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Anadolu' da Türk Mutasavvıfları 

SULTAN VELED 
110,11 

Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretlerine ithaf 

Sultan Veletl, Türklerin lahuti eda mutasavvıfı; Mesnevi-i 

Şerifmübdii cenab-ı Mevlana'nın büyük oğludur. 

Anadolu'nun mühim merkezlerinden birisi Larende 
(Karaman)'de, ilim ve faziletle muhat bir dairede gözlerini açtı 
(623 H-1226 M). 

Seçukilerin en revnakdar ve şerefli demlerini yaşadığı bü
yük Alae'd-din zamanında Konya'yı, büyük babası Sultanu'l
Ulema, pederi Mevlana ile teşrif ettiler. 

Selçuk payitahtının beyaz kemerli, mozaik kaplı kubbe
lerinin dekorlarnn aksettiren billur gibi şeffaf ve berrak sulu 
havuzları etrafında, tasavvuf cereyanlarını idare eden babasın
dan, o devrin maruf alimlerinden tahsil ile fıtri olan zeka ve 
·istidadı inkişaf etti. 

Malumatını, Suriye'nin ve Şam'ın meşhur üstatlarının 
kürsüleri karşısında tamamladı. 

10 Milli Mecmua, 21 Şubat 1340 [21 Şubat 1924], Yıl: I, S. 9, s. 140-142. 
11 Hekim Şifin mahlasıyla yazılmıştır. 
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Babası Mevlana gibi o da fakih ve müderris idi. 12 Bir asra 
yaklaşan bereketli ömrünü Mevlevi tarikatının esaslarını kur
mak, Mesnevi-i Şerif nüshalarını çoğaltmak, mesnevihanlar, 
tam manasıyla k8.mil ve alim insanlar yetiştirmekle geçirdi. 

O, Mevla'sına ve Mevlfu:ıa'sına cidden aşıktı. İddia ede
ceğim ki 90 senelik hayatının mühim bir kısmını Mesnevi' deki 
muzıl (complex) ve muğlak beyitlerin, nüktelerin tefsirine has
retti. 

İbtidô.nôme, Rebô.bnô.me, İntihô.nôme diye anılan mesne
vileri bu şerhlerden, Mevleviliğin büyük şahsiyetlerinin hayat
larından bahseder. 

On üçüncü asr-ı miladinin şayan-ı tetkik bir siması Sultan 
Veled'in eserleri mütalaa edilirse büyük bir mutasavvıf ve kıy-

' metli bir alim olduğu anlaşılır. Sultan Veled'in alem-i tasavvufa 
en mühim hizmeti ise, üstadı ve pederi cenab-ı Mevlfu:ıa'nın, 
tabiiyyat hadiselerinden mülhem fikirlerle tezyin ve tasvir etti
ği tasa~ efkar ve mülahazatını, maharet ve k:udret-i tame ile 
neşir ve tamim etıniştir. 

Hatta diyeceğim ki, kurun-ı ulanın üstad-ı zivekar ve 
muallim-i evveli Aristo (Aristote)'yu nasıl İbn-i Rüşd, bu meş
hur İslam tabip ve filozofu şerh ve izah etıniş ise, Mevlfu:ıa'nın 
efkarını sultan Veled tafsil ve teşrih etıniştir. Mevlfu:ıa'nın efkar 
ve eş'arı, ancak Sultan Veled'in kitaplarında vazıh bir şekil al
mıştır. 

Mesela Rebô.bnôme ismindeki eserinin sonuna ilave ettiği 
iki yüze yakın Türkçe şiirleri içerisinde şu beyitler, bu fikrimizi 
teyit ve tekit eden kıymetli delillerdir: 

12 Mevlana ve oğlu Sultan Veled Hanefi fukahasındandır. Kitabu'l
Cevfıhiri'l-Muzie fi Tabakati'l-Hanefiyye ve Tacu'd-dfı.r isimli tabakil.t-ı Hane
fiyye kitaplarında ve Mevzı1'atu'l-'Ulı1nı'da mukayyet ve musarrahtır. 
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Mevlô.nô.'dır evliya kutbı bilenin 
Ta kını ol buyur dese anı kalanın 

