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HAMİD VEHBİ'NİN KALEMİNDEN 

MEVLANA 
Mustafa Balcı* 

Mevlana şair, düşünür ve mutasavvıf olarak Türk kültür, sanat ve dü
şünce tarihinde derin izler bırakmış büyük bir bilge kişidir. Şiirlerini Farsça 
yazmış olması Türkler için uzun zaman bir mesele olarak görülmemiş ve 
yaklaşık 7 asırlık bir zaman zaıfında oluşan Osmanlı sanatında ve düşünce
sinde derin tesirler bırakmış, İslam dininin yorumlanıp yaşanmasında da 
onun tavır ve yaklaşımları etkili olmuştur. 

Mevlana bu büyük ve çok yönlü etkisi ile tarih içinde birçok değişik a
raştırmaya konu olmuştur. Biz bu çalışmada Osmanlı döneminde yayımlan
mış olan Meşahir-i İslam 1 adlı eserdeki Haınld Vehbl'nin yazmış olduğu 
Celô.leddfn-i Rumf adlı yazıyı değerlendirip Latin harflerine aktaracağız. 

Meşô.hir-i İslam, 1301 (M 1884) yılında İstanbul'da Mihran Matbaasın
da cüzler hfiliİıde basılmış bir eserdir. M. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle 
Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu'nda da kayıtlıdır.3 

Önemli İslam büyüklerinin hayat hikayelerini konu edinen Meşô.hir-i İs
lam, dört cilttir. 1. cilt, 1-13. cüzleri ihtiva eder, 1-416 sayfalardan, 2. cilt 14-
26. cüzlerden teşekkül eder, 419-847. sayfalardan, 3. cilt, 27-39. cüzlerden 
oluşur, 849-1262. sayfalardan ve 4. cilt ise 40-50. cüzlerden müteşekkil olup 
1265-1614. sayfalardan ibarettir. 

Haınld Vehbi, İstanbul' da doğmuş bir gazetecidir. Doğum tarihi bilin
memektedir. Babası Adapazarı ulemasından Mehmed Hilmi Efendi'dir. Ba-· 
basından ve Gümülcineli Hoca' dan dersler almıştır. Aşağıdaki metinden de 

• Dr., Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA). 
1 Hfunid Vehb!, Meşiihir-i İslam, İstanbul, Mihran Matbaası, 1301. 
2 "Celfiledd!n-i Ruınl", Meşiihir-i İslam, Cüz: 68, ss: 881-912. 
3 M. Seyfeddin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, I-V, İstanbul, . 

1971-1979, s. 111, 1119. 
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anlaşılacağı üzere "kavfu.d-i edebiyyeye vakıf bir münşi'dir."4Yazı hayatına 
Yemen Vilayet gazetesinde başlamıştır. İstanbul'a döndükten sonra Tank ve 
Cerfde-i Bahriyye gazetelerinde başyazarlık yapmıştır. Bir ara Meclis-i Nafia 
Başkatipliğinde de bulunan Harrıld Vehb! Medrese-i Fünı"m5 adında bir A
rapça-Türkçe dergi de çıkarmıştır. 

Harrıld Vehb!, 1320/1902 tarihinde kalp sektesinden vefat etmiş ve Ru
meli Hisarı'ndaki Kayalar mezarlığına defnedilmiştir. 

Mevlana ile ilgili bu küçük değerlendirmede Harrıld Vehb!, daha çok 
Mevlana'nın hayatı ve yetişme tarzı üzerinde durmuştur. Aynca, Mevla
na'nın nesebi, babası Bahaeddin Veled ve onun devrinin büyük bir _filimi 
olarak hususiyetleri, tesirleri, devrin umunıl olarak siyası, fikri ve ictimat 
manzarası ve Mevlana'yı büyük bir sanat, mütefekkir ve kanaat önderi ola
rak ortaya çıkaran şartlara dair bilgiler vermektedir. Mevlfuıa'yı günümüze 
taşıyan eserlerinin muhtevasına ve özelliklerine dair herhangi bir değerlen
dirmede bulunmamıştır. Bu durum da Meşahir-i İslamın esere dönük değil 
de sanatçıya dönük bir çalışma olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu risale Harrıld Vehbl'nin ve de Osmanlı toplumunun Hz. Mevlana'ya 
olan hümıet ve muhabbetinin bir örneğidir. Ancak risalede bazı biyografik 
ve kronolojik düzensizlikler bulunmaktadır. Yazarın Seyyid Burhaneddin, 
Şeyh Salahaddln-i Zerkilbt, Çelebi Hüsameddtn-i Konevt ve Şems-i Tebnzt 
ile ilgili verdiği bilgiler tarihi karışıklar içermektedir. Mesnevt'nin 40 bin 
beyit olduğu ifadesi de bunlardan biridir. 

