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Ö N S Ö Z

Her biri yüzyıllar süren çağları ağır ağır gerilerde bırakan 
dünya. Yirminci Yüzyılda hızla ilerleyen ilim ve tekniğin çarkı
na kapılarak, yıldan yıla yeni çağların kapılarını açıyor. Şimdiye 
kadar, birinden diğerine, bir mevsimden öteki mevsime geçer 
gi'bi, ağır ağır ulaşan çağlorın ve yüzyılların gerisinde nice de
ğerler, nice fikirler tarihin «unutulmuşluk» mezarına gömülmüş
lerdir. Hele, Yirminci Yüzyıl düne ait ne varsa, insafsızca silip 
süpürmek, millî değerleri kökünden sarsmak ve kendi tezgâhın
da kendine özgü değerler yaratmak çabası içindedir. Böyle bir 
devirde, bir milletin değerinden bahsedebileceği, fikirleri va 
eserleriyle öğüne'bileceği, insanların sayısı pek azdır. Türk mil
leti bu değerler manzumesinde en şanslı bir millettir. Bu millî 
değerlerin başında da büyük mütefikkir, mutasavvıf, şair Mev- 
lâna Celâleddin gelir.

Ölümünden bu yana yediyüz yılı aşkın bir zaman geçtiği 
halde Mevlöna’yı tanıyan her millet, ona hayranlık ve saygı 
duymuş, eserlerini kendi dillerine çevirerek zevkle okumuş, bir 
çok düşünür onun fikirlerinin etkisinde kalmıştır. Mevlâna’yı 
geçmiş yüzyılların değil, çağımızın madde ve teknikle özle.şen 
bugünkü dünyasında manevî bir ışık olarak yorumlayanlar 
vardır. İnsanlara maddî refah sağlamayı hedef alan çağdaş 
medeniyette gittikçe artan mânevi susuzluğa, ruhî bunalımlara 
karşı, Mevlâna'nın doyurucu, gür bir kaynak olduğunu söyle
yenler vardır. Mevlâna'ya. İnsanoğlunun iç dünyasındaki mâne
vi boşluğu bir inanç birliği içinde yeterince dolduran, onlara 
güçlü bir destek olan, seven ve sevilen gönüllerde İlâhî aşkın 
çırasını tutuşturan, gönül kovanını arı-duru sevgi balıyla do-



naton bir ruh hekimidir, diyenler var. Kim ne demişse Mevfc- 
na o olmuş, onu seven, onu okuyan herkes onda kendini bu!- 
muştur.

Gençler için hazırladığımız bu küçük kltaibımızda, kısacc? 
Mevlâna'nm hayat hikâyesini anlatırken, eserleri ve fikirlerin
den örnekler vermeye çeliştik. Mevlâna'yı bütün yönleriyle kü
çük bir el kitabına sığdırmanın güçlüğünü bilmekle birlikte, bu- 
eserin okuyucularına faydalı olacağı ümldî içerisindeyiz.

Mehmet Önder 
Ankara, 198t-



B Ö L Ü M  I 

BİLGİNLER SULTANI BAHAEDDİN VELED

Ortaasya’da Türkistan, bugün Kuzey-Batı Afganis
tan’ı da içine alır. Yağız benizli Türkmenler’in at. koş
turduğu bu yaylalarda hemen herkes Türkçe konuşur. 
Aral Gölü’ne dökülen Amu Derya’nın bu kesiminde, 
İran smırma yakın eski ticaret yolu üzerinde Belh şeh
ri vardır. Horasan’ın bu ihtiyar şehri binlerce yıllık ta
rihi içerisinde pek çok siyasi ve sosyal olaylara sahne 
olmuş. Zerdüşt’ün doğduğu ve Mecusiliğin (ateşe ta- 
panlarm dini) kurulduğu bir şehir olarak tanmmıştır. 
Yüzyıllar boyunca, çeşitli istüâlar altında ezüen, her 
gelenin yeni bir kültür, yeni bir din aşüadığı Belh, 
Emeviler zamanından itibaren îslâm devletlerinin göz 
diktiği bir belde olur. Putperest, Mecûsî, Şaman, Bu
dist, Hıristiyan tapmaklarmm yerini cami ve mescit
ler alır. Hatta Belh’e kadar uzanan muharip sahabe
lere İzafeten, şehre, Kubbet’ül-Islâm (îslâmm Kubbesi) 
adı verilir. Bazıları da Belh’e, «beldelerin anası» anla
mına gelen «Ümmül-bilâd» derler.