Tengri'den rahmetdir anın sözleri 
Körler okQrsa açıla gözleri 

Kangı ldşi bu sözden yol vara 
Tengri anın muradını yanma vere 

Mevlô.nô. gibi cihanda olmadı 
Ancılayın killıse Hakk'dan tolmadı 

Ol güneşdir evliyalar yılduzı 
Dükeline ol degirir avruzı 

Tengri'den her bir ldşi bahşiş bulur 
Hô.sslarının bahşişi ayruksı olur 

Bahşişi ldm Hakk virdi Mevlô.nô.'ya 
Anı ne yoksula virdi ne baya 

Siz anı benim gözümle görünüz 
Anın esrô.rım benden sorunuz 

Ben diyim sözler ki ldmse dimedi 
Ben virem ta'am ld killıse yimedi13 

Bu günkü lehçe-i beyanımızın mazisini gösteren şu beyit
lerin delalet ettiği mana, Mevlfuıa'yı ve Mevleviliği öğrenmek, 
tetkik etmek arzusunda olanlara, kendi eserlerinin tetebbuu lü
zumunu anlatmaktır. 

13 imlasını muhafaza ederek yazdığım şu beyitler, Gelibolulu Derviş Mus
tafa el-Mevlevi'nin (1015) senesinde istinsah ettiği Rebdbnfune'dendir. Bu 
nüsha Üsküdar'daki Selim Ağa Kütüphanesi'nde 197 numarada mukayyettir. 
Cenab-ı Mevlana'Il1Il, Sultan Veled'in, Menô.kıb sahibi Eflaki Dede'nin Türkçe 
eş' arını-bu bahiste cidden mütebahhir-fazıl muhterem Veled Çelebi Efendi bir 
kaç ay sonra tetebbuat-ı lugaviyye ve lisaniyye ilavesiyle neşredeceklerdir. 
Geçenlerde aldığım lütufnamelerindeki tebşiratı, Türk diliyle ve Türkçenin 
ilk devirdeki şiirlerine-bittabi Anadolu'da-arzukeş zevata bu emel-i ulvi ve 
ilmiyi, müjdelemekle bahtiyarım. 
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Filhakika, müşarünileyh, kendi zamanında geçen bütün 
vakıaları, bütün şe'nleri tam bir sıhhat ve sadakatle tespit et
miştir. Hfila bugün bile aynı hararet ve aynı cuşişle vicdanla
rı işgal eden, münakaşa olunan Şems ve Mevlana'nın samimi 
dostluğundan, Şems'in akıbetinden, birçok heyecanlı vakıat
dan, hissiyatının esiri olmadan bahsedebilmiştir. Bunlar, Sul-

a 

tan Veled'in ne kadar me'şfu düşündüğüne, hususiyle kışr-ı di-
mağ hücreleri nescinin çok asil olduğuna delalet eder . • 

Hazret-i Veled-diğer mutasavvıflar gibi-en mümeyyiz vas
fı (karakteri), halkçı (demokrat) ve insancı (hümanist) olması
dır. Zaten mutasavvıflar, hekimlere çok benzerle:.14 Mevzuları 
insanlardır. Birisi onun normal, diğeri marazi (patolojik) cihet
lerini tetkik eder. 

\ 

·,Sultan Veled, üç mesnevisi, Maarif isimli mensur kita-
bından başka büyük divanındaki Arapça, Farsça, Türkçe hatta 
R~ca lisanıyla yazılmış şiirler, gazeller, ilahi ve enfüsi, kutsi 
sanihalıµ"ında, şefkat ve merhamet hissiyle çarpan bir kalbin te
rennümatını duyarız. 

Altıncı asr-ı hicrinin sonlarına doğru vücuda getirdiği di
vanında (690-1293) büyük bir sevgi ile bağlı olduğu Türk Kon
ya, hükümdarlara, sultanlara, vezirlere, ahilere Küçük Asya'nın 
şirin ve sevimli şehirlerine hitap eden methiyeler, kasideler ne 
kadar fazla ... 

İşte ben onlardan bir tanesini, çok sevdiği Konyalıları 
sena eden bir gaelini de bu münasevetle takdim ediyorum.15 

14 Tıbbın muhtelif şubeleri arasında eınraz-ı akliye ve tababet-i ruhiye 
mütehassısları bazı ruhi hastalıklarda-mesela isteri ve psikopatinin muhte
lif şekillerinde-ispençiyari devalarla beraber daha ziyade telkin, ikna, itimat 
kudretlerine müracaat ederler. Beşere iyilik, hayır, saadet, huzur vadeden mu
tasavvıfları, telkinkar irşatlarıyla bu nokta-i nazardan, eınraz-ı akliye müte
hassısı psychiatre'lara benzetiyorum. 