CELALEDDİN-i RUMI 
'Mevlfuıa Celfileddln-i Rilml ibn Bahaeddln Veled, ümmetin kurretü'l

aym bulunan ekabir ve e'iizımdan biridir. 

Fuad-ı irffuı-i'tiyadları maskat-ı sfuıihat ve füyuz olmak cihetiyle zat-ı 
hakaik-ayatları ptşva-yı erbab-ı tahklk idi. 

Sümüvv-i kadr ü nebahetlerine açdıkları tarlk-ı feyz-ref'ık-i burhan-ı ka
tı' ve ulüvv-i efkar-ı filem-pesendanelerine edeb ve irfanm lübbü'l-lübbü 
tavslfıne bi-hakkın sezavar olan kitab-ı hikmet-nisab-ı Mesnevi delil-i sa
tı' dır. 

Medaih ve evsaf,ı celileleri yera'a-i ta'rüden blrün ve mahabbet-i mah
susa ve iliyeleri efide'-i umumiye-i millette istikrar-nümündur. 

4 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 2. cilt, s. 485, İstanbul, Matbaa-i Amire, 
1333. 

5 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, "Hfu:nid Vehb'.i" maddesi, 8. Cilt, İstanbul, Dergiih 
Yayınlan, 1998. 
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Silsile-i neseb-i sahlhleri Hazret-i Ebabekr es-Sıddlk' a peyvestedir. 

Cfun-ı kemfilin mest-i müdfunı Mevlana Molla Cfu:nf'nin NefeMtü'l-üns 
nfunındaki kitabında beyan ve tenmlk etdiğine nazaran 604 sene-i Hicriyesi 
Rebiü'l-evvelinin 6'ncı günü Belh vilayetinde gehvare-pira-yı filem-i şuhfid 
olmuşlardır. 

Henüz beş altı yaşına vasıl oldukları sırada iki, üç veya dört günde bir 
kere iftar ederler idi ki bu hfil-i fevka'l-ade kendilerinin bir harika-i edeb ve 
irfan olacağına bera'at-i istihlfil addolunurdu. 

Pederleri Bahaeddin Veled kemfilat ve ulfim-ı mütenevvi'ada hfilz-i 
kudret-i bi-payan ve beyne'l-fuhı11 müşarun bi'l-benan olmuş a'lem-i ulema 
ve efdal-i fuzaladan olmağıla Belh şehrinde dilteşnegan-ı selsfil-i kemfilatı 
reyyan etmekde iken şehr-i mezkı1ru terk etmek mecbı1riyetinde bulundu ki 
bu mecburiyet Belh hükümdan Sultan Muhammed Harezmşah'ın nazar-ı 
istirkabını celb etmesinden tevellüd ve tahassül eyleınişdi. 

Yegane iştigfili tedris-i ulfimdan ibaret olan bir filime karşı bir hüküm
darın izhar-ı rekabet etmesi vehle-i filada garıö görünürse de hemen umum 
halkın cenab-ı üstad-ı mütebahhirin şagirdi gibi olmaları ve maamafih kendi
sine cümleten meyl-i tam gösterıniş bulunmaları bu gara,bete mahal bırak
maz. 

Şu kadar var ki Bahaeddin Veled'de hubb-ı cah veya da'iye-i riyaset 
denilen şeyin zerresi bile mevcud olmadığı için Sultan Muhammed 
Harezmşah'ın,bu istirkabı adeta bir fikr-i hayfila.t-perveraneye ittiba'dan ileri 
gelrnişdi. 