Belh’i, bir süre sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin 
elinde önemli bir üim ve irfan merkezi olarak görüyo
ruz. Etevletin Başveziri Nizamül-Mülk’ün açtırdığı med



reseler, kütüphane ve rasathaneler, Belh’te de yaygm 
hale gelir. Yıllar 3rılı birbiri ardından gelen istilâlar, 
her istilânın sonunda meydana gelen fikrî buhranlar, 
açlıklar, sefaletler, halltı bezgin ve bedbin yapar. A r
tık .dünyada huzur ve sükûn bulamayanlar, bunu öte 
âlemde aramayı, düşünce ve inançlarma gömülmeyi 
tercih ederler. Bu dünyevî bımahm, tasavvufî düşün
celerin kolayca yayılm am ı sağlar. Çoğu Belh’te top
lanan, sırtlan abalı, coşkun ve cezbeli sufiler, «vah- 
det-i vücûd» felsefesinin, çeşitli görüş ve düşünüşte 
temsilcileri olarak halk arasında itibar görmeye baş
larlar. İslâm dininin geniş müsamahası içinde tasav
vuf! sohbetler yapılır, İlâhi okyanuslara dalınır, hayal
ler ve fevkalâdelikler içinde yaşanır. Tann’ya vuslat 
yolunda, mânevi bir sarhoşluğa garkolunur, cennet ni
metleri, mânevi güzellikler tahayyül edilir. Selçuklu
lardan sonra Harezmşahlar’m eline geçen ve başşehir 
olan Belh, yine bu ortamdadır. Bugünlerde de Belh, 
canlı, hareketli bir şehirdir. Medreseleri, tanmmış bU’ 
ginlerle dolup taşmakta, her biri az-çok, biri diğerin
den farklı inancm mümessili olan şeyhler, bunlann et- 
rafmı çeviren müridler, dünyadan elini, eteğini çek
miş veya tevekküle boyun eğmiş dervişler, başıboş 
seyyahlar, öğrenciler, zaviyeleri, hanları doldurmak
tadır.

Zaman zaman çarpışan fikirler, şahlanan manevi 
heyecanlar, insan sellerini peşinden sürüklemekte, ba
zen bir şeyh, bir bilgin, bir hatip, bir sultan gibi bun
lara hükmedebilmektedir. îşte bu günlerde Belh’te bir 
bilgin vardı ki, gönülleri kendi inancı etrafmda top- 
lamasmı biliyoı, sözleri ve dersleriyle, insanları, her
kesten daha kolay cezbedebüiyordu. Tesiri, dikkati çe
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kecek ve şeyhleri kıskandıracak kadar kuvvetliydi. O 
kadar çok seriliyordu ki, medresesi yalnız muridleri- 
nin değü, sultanların, prenslerin de uğrağı oluyordu. 
Hangi toplulukta görünürse, orası mahşere benziyoı^ 
du. Sözleri ezberleniyor, hatta yazılarak elden ele do
laşıyor, dinleyen ve okuyan aylarca tesirinde kalıyor
du. Bütün bunlara rağmen o, tevazu Ue* Hak’ka kul
luk ediyor, insanlara en açık bir ifadeyle, Hak’kı ve 
hakikat yollarını, doğruluğu ve iyiliği telkin ediyor, 
halkm. gösterdiği saygı ve itibarı, gene halka bağışlı
yor, düşküne halince yardımda bulunuyor, çaresize 
çare arıyordu.