15 Konya'da intişar eden Halle Gazetesi'nin 11 Temmuz 1923 tarihli iıüs-
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Eski şairlerin milletine ve memleketlerine derin bir mu
habbet beslediklerini göstermesi itibarıyla cidden haiz-i ehem
miyettir. 

J.::i~ ~j µ o.)~.$' / J.::il~ c..}.:} \.)Y" LSI 

..l.::i~ \;~J 0~r I ~ iYi ..:........~ 0T ;.;:ı 0Y. 
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..l.::i'(; j rf .)~ ,$' .JJ ı3;" / 4 f' ,11 .JJ ~ 
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Mealen Türkçesi: 

- Konyalılar, alem-i ervahtan doğduğunuzu biliniz. Bu şe
hir evet o hÜmanın lanesidir. Zamane mürganına benzemez
siniz. Şehbalınızla fezayı namütenahide uçunuz. Yaradılışta, 
ahlakta mübareksiniz. 

hasında müşarünileyhin, Konya şehrine ait bir methiyesini "Sultan Veled ve 
Konya" serlevhasıyla Feridun Nafiz neşretmişti. 
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Şehirleri haşr etseler onların hepsine ruhsuz olursunuz 
ya Rab! Bu nasıl bir şehir ki her mahallesi yüz cihan kadar ve 
kıymetindedir Konyalılar, her birerleriniz ayarı tam altınsınız. 
Oh, altın ne bin hazine-i gayb, bin kan ve fezailsiniz. Allah'ın 
nur-ı rahmetine mazhar, Hüda vergisi hazinelerden nasibe
darsınız. Evet, surette bu arz-ı sufliden, nasutdansınız. Haiz-i 
hayr-ı esrar ve sıfatta mülkünden, filem-i ulyadansınız. 

Ta geriye hµlukta biricik, saraysız, otağsız padişahlarsı
nız. Temiz, pak, ruşen kalbiniz var. Ruhani hurilerle cennette
siniz. Küçüğünüz, büyüğünüz evliya gibidir. Genciniz, ihtiyarı
nız şahlar gibidir. Kendinizden bir nişanımı gördfuı.üz, heyhat 
aldandınız, binişansınız (yani kendini var zannetme, sen yok
sun o vardır-la mevcud illa huve-cümle-i tasavvufiyyesine işa
ret). , 

' 
Veled, babam söylemişti, Konyalılar siz osunuz (Cenab-ı 

Mevlana'nın Konya'yı veliler şehri, burada oturanların en iyi 
insanlar olduğunu ifade eden cümlesine işarettir). 

\ 

Çok sade bir eda ile yazılan şu gazel, ulvi teşbihleri, halk
çılık fikirleriyle ne kadar cazip ve ne kadar parlaktır. 

Beşeriyet kurun-ı vustanın istibdat ve esaret zincirleri al
tında inlerken, hürriyet-i fikriye, hürriyet-i vicdaniyenin taraf
tar ve takdirkarı Sultan Veled, onlara ne kadar samimi hitap 
ediyor, onları ne kadar yüksek, ali ve ulvi görüyor ... 

Muhitindeki insanların tennuru, yükselmesi için, onlara, 
kendi dilleriyle nasihatte bulunması, tasavvufi akidelerini yaz
ması çok manidardır. 

İnsanları bulunduğu asrın telakki ve zihniyeti ile değil, bir 
filozof gibi beşerin bütün müsavisinden münezzeh bir mevki-i 
ulviden temaşa eden mutasavvıf şair, yalnız ademoğlunun bü
yüklüğünü ilahi sesiyle terennüm eden bir mürşit mi idi? Oh 
hayır, neyin rebabın latif nağmeleri arasında ayini icra edilen, 
erkanında, adabında, mensuplarının giyinişlerinde, hatta dü-
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şünüşlerinde çok ince bir zarafet gizli olan Mevlevilik, onun 
muayyen bir sistem için icap eden bütün teşkilat ve tesisat fi
kirlerine malik olduğunu ispat eder. Pederi namına tesis etti
ği Mevlevi tarikatının İslam medeniyetine, Türk harsına, şiir, 
sanat, fen cihetiyle ifa ettiği hizmet, hakikaten parlaktır. 16 

Aguşunda Türklüğün en yüce alimlerini saklayan, en kıymet
li sanatkarlarını yetiştiren Mevlevihanelerde, bu şiir ve sanat 
ocaklarında Sultan Veled'in yaktığı ilk ateşin harareti yok mu? 