Her ne hfil ise hazret-i üstad-ı irfan-ittisfun hükümdarın rekabet ve hu
sumetini his ve istişmfun edince hüsn-i niyetinin tevlid etdiği netice-i 
ma'kuseden ziyadesiyle müteessir olarak ber-vech-i muharrer Belh'i terk ile 
canib-i Hicaz' a hicrete karar verdi. Gerçi teşne-i zülfil-i tedrisi, meftı1n-ı 
mekanm-i ahlakı olan binlerce halk dfunen-i istirhfuna i'tisfun ve fikr-i hic
retten vazgeçmesini ifade ve i'lfun eyleınişlerse de eda-yı hac maksadını 
ittihaz-ı ma'zeret ile efrad-ı ailesini müsteshiben yola çıkdı ki o vakit mah
dı1m-ı edeb-mevsı1mu sahib-i tercüme Celfileddin filem-i sabavetten sıyrıl

mak mertebesine gelmiş idi. 

Nişabfir' a muvasalatlarında sahib-i Pend-i Attar Şeyh Feridüddin-i Attar 
şehr-i Nişabur'un ınihman-ı necabet-nişfuıının ziyaretine şitab gösterdi. 

Esna-yı musahabetde Celfileddin'in nasıye-i hfilinde müşahede eylediği 
nur-ı deha ve kiyasetden kendilerinin atide bir harika-i kemfil olacağını der-
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hfil istidlfil eylemekle beraber bu istidlfilini Bahaeddin Veled'e suret-i 
mahsusada takrir ve inha ve Celfileddln'e de kendi Esrarname'sini ihda etdi. 

Bahaeddin biraz müddet orada kaldık.dan sonra Hicaz' a doğru zamile
bend-i azlınet oldu. 

Hılfil-i tarlkde hangi memlekete uğramış olsa sit-i fazlını işitmiş ve bi
naenaleyh müştak-ı dldar-ı behcet-asan bulunmuş olan efill ve ahili istikba
line müsaraat eder idi. 

Kendisi ise muttasıf olduğu seciye-i ber-güzide-i ihtiza'kan saikasıyla 
züvvar hakkında bezl-i nevaziş ve büyük küçük herkesin tatylb-i hatırına 
sarf-ı kuşiş ve verziş eyler idi. 

Gerek Bahaeddin Veled ve gerek Celfileddin bu seyahatden fevka'l-ade 
memnun olurlar idi. 

Çünkü halk tarafından her yerde görmekde oldukları fart-ı hürmet ve 
i'tibardan başka yanlarında ilm-i tasavvufta vasıl olduğu derece-i iliyeye 
nazaran feıidü'l-asr denilmeğe şayan olan Seyyid Burhaneddln-i Tirmizi 
dahi mevcud idi. 

Bu cihetle peder-i fill-güherinden herillşe iktibas-ı envar-ı kemfilat 
etmekde olan genç Celfileddln refakatiyle lezzetyab olduğu Seyyid 
Burhaneddin' den de mukaddemat-ı ilm-i tasavvufun tahsiline çalışırdı. 

Bunlar Hicaz' a giderek eda' -ı hacc eyledikden sonra cümleten Sı'.lriye 
kıt'asına intikfil etdiler. Şam'a vüsullerini müteakib kendilerini bir vak'a-i 
ellmenin şedfild-i teessüratı mürru'l-mezak eyledi ki bu da Seyyid 
Burhaneddin'in terk-i cihan-ı blbeka etmesi idi. Peder ve ferzend bu 
vak' adan dolayı gayet derd-mend oldular. Burhaneddin ser-nihade-i visade-i 
ihtizar olduğu sırada Bahaeddin Veled'e nG.r-ı didesi Celfileddin'i alarak 
bilad-ı Rum'a bi'l-intikfil orada tavattun eylemesini· vasiyyet ve işaret 

etdiğinden ol vechile Bahaeddin efrad-ı aile ve ashabıyla memfilik-i.Rum'a 
müntakil ve Konya şehrine dahil oldu ki o hılfilde şehr-i mezkG.rda ser
amedan-ı hükümdaran-ı Selçfildyandan Sultan Alaaddin Keykubad e~e
nişin-i adl ü dad idi. 

