla bu defteri, Mevlana'nın 
bizzat kendisinin yazmış olduğu belli değildir. Bu ilave edilmiş defter dışında 
Mesnevf'ye eklenmiş başka manzumeler de elimizde mevcuttur. Örneğin 11. yüzyıl 
sı1filerinden Necibedclin Rıza, hicri 1094 yılında Mesnevi için bir hatime 
düzenledi/yazdı ve ona "Seb 'iU mesani" adını verdi ve aynı işi hicri 1245 yılında 
vefat eden İlahi-bahş-ı Hindi de yaptı. 

Mevlana'nın Mesnevfsi hakkında burada eklememiz gereken bir diğer husus da 
şudur: Bazıları bu eseri "Saykalu '!-ervah" (ruhların cilası) olarak adlan9Jnnış ve 
kendi iddialarını doğrulamak/kanıtlamak için Mesnevf'den şu beyite istinat 
etmişlerdir: 

"Ruhlann cilası olan Mesnevf 'ye dönüş, Receb 'in on beşinci/on üç mayıs 
günüydü. "44 

, 

Fakat düşündükleri gibi kitabın ismi bu beyitten anlaşılmıyor, hatta bu beyitte 
"Saykalu '!-ervah" terkibi, "Mesnevi''nin niteleme/övme makamında görülmüştür 
ve düşündüklerinin aksine bu beyitte "mesnevi" kelimesi bir' tür olarak 
kullanılmıştır, yani özel isim olduğu ve cins isim olarak kullanılmadığı aşikardır ve 
bu ismi Mevlana çoğunlukla kendi manzumesinin, ismi olarak kullanmış ve kendi 
manzumesindeki birçok konularda onu sade biçimiyle "Mesnevi'' ve "İn Mesnevi'' 
şekliyle tanıtınıştır. 

Diğer taraftan Mevlana'nın Mesnevfsi'riin, "Ziyau'l-Hak Husamedclin", yani 
Mesnevi'niı;ı yazımını üstlenen ve Mevlana'nın sa~ müridi olan Çelebi 
Hüsameddrn'in adıyla başladığını biliyoruz. Altıncı deftere geldiğinde ve sona 
yaklaştığında, kadirşinaslık gereğÜice onu Çelebi Hüsameddin' e ithaf etmiş ve bu 
kitabın meydana gelişine katkıda bulunmasından dolayı kitaba "Hüsamf-ndme" 
adını vermiş ve gerçekte kitabı onun adıyla anmış ve şöyle söylemiştir (şiir): 

Ey gönlün hayatı Hüsameddfn! Altıncı bölüme isteğin çokça coşuyor. 

Senin gibi bir bilginin çekişiyle Hüsamfname/Mesnev~ dünyayı dolaşır oldu. 

Ey manevflarif! Mesnevf'yi tamamlamak üzere altıncı bölümü sana hediye 
getiriyorum. 45 

Gördüğümüz kadarıyla nakledilen beyitlerin son beytinde, yeniden kitabın 
bilinen adına yani Mesnevf'ye dönmüştür. Dolayısıyla bazılarının zannettiği gibi 
kitabın adı "Hiisamf-name" değildir; aksine Mevlana ithaf ve teşekkür etme 

43 Tahran, 1319, s. 426'dan sonuna kadar 
44 Mevliina Celiileddin-i Rı1mf, Mes11evi, C 1, s. 253. 
4s Mevliina Celiileddin-i Rfunf, Mes11evi, C III, s. 273. 



MEVLANA ARAŞTIRMALARI 65 

düşüncesiyle onu böyle adlandırmış ve o ifadesinin peşinden, kitabın gerçek adına 
dönmüş ve bu isı:ni, hacimli mesnevisinin bütün konularında korumuştur. 

Bütün bunlar bir yana hem Mevlilna'nın döneminde hem de Mevlilna'ya yakın 
zamanlarda onun manzumesi, "Mesnevf' adıyla meşhur olmuş ve tanınmıştır. Bu 
durum Şemseddln-i Eflakl'nin ifadeleriyle şu şekilde anlaşılmaktadır: "Bir gün 
Mevlana'nın huzurunda, son dönemlerin en faziletlisi Sa'id-i Şehld Kadı 
Necmeddm-i Taştı -Allah üzerinden rahmetini esirgemesin- ekabir meclisinde 
(ulular toplantısında) şu latifeyi anlattı: bütün dünyada genel olan üç şey vardı. (Bu 
üç şey) Hz. Mevlilna'ya nispet edildikten sonra özel bir anlam kazandı ve halkın 
ileri gelenleri (insanların aydınları) bunu hoş gördüler. Bunlardan birincisi, 
"Mesnevf'dir. Eskiden her (kafiyeli) iki mısraya mesnevi derlerdi; zamanımızda 
mesnevi denilince akla hemen Mevlana'nın Mesnevf'si gelir. İkincisi, eskiden 
bütün bilginlere "Mevlana" diyorlardı, fakat bugün Mevlilna denilince Mevlana 
hazretleri anlaşılır. Üçüncüsü de her mezara türbe derlerdi, fakat bugün hangi türbe 
anılsa veya söylenilse, akla sadece Mevlana'nın tür~esi gelir.46 