Üsküdar, 11Şubat1924 

n17 

Büyük mutasavvıf Sultan Veled'in tahsil ve manevi ter
biyesinde, Sultanu'l-Ulema, Seyyid Burhane'd-din,. Mevlana, 
Şems-i Tebrizi, Hüsame'd-din Çelebi, Salahe'd-din Zerkı'.'ıb, 

Kerime'd-din gibi Mevleviler ve İslamlarca hürmete şayan ali 
şahısların feyz-i tesiri olmuştur. 

Zeka ve istikbalini pekiyi takdir eden mürşit ve üstadı 
Mevlana, oğlu için medreselerinin duvarına kendi eliyle şu iba-

16 Mevlevi mensubiyeti arasında yetişen diniyyat uleması, şair ve edipleri 
bildiren menabi, tezkireler ve menkıbevi eserlerdir.-Benim isimlerini topladı
ğım ve kısm-ı azamını gördüğüm bu kitapların adedi otuzdan fazladır-Mesca 
ve kafiyedar neşr-i kadimin en parlak numunesi Şeyh Sakıb'ın Sefine-i Nefise-i 
Mevleviyye'si Gal.ib Dede'nin samimi dostu ve nedimi şair Esrar'ın Tezkire'si, 
en zengin malumatı ihtiva eden eserlerdendir. Esrar'ın vefahndan sonra gelen 
Mevlevi şairlerini, genç üdebamızdan İhsan Mahvi Bey toplamaktadır. Gayre
tini takdir ediyorum. Türk sanayiinefisesi hakkında esaslı ve ilini vukufunu 
neşrettjği makalelerinden öğrendiğimiz Şahabeddin Bey, Türk sanat-ı nefise 
al.emine fayeıp.ut mimari abideler, çok güzel peyzaj ve minyatür hediye eden 
mimar, nakkaş ve ressamları, en nefis yazıyla güzel divanlar, temiz ve zarif 
kitaplar yazan hattatları etüt etmektedirler. Kendilerine muvaffakiyet temenni 
ederim. Aciz, mesleğim dahilinde bulunan hekimleri, cihan tababeti içerisin
de tecrübeye, müşahedeye, istinaden yazılan kıymetli eserleriyle mümtaz bir 
mevkiin sahibi Mevlevi etıbbasını, hayat ve asarını tetkik ile uğraşıyorum. 
Bu travaylar intişar ederse, ilim al.emince meçhul birçok hakikatler tavazzuh 
edecek, bazı müşküller halledilmiş olacaktır. H.Ş. 

17 Milli Mecmua, 20 Mart 1340 [20 Mart 1924], Yıl: I, S. 11, s. 166-168. 
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reyi yazmıştı. 11 .)p ,_;_y.- _, ~j ,_;_,>- ~~\.. 0:-J,\1.-.Lc = Bizim 
Baha'e'd-dm güzel tali'lidir. İyi yaşadı ve hoş ölür." Mutaassıp 
muhitinin nahak hücumlarına maruz kalan Mevlana'nın ve fi
kirlerinin har müdafii ve sadık naşiri, pederine perestiş ve hür
met ederdi. 

Suriye'de bulunan Şems'e, Mesnevi sa.Q_ibinin iştiyak ve 
tahassürle dolu davetnamesini götüren Sultan Veled'i, Tebrizli 
şeyhin rikabında Konya'ya kadar yayan buluyoruz. 