Bahaeddin Konya'nın ab u havasından memnun olarak tavattuna karar 
vermiş ve neşr-i ulfim ile icra-yı mevaiz-i irşad-karaneye başlamışdır. 

Cezfilet-i makfil ve beraat-i nasfilh-i hikmet-iştimili az zaman için sul
tan-ı kadr-dan ile hanedan-ı saltanat ve ümeranm ve bi'l-cümle ahfillnin 
teşnff-saz-ı azan-ı vedadı olmağıla hepsi kemfil-i şevk Ü hahişle müıidi oldu
lar ki hakkındaki bu meyelan-ı umuınlyi samb-i tercüme Celfileddln'in 
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veled-i filisi Sultan Veled peder ve ceddinin tercüme-i haline dfilr yazdığı bir 
eser-i manzumda şu vechile beyan etmiş idi: 

Nazın: 

Çün Baha-i Veled be Rum resid 
Hürmet ez-agniya-yı Rum bi-did 
Şad mündeş Ala-i dln Sultan 
Ne heı:nln şah cümle-i işan6 

İşte Bahaeddin Veled bu suretle bunca mündana mukteda ve min
külli '1-vücGh ecille-i ulema-i Rum'a pişva oldukdan ve Konya' da senelerce 
ulum ve kemfilfü nurları saçtıkdan sonra 631 'de tekye-i cihana veda' eyledi. 

Bahaeddln'in suret-i irtihfilini Sultan Veled eser-i mebhusun anhinde şu 
tarzda tasvir ve tahkiye etmişdir. 

Çün Baha' -i Veled zaman-ı hayat 

Be ser averd der reh-i hasenat 

Can be canbahş-i hlşten bi-sipurd 

Raht ez in köhne deyr blrün burd 

Hiç kes der cihan ne-dad nişan 

Ki birün şad cenaze-i insan 

Çün Baha z1n cihan melfil averd 

Devleteş rı1y der celfil averd7 

Bahaeddin Veled fıraş-ı ihtizarda iken necl-i necib-i fezfill-güsteri Mev
lana Celfileddfu-i Ruı:nl'nin kendi makamına geçmesini vasiyyet etmesine 
Mevlana ise o zamana kadar mizmar-ı ulı1m-ızfilıire ve hatmede mertebe-i 
kasabu's-sebakı ihraz eylemesine mebni silsile-i tedrisat-ı pedere şeref-bahş 
olmağa başlamışdır. 

Kendilerinin o vakit derece-i fazl u kemfilleri ise pederlerinin za'fı dere
cesinde olup bunca fuhul-i Rum arasında mevkı '-i infırad kazanmışlardı. 

Her gün halka-i tedrisinde dört beş yüz tfilib-i 'ilm zanu-zede-i edeb ve 
istifade olurdu. 

6 Bahaeddin Veled Rum ülkesine gelince büyük hürmet gördü. 
Yalnızca Sultan Alaaddin değil, bütün Anadolu büyükleri hemen müridi oldu. 

7 Bahaeddin Veled hayatını hasenat yolunda tamamladığında, 
Canını can bahşedene (Allah'a) teslim etti. Eşyasını bu eski dünyadan götürdü. 
Hiç kimse dünyada böyle bir insan cenazesinin defnedildiğini göstermedi. 
Baha (Veled) bu dünyadan usandığında bahtı yüceliğe yöneldi. 
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Bir hayli müddet neşr-i 'ilın ile meşgfil oldukdan sonra usfil-i tarikat ile 
. iştigfile meyl ve teveccüh buyurmuşlardır ki işte bu meyl ve teveccühe züm
re-i Mevleviyfuıın pir-i 'irfan-semlri olınalarına mukaddime-i celile olmuş 
idi. 

Bu yeni iştigfil-i 'filu '1- 'fillerinin ibtidfilarında zfü-ı reşadet-simfüları 

meşfilılr-i meşayıhtan Şeyh Salahaddfu-i Zerkfibl gibi erbab-ı tarikat ile hem
bezm-i muvaneset ve ülfet olınağa başladıkları misillü muahharan dahi şeyh
i muhakkik Çelebi Hüsameddin-i Konevi'ye tereddüd basıl etdiler. 