Mesnevf hakkında Mevlana'dan sözler nakleden Eflaki de: "Mesnevlı:niz 
cemalde ve kemalde benzeri olmayan manevi bir sevgilidir ve böylece gönlü aydın, 
arif ve ciğeri dağlanmış aşıklar için hazır bir bağ ve verimli bir ağaçtır. Bu İlam 
sevgiliyi izlerken bir ru1ı serinliği/huzuru hazzedilir ve O ne güzel kul, şüphesiz 
Allah 'a yönelen bir kimse41 ayetinin dalında ipe dizilene kadar Allah rızası için 
inayet nazarı göz önünde tutulur" dedi. 

Mevlana'nın zamanından bu yana, Mesnevf yazıldıktan sonra özel bir ahenkle 
onu okumak yaygınlaştı ve bu yolla "Mesnevi-han" (mesnevi okuyanlar) adıyla 
insanlar ortaya çıktı. Mevlana'nın vefatından sonra, Siraceddln-i Mesnevi-han ve 
Eflakl olarak bilinen Menakibu 'l-arifin'in müellifi Şemseddin Ahmed-i Mesnevi
han ve diğerleri gibi Mevlana'nın türbesiiıde Mesnevi okuyan kişiler vardı. 

2) Mevlana'nın ikinci büyük eseri, Dfvan-z Gazeliyat-z Şems-i Tebrfzf adıyla 
bilinen "Dfvan-z Kebfr"dir. Çünkü Mevlana, kendi adı veya mahlası yerine 
gazellerinin çoğunun sonunda Şemseddln,.i Tebrizl'nin adını verı:niş ve mahlasına 
benzemeyen "hemuş'', "hamuş" veya "hemuş" kelimelerini nadiren kullanarak 
zikretı:niştir. Hindistan'da yayınl;ınınış olan bu divanın ilk baskısı 50.000 beyitten 
oluşmaktadır ama bu beyitlerin hepsi gerçekten Mevlana'nın değildir; üstelik 
onların bazısı başka şairlerin ve özellikle 200 gazeli, Şems-i Meşnkl adında bir 
şairindir. Bu divanın en güzel ve özet baskısı, Bedl'uzzaman Furftzanfer'in füzılane 
okuması ve tashihiyle, şemsi 1337'den 1345 yılına kadar Dfvan-z Kebfr'in en 
muteber nüshalarına dayanarak yapılmıştır ve rubailer dışında Farsça ve Arapça 
olarak yazılmış uzun ve meşhur gazellerin ve mülemmaların bütün beyitlerinin 
sayısı 36.360'a ulaşmıştır. Safeviler zamanında Mevlana'ya, onun şil olduğunu 

gösteren şiirler ve gazeller nispet etı:nişlerdir, fakat Mevlana'nın Hanefi fıkhından 

46 Meııiikıbu 'l-iirifiıı, s. 597. 
47 Kur'an, Sad suresi, 30. ayet 
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olmasına ve Sünni olduğunun bilinmesine rağmen bu şiirler, Kadı Nurullah'ın 
Mecalisu '!-mu 'mininin' de naklettiklerinden, şii uydurmalarından ve özellikle 
Safeviler zamanında uydurulan örnekler olduğu bilinmektedir. 

Mevlana'nın gazelleri, yüce mani hakikatlerle doludur; inişler ve çıkışlarla 
birlikte şairin sonsuz sevgisi ve üstün düşünceleriyle coşkun deryalardır. 
Mevlana'nın sözleri bütün eserlerinde, çeşitli durumlarda o şiirleri okuyanın 
meydana getirdiği şiddetli bir coşku ve heyecanla iç içedir ve bütün 
manzumelerinde O, görünmeyen, kavuşulamayan bir sevgiliyle maceralarını 
anlatır. 