Necd'in ve Anadolu'nun en tüvana ve gürbüz atları ye
dekte geldiği halde 11 ..Llı~ o:ı_h J\r o~ J\r oLl. = ş~ binmiş ben
de süvari nasıl olur?" diye itizar etmiş ve pederinin aziz dostu, 
şu necip oğlun asalet-i ruhiye ve terbiyesine hayran olmuştu. 
Sultan Veled, bu tevazuunu Mevleviliğin tesisi anlarında izhar 
etmfştj.. Yarım asır Konya'yı ve bütün Anadolu ve hatta İslami 
Asya'yı, bir güneş gibi nur ve ziyasıyla ışıklandıran hararet ve
ren Mevlana üful ettiği zaman, birçok zevat, başlarında Çelebi 
Hüsam~'d-dln olduğu halde, pederinin seririne cülusunu Sul
tan Veled'den niyaz ettiler. 

Babasının hatırasına pek ziyade hürmetkar mutasavvıf, 
o makama Mevlana'nın mürit ve haliyyesini daha layık gördü. 
Konya Ahi reisinin mahdumu Çelebi Hüsame'd-din'in elini ilk 
öpen o idi. Asrının namdar alimi tam 11 sene bir derviş gibi 
Çelebi'ye hizmette, yardımda bulundu. Mesnevi-i Şerifin ilk 
"karii",18 pirin kutsi ilhamlarını vecdle okuyan Sultan Veled'di. 

Mevleviliğin vahdet, saffet ve nezahetini bu güne kadar 
niçin ve nasıl muhafaza ettiğini bu misal pek bariz bir şekilde 
göstermektedir. 

18 Eslafrmız tarafından "Mağz-ı Kur'an" diye hürmet edilen Mesnevf-i Şerif 
merasimle okunur. İstanbul ve Anadolu camilerinde hayır sahipleri tarafın
dan maaşlar tahsis edilerek "mesnevihanlar" intihap edilirmiş. Mevlevi tekke
lerinde şeyhler mukarrer ve müfessir, Mesnevf'yi bülend bir seda ile okuyan 
da "karre"dir. 
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Hüsame'd-din Çelebi'nin "müsAfir-i kabr=683" tarihinde
ki vefatı üzerine serir-i tasavvufu bizzat Sultan Veled işgal etti.19 

Hazret-i Veled, Konya'daki Mevlana dergahı yakınında
bugün maalesef harap olmuş-"Medrese-i Velediyye" ile Selçuk 
payitahtının Karata'i gir ve diğer muhteşem medreselerinde 
genç ilim heveskarlarına pederi gibi tedrisatta bulunmuştur. 

Yedinci asır iptidalarında Konya'da yazılmış Farsça ve 
Arapça, Türkçe birçok kıymetli telifatın sonlarında gördüğü
müz imzalardaki "Veled" kelimesi Sultan Veled'in arifler sını
fından kesretli bir tebaaya hakim olduğunu ispat eder. 

Müşarünileyh dahil olduğu bütün ilim ve ulema meclisle
rinde daima riyaset mevkiinde bulunmuş, büyük babası gibi o 
da asrının "Sultanu'l-Ulema'sı" makamını işgal etmişti. 

Selçuk inkırazı üzerinde coşan kan dalgalarını, siyasi ce
reyanları ehemmiyetle takip eden cenab-ı Veled medeni büyük 
şehirlere hücum eden Tatar ordularına karşı keyaset ve idare
sinde en metin bir kale yapmıştır. 

Daha o tarihlerde çoğalmaya başlayan Mevlevihaneler ve 
sonraki Mevlevi tekkeleri de daima katliamlara mani olmuşlar
dır. 

İlhaniler sarayının müverrihi Tabip Reşide'd-din 
Amasya'da darüşşifa yapacak kadar umumi sıhhate alakadar, 

. Olcayto Muhamıned Hüdabende'ye, Rebôbnô.me'nin ithaf edil
. diğirı.i kaydediyor. 

Rebôbnô.me müellifi İbtidônô.me'sinin mukaddimesinde
ki-babam gibi divan ve mesnevi tertip ettim. Çünkü o bana "...::....;\ 
l:a1> 3 \il;. 0. LY'\..J\ yl = Gerek simaca ve gerek ahlakça insanla-

19 Hüsfune'd-din Çelebi'nin makamını dergahında bugün tarikatçı Dede 
Efendi işgal eder, "Çelebi Efendi" Sultan Veled'in postunda oturur. 
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rın bana en ziyade benzeyeni sensin" ifadelerine rağmen biz 
onu, albncı asr-ı hicri ortalarına doğru vefat eden Sultfuıu'l
Ulema'nın daha mütekamil ve zihayat bir temsili olarak kabul 
edebiliriz. 