Cenab-ı Mevlfuıa buıılardan mukaddimat-ı taıikati ikmfil etdikden bir 
müddet sonra Şems-i Tebrizi ile ıkd-i rabıta-i mahabbet eylediler. 

Maşrık-ı taıikat-ı Mevlevi'nin mihr-i cihfuı-tabı olan hazret-i Şems 
kıt'a-i İramyyede Şeyh Rükneddin'in müridlerinden olduğu hfilde şeyhinin 
emriyle Celfileddin'e mülaki olınak üzere hassaten Konya' ya gelmişdi. 

Celfileddın Şems ile vukfi' bulan ilk mülakatında meclfib-ı hubb-ı veda
dı olarak daima onunla muvfuıesete başlamışlardır. 

Bir hfilde ki miyanelerinde tahassül eden mahabbet hiçbir mahabbet ile 
kabil-i kıyas u nisbet olamayıp birbirlerini bir gün veya bir gece bile gör
memek müşkilü' t-tahammül iftiraklardan sayılırdı. 

Celfileddin bu kesret-i mahabbet ve muvaneset üzerine tedrisatına sekte 
ve teahhur getirmeğe başladıklarından müdavim-i halka-i ta'limi olaıılar 

Şems-i Tebrizi'ye dahletmeğe ibtidar etdiler. Binaberin cenab-ı Şems 

tullabın lisfuı-ı dalılinden kurtulmak için yar-ı şef'ıkine ma 'lfimat vermeksizin 
Konya'yıterk ile Tebriz'e doğru rfi-be-rah-ı azimet olınuşdur. 

Mevlana, Şems'in nereye gittiğine dair haber alamayarak elemnak 
olınakda iken Tebriz' e teveccühünü muahharan haber alır almaz arkasından 
Tebriz'e gitmişler ve orada iki yar-ı sadık yek-digerine kavuşarak birlikde 
bila.d-ı Rum'iı. mu'avedet eylemişlerdir. 

Gerek Mevlfuıa'nın, gerek Şems'in yanında bir zevk, bir şevk var ise bu 
da birbiriyle hem-bezm-i sohbet olınakdan ibaret bulunduğu için yine teşkil-i 
nadi-i hususi ile meşgfil oldular. 

Celfileddfu'in tullab ve ashabı ise bu defa Şems'e eskisinden ziyade 
dahle başladıklarından ve binaenaleyh artık Konya'dan külliyyen çekilmeği 
tasmim etdiğinden bir gün bağteten Şam cihetine gitmiş ve iki sene kadar 
oralarda kalmışdır. 

Mevlfuıa yar-ı vefü-kirdfilını yine gfilb etdiğinden dolayı sfilka-yı fart-ı 
iştiyak ile gece gündüz sema' ile meşgfil olurlar ve meclis-i 'alisinde bulu
nan merdfuı-ı nay-zenfuıa sürfid-ı 'aşıkfuıe ile.demsaz olmalarını ihtar buyu
rurlar idi. 
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Derya-yı mahabbet-i 'fuifaneleri cuş. u buruşa geldiği vakit dest-i edeb
peyvestleriyle kaşane-i saadet-aşiyanelerindeki bir direği tutarak etrafında 
dolanırlar ve bu esnada dehan-ı hikmet-feşanlarından sudur eden eş'ar-ı fe
sahat-disan yanlarında bulunanlar zabt u tenmik eylerler idi. 

Bu sebebden naşldir ki mağz-ı hikem olan eş'ar-ı dil-pezlrrerinde ale'l
ekser cenab-ı Şem~'i yad ve tezkar buyurmuşlardır. 

Şu iki yar-ı sadıkın arasına düşen bu yeni iftirak-ı sun dahi muvakkat 
olup aşağılarda yazıldığı üzre Mevlana mahdumunu Şam'a bi'l-irsal Şems'i 
tekrar Konya' ya celb etdirmişler idi. 

İşte cenab-ı Celaledd1n-i Rum! bu vechile bir alem-~i vecd ü istiğrak i
çinde dem-güzar olmakda bulundukları halde Devletşah'ın rivayetine göre 
672 sal-i Hicriyesinde sema'hane-i cihana icra-yı veda'-ı ebed1 buyurdular. 