Belh^ehrinin bu tanınmış bilginine: Hüseyin, Hati- 
bı oğlu Bahaeddin Yeled ,deri . Belhli Hatiboğul- 
İşm so;^na mensup, yedi c ^ d i bilgin, özü, sözü, doğru 
bir insandı. Bazı kaynaklar onun anacının, Harezm- 
şahiar hanedanma mensup, Sultan Alâeddin Muham.- 
med Harezmşah’m kızı olduğunu kaydederler. Her na 
olursa olsun Bahaeddin Veled, babası Hüseyin Celâ- 
leddin Hatibi’îâ çok genç yaşında kaybetmiş, dirayetli 
ve kültürlü bir hanım olan annesinin eli altmda tahsil 
ve terbiye görmüştü. Üstün zekâsı ve kabiliyeti Ue 
genç yaşında müderris olmuş, tasavvuf yolunda kade
me kademe ilerleyerek merhaleler aşmıştı. Ondan feyz- 
almak için gelenlerin haddi hesabı yoktu. Her taraftan 
akın eden öğrencüer, müridler, bu genç bilginin med
resesini dolduruyorlardı. Dedeleri din uğruna çahşnuş, 
ahret saltanatı kurmuşlardı. Şimdi kendi de o yolda 
yüniyor, İnsanlara, manevî âlemlerin ihsamnı saçıyor
du.

İlmine ve kerametine izafeten bir gün Bahaeddin
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Veled’e, Sultan’ül-Uleına, yani «Bilginlerin Sultanı» 
dendiğini de görüyoruz. Bu unvanmm yeıilişi, kaynak- 
lanmızda, şöyle anlatüagelmektedir:

Bir gece, Belh’ia üeri gelen üçyüz bilgini, hep bir
den şu rüyayı görmüşlerdir: Bir sahrada kurulan ulu 
bir çadırın ortasında, Hazret-i Muhammed (S.A.) sa- 
îaabesiylo oturmaktadır. Tam bu sırada, Belhli Baha 
Veled, edep ve hürmetle selam verip çadıra girmiştir. 
Peygamber, Baha Veled’e iltifat ederek sağ yanına 
oturtmuş, orada heızar bulunan müftü ve imamlara:

«— Bugünden itibaren Baha Veled’e, Sultan’ül- 
Ulema dejiniz ve öyle hitabediniz», buyurmuşlardır.

Sabalı olunca rüya3n gören bilginler, doğruca Ba
ha Veled’in medresesine gitmişlerdir. Onlar daha rü
yalarım anlatmadan, Baha Veled gördükleri myayı ay
nen anlatıverinc© bilginler:

«— Allah ve Resulullah şahittir, biz de şahidiz ki, 
sen Sultan’ül-Ulema’sm. Bugünden itibaren de bu nam
la tanmacaksm», demişlerdir

O günden sonra «Sultan’ül-Ulema» olarak tanın
mıştı.

Başta Fahreddin Râzî gibi onu çekemeyen, onun 
şöhretini kıskanan bazı bilginlerin itirazına rağmen 
bu unvan, onun ebediyete kadar adı olarak kalacak 
ve yaşayacaktır.

Bahaeddin Veled, olgunluk çağlarına girdiği bir 
sırada, Belh emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’la 
evlenmiş, bir yıl sonra da nur topu gibi bir oğlu dûn-
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yaya gelmişti. Baha Veled, çocuğun adını Alâeddin 
Muhanuned koydu. Bu oğlundan sonra, ikinci bir ço
cuğu daha dünyaya geldi. Yüzünde gün ışığı gibi celâl 
nurları parlayan bu iMnci oğlunu pek. sevmişti. Lohu- 
sa yatağında, şefkat damarlarından annelik sütünü 
emziren Mümine Hatun’vın kucağından alarak:

«— Mübarek olsun Muhammed Celâleddin. Bu ço
cuk hiçbir çocuğa benzemez. Ona iyi bak Mümine,» 
demiş, çocuğun adım böylece «Muhammed Celâleddin» 
koymuştu.

Geleceğin büjnük Mevlâna’sı, küçük Celâleddin 
böyle bilgin bir babanm ikinci oğlu olarak, annesinia, 
yetişkin müridlerin terbiyesi altında büyü î-or, onun 
her hareketi dikkatle takip ediliyordu.