Zira halkı irşat etmek, uyandırmak için vaaz ve nasihat 
etmez idi. Eserleri ise talimi (didactique)'dir.eHatta Farsça şiir
leri, Türkçe şiirlere çok yakındır. Sultan Veled'in büyük pederi
ne benzeyişi "Men.del Gregor" veraset kanunlarının en tabii bir 
şeklidir. 

Sultan Veled, Mevlevilik nüfuzunun yayıldlğını, mühim 
merkezlerde Mevlevihaneler açıldığını görmekle memnundu. 

O şimdi irşattan, tedristen boş kalan vakitlerinde, nadir 
ve yitik hastalıklarda müşahedelerini toplayan alim bir seriri
yatçı t clinicien) gibi, uzun hayatında gördüğü en heyecanlı, en 
mühim vakıa ve hadiselerin fuıat ve safahatını kitaplarına geçir
mekle meşguldü. 

\ 

Kıymetli ve sehl-i mümteni eserleri, beyaz saçlarla örtü-
lü dimağından sünfı.h etmişti. Mutalı.hara Sultan, Şeref Sultan 
isimli iki kızı, Ulu .Arif, Abid, Vacid, Zahid isimlerindeki oğul
larının terbiye ve tahsillerine çok itina etmiş, kerimeleri, yedin
ci asrın maruf ilim simalarından olan hanım sultanlardan, asil 
ailelerden birçok kadınların reise-i efkarı olmuşlardı. 

Büyük mahdumu Ulu Arif Çelebi ise Mevlana gibi hassas 
ruhnevaz, garami şiirler terennüm eden nezih, pak bir şairdir.20 

Çocuklarını, ailesini ve bütün beşeri saf bir muhabbetle 
seven Sultan Veled ihtiyarlığın uzviyette yapbğı afet ve ilti.: 

20 Ulu Arif Çelebi, eski tezkirenüvisler ile yeni edebiyat tarihi ınütevagılla
rının nazar-ı dikkatini celp edememiş refik-i ilhan bir şairdir. Onun füsunkar 
şiirlerinde Mevlana'nın garami tesirleri vardır. İstanbul Mevlevi tekkelerinin 
ancak birisinde gördüğüm Divan'ı en rulınevaz mısraları terennüm eden bir 
ınecınua-i ilıtisasattır. 
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haplarla hayatının son demlerini yaşıyordu. (Bunun bir üremi 
"uremie" olması çok muhtemeldir). Mevlana'nın, Mesnevi'nin 
daha ilk mısr.alarında uzak düştüğünden, ayrıldığından şikayet 
ettiği aleme kavuşturacak ölüm, onun için bir müjde değil mi 
idi? 

Bir asırlık mürşidin muhiti, hicran ve firkatle ağlarken, 
ihtiyar sufi şu mısralarla adeta sevincini bağırıyordu: 

15.:ıLl. f:. ~ ..:........iT ~ ~\ 

15.:ı~T .:ı.,>- 15.:ı.,>-) (-~_;.:ı 

Fakat umumi tasallüb-i şerayin (arteriosclerose), nihayet 
tasavvuf şehinşahının fani dünya sarayına gözlerini ebediyen 
kapattı. 

Mevlana'nın vefatını, ilmi ve irşadı kudretiyle taviz eden 
Sultan Veled'in irtihali Konyalıları, Mevlevi mensuplarını çok 
mahzun etti. Gözyaşları arasında cenaze namazını, vasiyeti 
mucibince ulemadan Mecde'd-din Aksara'i kıldırdı. 

Büyük bir mevkib matem, Sultan-ı tasavvufu, son 
tahtgah-ı bekasına kadar takip etti. 

Onun gaybubetine ağlayan öksüz tebaa, ilim padişahını, 
babası hüdavendigarın yanındaki mermer lahde koydular (10 

Recep 712-1315 M) . 

... Uzaklardan temaşası, pür vecd gönüllerde raşe-i heyecan 
uyandıran ''Yeşil Kubbe" Mevlana ile Sultan Veled'in, iki büyük 
Türk sufisinin merkatlarını saklayan bir abide-i sanattır. 

Üsküdar 
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