* 
* * 

Envar-ı Mevleviyyetin matla'-ı intişan olan Konya'da def'ın-i hak-i 
'ıtırnakdirler. 

Maskat-ı re's-i 'alilerinin Belli şehri olmasına nazaran kendilerine 
Celaleddm-i Belh1 demek lazım gelir iken Celaleddllı-i Ruınl diyü şöhretyab 
olmaları bilad-ı Rum'a intikallerinden ve bilad-ı mezbureyi füyuz ve 
tecelliyat nfirları içine gark buyurmalarından dolayı olmak gerektir. 

Cenab-ı Mevlana'nın üç başlıca eser-i 'fuifaneleri zinet-bahş-ı eyd1-i ih
tifal ve ibcalQir. 

Birincisi meşhur-ı cihan ve mağz-ı Kur'an olan Mesnev1, ikincisi enva'
ı hikemiyat-ı 'aıiyeye dair Fıhi ma-f'ıh namıyla mensur bir kitab-ı hikmet
nisab, üçüncüsü bir kıt'a Divan-ı belagat-unvandır. 

Mesnevi kırk bin beyt kadar olup d1vanları dahi otuz bin ve 'ala-rivayeti 
uhra elli bin beytdir. 

Bu eş'arm tamamıyla telf'ık olunamaması müsteb'ad olmadığından ih- ' 
timaldir ki rivayet kılınan mikdardan ziyade veyahud noksandır. 

Ser-_amedfuı-ı şuara-yı Iran'dan Rıza.kulu Han müntehab-ı gazel-i ailie
rinden ibaret olmak üzre Şemsü'l-hakaik namıyla bir mecmu 'a tertib etmiş 
ve şu birkaç gazel-i rengllı mecmu 'a-i mezkureden me'huz bulunmuşdur ki 
nezd-i daka'ik-şinasan-ı rfizgarda kail-i ilisinin etkar-ı hakimanesinin mik
yası olabilir:8 

8 Yazar bu bölümde Dfviin-ı Kebfr'in pek muteber olmayan andığı baskıdan 11 gazel ak
tarmaktadır. Bu gazellerden B. Furiizfuıfer neşrinde bulunanların gazel numaralan ve risa
ledeki beyit sayılan şu şekildedir: Külliyiit-ı Şems yii Dfviin-ı Kebir, nşr. B. Furiizfuıfer, I-
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Cenab-ı Mevlana'nın cihanı beht ü hayretde bırakan akvfil ve etkar-ı 
hakimanelerinin derecat-ı filiyesine kenzü'l-hikem ıtlakına şayan olan Mes
nevlleri burhan-ı kfü:idir. 

Mucid ve müessesi oldukları taıik-ı feyz-ref'ıkın bina-yı kavfild ve me
rasimini esas-ı hikmet ve irfan üzerine te' sis etmiş bir müdill-i füyuzat idi. 

Meşreb-i fili-i hakimaneleri ravabıt-ı dünyeviyyeden kat'iyyen vareste 
idi. 

Dehan-ı hikmet-beyanından sudfu eden akvfil-ı hikemiyedendir ki: 

"Tengi-i efide ve sudur-ı bOd u nebud-ı filem içine dalmak.dan dolayı 
semüma-yı zuhfir olur. İnbisat-ı kalb ile yaşamak arzusunda bulunan insan 
kendisini bu mihnethane-i cihanda bir misafır add ile t8.rik-i gavfill-i in Ü an 
olmalıdır." 

* 
* * 

"Civanmerd o kimsedir ki müstehıkk-ı serzeniş ve azar olanları rencide 
eylemek hususunda bi-kayd bulunur." 

* 
* * 

"Azade-ser denilmek o bahtiyar kimseye ahradır ki dünyada nev'-i be
şerin incindiği şeylerden incinmemeği mu 'tad ve pişe ve şu suretle ömr-i se 
rfizesini azade-i endişe eder." 