Sultan'ül-Ulema Baha Veled’in iki yakın dostu ve 
müridi Semerkandlı Şerefeddin Lala ve Tırmizli Sey- 
yid Burhaneddin küçük Celâleddin’in terbiyesini üze
rine almışlar ve daİıa beş yaşmdayken ona okuyup 
yazma5a öğretmişlerdi. Küçük Celâleddin zekâsı ve 
terbiyesiyle herkesi cezbediyor, omuzlardan omuzlara 
geziyordu. Bazen babasmm medresesine gider, edeple 
bir köşeye çekilir, söylenen sözleri hayran hayran din
lerdi. Büyük bir teslimiyet içinde, işittiği her sözü tah
lil eder, bazen sorulan üe çevresindekileri şaşırtırdı.

Bir gün ağabeyisi Alâeddüı Muhammed ve 
Belh’in ileri gelen ailelerinin çocuklarıyla toprak dam
lar üzerinde 03muyorlardı. Bu sırada bir çocuk, küçük 
Celâleddin’e:

«— Gel bu damdan öteki dama atlayalım,» dedi.
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Celâleddia gülümseyerek:

«— Hayır, bu iş, kedi ve köpeklerin kolayca yapa
bileceği bir iştir. Eğer gücünüz yetiyorsa, böyle dam- 
Han d&ma değil, geliniz göklere uçalım, âlemleri seyre
delim...»

O daha çocukken, bu heyecanı yaşıyor, kabına sı- 
ğamıyordu.

Baha Veled’in vaaz ve dersleri, çevrede derin yan- 
lülar^yi^ıyor, bujdersierlöğrencıler .tâ x ^ ıî^ ^
İerek adı verilen üç çUtte t ̂
I>ek heyecanlı oluyor, dinleyenleri coşturuyordu. Bazı 
kereler, felsefe gibi «önü ardı boş, vesveseli» ilimlerle 
uğraşanlara çatıyor,' onlan halkm önünde yeriyordu.

günlerde sufiler ile felsefeciler araşın^ geniş fikir 
aynlıltlan vardı. Belh’jn  Tamnmış filozoflanndan Fah- 
reddin Razî ve Sultan Muhammed Tekiş Harezmşah 
gibi ileri gelen kişiler ,̂ kaynağını Yunan felsefesinden 
alan v ^ ff i la ^ y a n a n  bir anlayışın içmdeydüer. Sufi- 
1er ise gerçeğe ancaJc iiâhi cezbe ile erişüebUeceğıni, bu
nun için de riyazatla ruhun saflaştırılması ve nefsin 
öldürülmesi gerektiğim ileri sürüyorîardıp^

Bu iki zıt anlayış, ister istemez Baha Veled’le Fah- 
reddin Râzi’yj karşı karşıya getirmişti. Fırsat bulduk
ça birbirlerine iğneleyici sözler söylüyorlardı. Bir vaaz 
sırasmda Baha Veled yine coşmuştu:

«— Ey Fahri Râzü. Ey Harezmşah!.. Ey bunların 
tarafları! Sizler, huzur içinde gönülleri, İlâhi keşifleri 
bırakmış, karanhğa gömülmüş kişilersiniz. Birtakım 
hayaller peşindesiniz. Bu hayalleriniz, sizleri nefisleri
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nizin esiri yapıyor. Can gözlerinizi kapadınız, gerçek
leri göremez oldunuz. Bu yüzden, hem kendinize, hem 
başkalarına kötülük etmektesiniz. Vesveseleriniz ve 
boş hayallerinizle sapık fikirler ortaya çıkarıyorsu
nuz...*

Bu tok sözler sataşmalar, Belh'te hemen yayılıyor, 
dedikodular saraya kadar ulaştırılıyordu. Bir gün Fah- 
reddin Râzi ve adamları sultana şu şikâyeti yaptılar ı

«— Baha Veled. Belh halkını taınamıyla kendi- 
sine bağladı. Bize ve size asla itibar etmediği gibi, 
açıktan a^ığa dâ K ö ®  başladı. Korkaıız ki, bir
gün saltanat tahtına da kasteder. HaJk, onunla birlik
tir. Tedbirli olmak lâzım. .

Sultan Muhammed Harezmşah, bu sözlerden in
cindi. Baha Veled’e çok büyük saygısı' vardı. Onun 
saltanat tahtmda gözü olmadığını bilmekle birlikte, 
bir kere niyetini yoklamak yerinde olurdu. Güvendiği 
adamıyla şu haberi gönderdi:

«— Şeyhimiz eğer Belh ülkesini kabul ederlerse, 
bugünden itibaren padişahlık da, ülkeler ve askerler 
de onun olsun. Bana da başka bir ülkeye gitmek üze
re izîn versin. Çünkü, bir ülkede iki padişahın bulun
ması münasip değildir».