3) Mevlana'nın rubailerinin toplam sayısı, bazı yazmalarda ve hicri 1312 
yılında İstanbul baskısında 1659'a ulaşmaktadır. Bunlardan bir kaçı ona nispet 
edilmekte ve başka mecmualarda başka şairlere ait olduğu da zikredilmekte ya da 
divanlarda görülmektedir. Furı1zanfer'in baskısında bu rubailerin sayısı 1983 'e 
ulaşır; yani beyit sayısı 3966'dır. · 

4) Mevlana'dan, kendi alanında çok fazla öneme sahip bilgilerin yer aldığı 
mensur eserler de kalmıŞtır. Bunlar; onun Mektuplar Mecmuası, Mecalfs-i Seba'sı 
ve oğlu Sultan Veled'in derlediği ve bazı bölümlerinin Muineddin Pervane'ye 
hitaben söylendiği bir eser olan Fihi Ma Fihi' dir. ', 

Mevlana'nın sözü sadedir ve her türlü süsten, gösterişten uzaktır fakat O, aynı 
sadelikte sözü öyle ustalıkla kullanmıştır ki Farsçayı fasih konuşanların ilk 
sırasında kuşkusuz onun yer alması gerekir. Bu düzenli, fasih, sade, kelam kimi 
zaman son derece yüce, sağlam, her yerde anl~şılır ve açıktır ve kapalılıktan ve 
belirsizlikten uzaktır. Mevlana bireylerin nefsani davranışlarını, çeşitli hallerini ve 
isteklerini, küçük şerhler şeklinde hikayelerde ve kıssalarda nakleder veya mani 
meselelerin· sorunlarım şerh ederken bütüıı sadeliğiyle kendine özgü maharetiyle 
açıklar, aynca ileri sürdüğü çeşitli konulan açıklarken kendi çağında yaygın olan 
atasözlerinden ve kıssalardan yararlanma hususunda özel hüneri vardır. Bilgisinin 
genişliği sadece çeşitli şer'! ilimlerde değil, aynı zamanda edebi koıiularda, irf'ani 
meselelerde ve genel İslamı kültürde hayret vericidir. Horasan şairlerinin üslubunu 
takip eden, onların etkisi altında kalmış olan ve onların özelliklerini taşıyan 
Mevlana'nın etkili dili, letafete, güzelliğe ve özel bir üstünlüğe sahiptir. Gönlü 
cezbetme ve beğenilme bakımından okumuşu okumamışı, genci yaşlısı her ıie 
inanç ve düşünceye sahip olursa olsun kendisiyle meşgul edecek bir derecededir. 

Mevlana'nın, her toplumsal kesimin, her üslup ve meslek mensuplarının 
üzerindeki nüfuzunun en önemli sebebi, dini ve irfüni konuların ötesinde bir "şair" 
olmasıdır. Mevlana temiz kalplerle ve saf gönüllerle meşgul olan duygulu ve dünya 
görüşüne sahip bir şairdir, hatta bütüll meclislerde ve toplumlarda onun ileri 
derecede yakıcı ve sonsuz bir aşkı vardır. Mevlana, bizzat kendisinin söylediğine 
ve ondan edilen rivayete göre 73 mezhep ile dosttu;48 hırsı ve bağnazlığı, hamlık ve 
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bir tür olgunlaşmamışlık sayıyordu. 49 Kendisi bütün inançlardan daha ali ve daha 
üst bir seviyede yer aldı. Mü 'min bir Müslümandı ama serbest ve özgür davranışlı 
bir kimseden daha erdemliydi. Kişi olarak takva sahibi, sakınan, dünyadan ve 
dünyevi şeylerden uzaklaşmış, ilim aşığı, hidayete ermiş, :faniliği yıkmış kamil bir 
sılfi idi. Arif ve büyük araştırmacı, Mevlana'nın çağdaşı ve hemşehrisi Sadreddin-i 
Konevi, onun hakkında ne güzel söylemiş: "Eğer Bayezid ve Cüneyd bu zamanda 
olsalardı, bu yiğit insanın taşını kaldırırlar ve minnet olarak canlarını feda 
ederlerdi. O Muhammed, fakrın sofracısı' dır; biz ise onun davetsiz misafiri 
olınakla zevk duyarız." Mevlana'nın diğer çağdaşı, ömrünün bir kısmım Konya' da 
geçirmiş ve Mevlana'yı yakından görmüş olan arif, şair ve meftıln aşık Fahreddin-i 
Irfilci de Mevlana hakkında buna benzer şeyler söylemiştir. Eflaki ise şöyle 
demektedir: "Şeyh Fahreddin her zaman sema için medresede50 hazır bulunurdu ve 
daima Mevlana'nın büyüklüğünden bahseder, ahlar çeker ve hiç kimsenin onu 

. yaşayıp görmediğini, aleme garip geldi alemden de garip gittiğini söylerdi. 