* 
* * 

Bir gün sema' ile meşgul olmak.dalar iken bir derviş-i edeb-endişin 
mes'ele-i fakra dair dermiyan etdiği bir istizaha cevaben bi'l-irticfil bu ru
ba 'iyi okudular: 

Ruba'i El cevheru fakrun ve sive'l-fakrı arazun 
Ve'l-fakru şifaun ve sive'l-fakrı marazun 
El-filemu küllühu huda'un ve gurfuun 
El-fakru mine'l-filemi sırrun ve garazun9 

Vll, ilk baskı: Tahran, 1336-1345 hş./1957- 1966, Gazel Nu: 463 (11 beyit), 648 (12 be
yit), 652 (9 beyit), 918 (7 beyit), 810 (10 beyit), 909 (11 beyit), Furılzfuıfer neşrinde bu
lunmayan 10 beyitli bir gazel, 1161 (9 beyit), Furtlzfuıfer neşrinde bulunmayan 13 beyitli 
bir gazel, 1372 (11 beyit), Fuıilzfuıfer neşrinde bulunmayan 7 beyitli bir gazel. Anılan iki 
neşir arasında önemli gazel ve beyit farklılıkları bulunmaktadır. 

9 Cevher fakrdır ve fakrdan başkası arazdır, fakr şifadır ve fakrdan başkası marazdır, Bütün 
filem hile ve gururdur, filemden -sadece- fakr, sır ve maksattır. 
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Ashab u müridfuıına karşı şu vasiyyet-i celileyi averde-i zeban-ı irfan
nişan buyurmuşlar idi:10 

"Site, gizlide ve açıkta Allah 'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az 
konuşmayı, isyan ve günahlan terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam 
etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya 
tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle otunna.mayı, güzel davranışlı ve ol
gun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanlann en hayırlısı, 
insanlara yaran olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. "11 

Şems-i Tebrizi ile Çelebi Hüsameddin hüma-yı bfila-pervaz tarikının iki 
şehbfil-i bi-misfili hükmünde idi. 

Mevlana Şems'in, Şems Mevlana'nın meftfin-ı hakikisi idi. 

Beyt 

Sm-ı arif be-cüz ez dide-i arif ne şinaht 
Şems-i Tebriz koned fehm ki Mevlana kist12 

Cenab-ı Mevlana Mesnevi' de Şems hakkında şu sözleri inha buyurmuş
lardır: 

Cihanda güneş gibi garip bir şey yoktur. Baki ruh güneşinin dünü yok-
tur. · 

Güneş hariçte tek ise de benzeri tasvir edilebilir. 

Tasavvurda onun zatını alacak kabiliyet nerede var ki onun benzeri, -
bu- düşünceye. girebilsin? 

-Tek- bir damarım ayık değili Eşi olmayan sevgiliyi anlatmak için ben 
ne söyleyeyim? 13 

Şems-i Tebrizi Dımaşk' a azimetden sonra Mevlana bir mektub gön
dermişler ve Mevlana dahi şu name-i cevabiyi Sultan Veled vedaetiyle ken
dilerine yollamışlardır: 

Be-Hudayi ki ez ezel bildest 
Hayy u Dana vu Kadir u Kayyilm 14 

ıo Bu vasiyet Arapçadır. 
11 Mevlana, Mesnevi 1-III, çev: Adnan Karaismailoğlu, Ak.çağ Yay., Arık., 2007, l, 29. 
12 Arifin sımnı arifin gözünden başkası bilemez. Mevliinii'nın kim olduğunu Şems-i Tebnzi 

bilir. 
13 Mevlana, Mesnevi, çev: Adnan Karaismailoğlu, l, beyt: 119-120, 122, 130; ilk beyitteki 

"garib" kelimesi, elimizdeki risalede "aziz" şeklindedir. 
14 Kiilliy/it-ı Şems ya Dfv/in-ı Kebir, nşr. B. Furı1ziinfer, 1-Vll, ilk baskı: Tahran, 1336-1345 

hş./1957- 1966, 1760 nolu gazel, 12 beyit. 
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Şems-i Tebnzi yar-ı vefü-şi8.rının bu narne-i hicran-arrnzi üzerine Sultan 
Veled ile birlikte Dımaşk'dan kalkarak Konya' ya gelmişdir ki 1§.zım-ı gayr-ı 
mufarık hükmünde bulunan bu iki sıddik yine birbirlerine kavuşmakla izfile-i 
keder ve şehlk eylemişler idi. 