Bu mânâlı teklife Baha Veled şu cevabı verdi:

«— Belh sultanına selam söyleyiniz. Bu dünyanın 
fâni ülkeleri, hazîneleri, tahtları padişahlara yaraşır. 
Biz dervişiz, bize memleket ve saltanat münasip değil
dir. Biz gönül hoşluğu ile sefer edelim de, sultan, ken
di uyrukları ve dostlarıyla başbaşa kalsm».
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Bu sıralarda, Cengiz’in orduleın Belh smınna ka
dar dayanmış, geçtiği yerleri amansızca yakıp yıkmak
ta, yağma etmekteydi.

Bu vahşetin acı haberleri ulaştıkça, Horasan ille
rinde huzur kalmamış, umutsuz halk, kafüe kafile batı 
memleketleıone, İran’a, «Diyâr-ı Rûm» denUen Ana
dolu’ya göç etmeye başlamışlardı. Baha Veled, gerek 
bu sebepten, gerekse Harezmşahlar’m, kendi şöhret ve 
ilmine karşı takmdıklan menfi tavır ve kıskançlıktan, 
BeUı’i, bir daha dönmemek üzer©, terk© kar^r vermiş
ti. Bu kararını, sultanm imâli sözleri kamçılamış, gös
terişten uzak, hele haset ve dedikodudan hiç hoşlanma
yalı, Allah yolunda, oau vecdle teşbih eden, sultanlara 
adalet, halka doğruluk öğütleyen, devletten on para al
mayan, azla yetinerek, verdiği fetvalarm karşılığı ile 
geçinen, Hak’ka kulluğu gereği ile yerine getiren Baha 
Veled, herhangi bir fitneye meydan vermeden BeUı’ten 
uzaklaşma3a doğru buldu.

Bu kararmı dostlanna;

«— Sefere hazırlamyoruz... Bu hakkımızda hayır
lı olacaJctır...» diye duyurdu,

Baha Veled’in Belh’i terkedeceği haberi, bir anda 
duyulmuştu. Belh halkı küme küme medresesine ge
liyor, kendüerini yalnız bırakmaması için yalvarıyor, 
gözyaşı döküyorlardı. Bu ısrar ve ricalar Baha Veled’i 
kararından çeviremdü. Neredeyse bir karışıklık çıka
cak, bu göçe sebep olanlara karşı isyan başlayacaktı. 
Fahreddin Râzî ve adamları, sokağa çıkamaz olmuş
lardı, korkuyorlardı. Göç günleri yaklaştıkça, halk büs
bütün galeyana geliyordu.
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Durumun aleyhine dönmüş olduğunu sezen sul
tan, veziri ile birlikte, Baha Veled’i ziyaret ederek özür 
dilemiş, kararmdan vazgeçmesi ve halkı yatıştırması 
için yalvarmış, Baha Veled’in göçe kararlı olduğunu 
öğrenince dê  hiç olmazsa, büyük bir kargaşalık olma
ması için hareketinin gizlenmesini rica etmişti. Kendi 
yüzünden kimsenin, incinmesini istemeyen Baha Veled, 
bir cuma sabahı, namazdan sonra, küçük kervanını 
hazırlatarak, kitaplarını ve bazı lüzumlu eşyasım îma
nına aldı ve yola düştü. Belh’te yalnız süt annesi Ne- 
sibe Hatun kalmış, ailesi ile birlikte, sevdiği müridle- 
rini de beraberinde almıştı._BiL-SU^ıda-eğlti-M6vtâZTar 
C8lâlsddin, JbirçgJi^Jmyxtaklaı:jn.ilad3..-etbiği.-.gibi,- üç vs-,, 
ya altı yaşlarındş ,̂.bir.,.çocuk-:.d.eğiI, .yaşı onuii,,üs£i^^  ̂
fakat yaşından beklenmeven bir olgunluk içinde. a:enc„ 
bir bilgin olarak.. babas.mıa.,yajıında.,bulunuyQcdw,.„,

Belh, vahdet işareti gibi görünen minareleri ile 
gerilerde kalmış, kervan güneye doğru yönelmişti.