Bir gün dünyaya geldi, bize iki gün gibi göründü. Ne olduğımu anlamadan 
erkenden öylece çekip gitti." 51 -

Gerçekten Irfild'nin eşsiz ve hayret verici bu insan hakkında söyledikleri çok 
doğrudur. Mevlana, her devirde ve her dönemde; hatta başkalarıyla beraberken bile 
nadiren ortaya çıkan insanlardandı. Çünkü onların düşüncesi ve sözü, onların 
çağdaşlarından daha önde gelir. Onlar, eserleri ilerleyen devirlerde bili kalan ve 
sözleri hiçbir zaman eskimeyecek kimselerdir. 

Şeyhlerden hiçbirinin tasavvufa ve irf'ana Mevlana kadar hizmet etmediği 
düşünülür; çünkü birincisi/öncelikle Mevlana, şeyhlerin daha önce söylemiş olduğu 
hakikatlerin mirasçısıdır ve aslında onun söylediği şey, kendinden önceki ariflerin 
düşüncelerinin özüne ve özetine kendi üslubunca beyan ettiği gerçekleri 
eklemesidir. İkincisi, tasavvufun anlaşılınası güç konularım, birçok hususta/yerde 

. diğer şeyhlerin yaptıkları gibi ayet ve hadislerle açıklayabilınesidir. Onu İslami 
hakikatlere, İslami hakikatleri de onlara yaklaştım ve bunları bütün Müslümanların 
zevki ve inançlarıyla etki eder. Onun eserini Kur'an'ın özü (tefsiri) olarak 
adlandırıp tanırlar ve onu, insanların/toplumun ıslah olınası niyetiyle şerh ederler, 
ders verirler ve başkalarına anlatırlar. ÜçÜncüsü ise Mevlana, çok sade ve akıcı 
üslubuyla her konuda karşılaştığimız birçok hikaye, atasözü ve kıssaları anlatarak 
irf'am, toplumun her tabakasındaki kişilerin düşüncesine yaklaştırdı. Her tabaka bir 
biçimde ondan, kendi fikrine ve anlayışına yaraşır bir şey bulabildi; Filozof olanlar 
kendi yüksek fikirlerine, halktan olanlar ise kendi basit anlayışlarına uygun şeyleri 
onda bulabildi. Bu sebepledir ki Mevlana'nın Mesnevisi, daha önce de 
bahsettiğimiz gibi ilerleyen yüzyıllar boyunca, Farsça bilenlerin birçoğu için 
yalnızlığım paylaşan bir dost ve kutsal kitaplardan biri derecesindedir ve bu 

49 Bir cenine zulmetmek gibi olan hırs ve bağnazlık, hamlıktır. (Mevlana) 
50 Mevlana'nın Mesnevisi'nden kastedilen onun öğrenim ve tallin mekanıdır. 
51 Me11fikib11'l-lirifi11, s. 400. 
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yolla/bu yüzden Farsça bilenlerin genel düşünce ve inançlarında son derece büyük 
qir etki oluşturmuş ve beyitleri, atasözler ve vecizeler şeklinde dilden dile 
,dolaşmıştır. 

Zebihullah-i Safü'nın DMin-ı Kebir' den seçmesinde yer verdiği gazeller: 
5/388, 5/16, 2/300, 7/603-604, 2/302, 7/300, 3/115, 4/197, 3/196, 3/127, 3/228, 
7/100, 3/235, 5/449, 2/404, 1/211, 2/231; mesneviler: ilk 17 beyit, 4/4393, 1/374, 
1/109, 3/1293, 2/1273, 1/1319, 1/389, 3/3266, 4/165; rubailer: 95, 35, 607, 214, 13, 
313, 666, 174, 1580, 491.52 Bu rubailerden başka, DMin-ı Keblr'de bulunmayan 
bir rubainin tercümesi şöyledir: 

Nasıl olur, nasıl olur, nasıl olur, nasıl? Olur, olur, olur, olur. 

Ben olurum, ben olurum, ben olunım, ben. O olur, o olur, o olur, o. 

Divan-ı Kebir' de bulunmayan ama Hakiinl'ye nisbet edilen bir başka rubai ise 
şöyledir: 

Aşk mezbahasında iyiden başkasını öldürmezler. Çirkin huylu, zayıfları 
öldürmezler. 

Eğer sadık aşıksan, öldürülmekten kaçma. Öldürülmeyen aşık, murdar olur. 

52 Bu tespitler, Bedi'uzzaman Furfizfuıfer'in Kulliylit-i Şems yli Dlviitı-ı Kebir, C I-VITI, 
1336-1346hş./1957-1967 (İntişarat-i Diinişgfilı-i Tehrfuı) adlı neşrinden istifade edilerek 
sunulmuştur. Ayrıca bk. DMitı-ı Kebir Gazel Dizini, haz. Prof. Dr. Adnan 
Karaismailoğlu, Akçağ Yayınlan, Ankara, 2015. 