* 
* * 

Çelebl Hüsameddin dahi Cenab-ı Melana'nın hemraz ve hemnişini idi. 

Mesnevl'yi te'lif ve tanzim buyuruşları Hüsameddin'in ihtar ve niyaz-ı 
vakı'i netfilcinden idi. 

Bir gün Mevlana ile otururlar iken asbab ve müridanının İlahfname-i 
Haklın Senfil ve Mantıku't Tayr-ı Fendüddin'e meyl ü rağbetlerinden bahs 
açarak bunlar için bir rehnüma-yı irfan olmak üzere bir kitap tasnif buyurma
larını rica etmeleriyle Hz. Mevlana gfişe-i destarlarından bir kağıd ilırac ve 
irae buyurdular. 

Mezkı1r kağıdda Mesnevl'nin ihtidası olan "Biş nev ez ney çün hikayet 
m1 koned"den "Pes suhen kfitah bayed vesselarn"a kadar olan kısmı yazılmış 
idi. 

Hüsameddin bunlarda mündemiç olan gavarmz-ı hikemiyeye kesb-i 
ittila' edince itmarm emrindeki recasına mebni inşactına ibtidar eylediler. 

Alelekser geceleri cenab-ı Mevlana Mesnevi söyler ve karşılarında 

harne be-dest tarassud olan Hüsameddin zabt u tahrfr eyler idi. 

Bir aralık Hüsameddin'in zevcesi vefat etmekle emr-i tahrfr dfiçar-ı sek
te ve te'hlr olmuş ise de muahharan yine inşact-ı mesneviyata devam ettiler 
ki Mevlana bu taahhur hususunu Mesnevi' de şu vechile izfilı etmişlerdir: 

Müddet! in Mesnevi te'hlr şod 
Mühlet! bayest ta hun şrr şod" 15 

İşte Hüsameddin Mesnevl'nin hitamına kadar vazlfe-i tahrlriyeyi ifü ve 
bu suretle de başkaca kesb-i şeref-i layuhsa etmiş idi. 

Ma'mfifih Hazret-i Mevlana hin-i irtihfillerinde yerlerine 
Hüsameddin'in geçmesini işaret buyurduklarından senelerce kfilm-i makarn-ı 
Mevlana olmuş idi. 

* 
* * 

15 Mevlana, Mesnevi, çev: Adnan Karaismailoğlu, 2. defter, 1. beyit: Bu Mesnevi bir müddet 
gecikti. Bir süre gerekti, kan süt oldu. 
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Mevlana'nın necl-i mükerremleri Sultan Veled dahi peder-i büzürg
vannın hücre-i fazl u terbiyesinde perveriş-yab-ı edeb olduğu için kendile
rinden sonra fileın-i Mevlevi yeti bihakkın tenvrr ve tezyin etmiş idi. 

"Hadika-i Hakirrı Senfil" vezni üzere mesnevi'-i mümfleri olup pek çok 
nikat ve maarifi telfı:k ve tasvir etmiş idi. 

Bir gece ser-nihade-i balin-i ihtizar olduğu esnada vefatını cezm ü 
teyakkun etmesiyle şu beyt-i hikmet-eng1zi inşad eylemiş idi. 

imşeb şeb-i anest ki bi'nem şad! 
Der yabem ez Huda-yı hod azad116 

Elhasıl sabib-i terceıne Celfileddin-i Ruınl Velednô.me' de dahi mahkl 
olduğu üzere Şems-i Tebnzi', Salahaddin, Hüsameddin, gibi bazı ekabir-i 
ümmetin teavün-i tarikat-perveranesiyle Mevleviyet fileminin müessis-i fillsi 
olmuş idi. 

VücOd-ı nadirü'l-mevcOdu edeb ve irfanın bir misfil-i bi'-emsfil-i mü
şahhası idi ki buna bunca eser-i celilesinin her satırı ve belki her bir kelimesi 
şfilıid-i adildir. 

16 Bu gece özgürlüğümü Allah'ımdan bulacağım gecedir. 