Öyle bir kervan ki, yükü ne altın, ne gümüş; ne 
dünya nimetlerini, ne Hind’in amberini, ne Çin’in ipek
lisini taşıyordu. Bu kervan ki, kitap yüklü, ilim yük
lü, ne muhafızı, ne kılıcı., ne de kılavuzu vardı. Muha
fızı Tann, kılıcı imân, kılavuzu ilimdi. Bir kervan ki, 
.dağları, bayırları, korkusuzca aşıyor, yollarda küme 
küme insanlar, kervanm geçtiği topraklara yüz sürü
yorlardı. Baha Veled’in eline, eteğin© sarılıp öpüyor, 
bu a,k sakallı, nur yüzlü, özü sözü «Allah» olan ihtiya- 
rm hayır duasmı niyaz ediyorlardı, Onun Belli’ten ay
rılırken son sözü şu olmuştu:

G ö ç  BAŞLIYOR
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«-^Ben gidiyorum... Benim ardımdan çekirge gi- 
bi dünyaya yayüajı Mpgol askerleri, Horasan .ülkesinj„- 
i^ptedecek, BeU  ̂ haJkına ne yazık ki, ölümün acı iç- 
kisiııi tattıracak...,»,-., .

öyle ki, Baha Veled’in, Belh’ten göçüsünden kısa 
bir süre sonra, Belh 1214 yılında, Cengiz'in hışımlı or
duları tarafından kuşatılmış, şehir baştan başa yağma 
edilmiş, yakılmış, yıkılmış, zavallı halk, aman veril
meden kıhçtan geçirilmişti...

Baha Veled, bu tehlikeyi önceden sezmiş, Belh’ten 
göçüşünün en büyük sebeplerinden biri de bu olmuş, 
fikirlerini kolayca yayabileceği huzur içinde bir ortam 
aramıştır.

Yollar, menzil menzil dürülüyor, nereye varsalar, 
oranın din ve dünya büyükleri karşı çıkıyor, Baha Ve
led ve yamndakilerini, evlerinde, saraylarında misafir 
etmek istiyorlar, fakat Baha Veled, kendisine göste
rilen bu derin ve içten saygıyı, yine saygı ile karşıh- 
yor, medreseden başka hiçbir yerde konaklamıyordu.

Bu yolun sonu nereye çıkardı? Kafile hiçbir şey 
sormuyor, tevekkülle, Baha Veled’in işaret ettiği men- 
ziUere ulaşıyordu. îlk büyük menzil Nişapur olmuşfu."

Devrin büyük bir ilim ve kültür merkezi olan Ni- 
şapûr’dâ tajoimmş "Imûta^^ Attar ptu-
ruyoniu. Necmeddin Kübra ve Mecdeddin-i Bağdadî 
gibi büyük bilginlerin yetiştirdiği Ferideddin Attar, 
Kübreviye tarikatmm ulularından sayılır ve saygı gö
rürdü.

Büyük bilgin Ferideddin Attar da, Sultan’ül-Ule-
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ma Balıaeddin Veled’i gözlüyordu. Daha bir bir şehre 
varmadan öteki şehir kafileyi haber alıyordu. Nişa- 
pur’da iki İslâm kutbu, birbirleriyle kucaklaştılar. 
Uzun uzun sohbetler yapıldı. Hikmet incilerinin, saçıl- 
dığı bu İlmî sohbetlere, o sıralarda ondört yaşlarmda 
olduğu sanılan genç Mevlâna Celâleddin de katılmış
tı. Seyh Ferideddin Attar, bu genç, fakat yaşma bakı
lırsa çok olgun Celâleddin’i takdir etmiş, o günlerde 
yazdığı Esramâme adlı eserinin bir nüshasını da arma
ğan etmişti.

Sonraları, Mevlâna Celâleddin, özellikle Mesnevi’
sinde bu eserden çok faydalanacak, sırası düştükçe 
Şeyh Attar’ı övecekti. Bir sohbette babası Baha Veled’e 
şöyle demişti:

«— Umanm ki, senin bu oğlun, âlemde yanacak 
gönülleri^ zamanda ateşleyecektir».

Kervan Bağdad’a doğru yol alıyordu. Günler ve 
haftalar geçti. Uzaktan Bağdad’ın kubbe ve minarele
ri görünmüştü. Tam bu sırada, şehrin muhafızları 
dörtnal kafileye doğru at sürmüş, kafileyi durdurmuş
tu. İçlerinden bir muhafız:

«— Nereden gelip, gereye gidiyorsunuz?» diye 
sordu. Baha Veled başmı mahfesinden (devenin sır
tına konan çadırlı oturak) çıkararak şu cevabı verdi:

«— Tanrıdan geldik. Tanrıya gidiyoruz. Tanrıdan 
başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur ki, bizi dur
dursun. Biz mekânsızlıktan gelip mekânsızlığa gidi
yoruz» .

Bu cevap, Arap muhafızları şaşırtmıştı. Dörtnal
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geri dönerek durumu ve işittiklerini halifeye bildirdi
ler. Halife, Bağdad’ın tanınmış bilginlerinden Şeyh 
Şehabeddin Sühreverdi’yi sarayına davetle, bu sözün 
hikmetini sordu. Sührevei'di:

«—(Bu sözleri, ancak Belhli Bahaeddin Veled söy
leyebilir, çünkü bu asırda ondan başka biri, ne bu çe
şit söz söyler, ne de bu tarzda bir dil kullanabilir...* 
cevabını vererek, hemen müridleri ile birlikte Baha 
Veled’i karşılamak üzere şehrin dışına çıktı. Karşılaş
tıkları zaman Sühreverdi, Baha Veled’in dizini öpmüş 
ve kendi konağma davet etmişti^Baha Veled:

«— İmamlara medrese daha münasiptir».

Diye bu daveti kabul etmemiş, bir medreseye in
miştir. Herkes hizmetine koşuyor, ziyaretlerin bir tür
lü sonu gelmiyordu. Nihayet, Bağdad’ın büyük cami
lerinden birinde bir vaaz vermek suretiyle Baha Ve- 
led, halkın arzusuna cevap verebildi.

Bir cuma günü, başta halife olmak üzere, bütün 
Bağdad halkı camiyi doldurmuş, omuz omuza namaz 
kılınmıştı. Kürsüye gelen Bahaeddin Veled, halkın 
gözyaşları arasmda saatlerce konuşmuş, hikmetli 
sözleriyle cemaati coşturmuştu.

Derler kı, halife, Baha Veled'in Bağdad’a geldiği 
gün «hoş geldiniz!» hediyesi olarak, bir tabak içinde 
üç bin altm göndermiş, Baha Veled:

«— HalifeniiL malı haram ve şüphelidir. Kendi-., 
ni.ze.vk_ve_eğlsncey©-v«ren bir adamın hediyesini ka
bul edemem^-^* 4iy©Fek iade etmiştir..Ayrıca cuma
vaaz?nda.hj,Meye.ağ.ır.sözler.söylemiş;__ _
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«—■ Moğol askerleri etrafı yakıp yıkarak geliyor
lar. Seni de işkence  ̂ ile öldürecekler. Vaktine hazır 
ol, gaflet perdesini gönül gözünden kaldırarak Tan- 
n ’ya dönmeye çalış...» demişti. Gerçekten de, bir 
yıl sonra, Belh’in Cengiz askerleri tarafından işgal 
edildiği, halkının kılıçtan geçirildiği, kütüphanelerin 
yakıldığı haberi Bağdad’a ulaşmıştı.

Belh’ten göçün isabeti bir kere daha anlaşılmıştı. 
Bir süre sonra da Bağdad aynı akıbete uğrayacak, ha
life, Moğolların elmde can verecekti.

Baha Veled, Bağdad’da da çok durmadı. (M ek l^  
ye (Beytullaha) gidip ihrama bürünmek üzere~iyola

KONYA YOLUNDA

Kervan ağır ağır Kûfe’ye. oradan Mekke’ye ha
reket etmişti. Her mümine, bulûğuyla ihtiyarlığı ara- 
smda bir kere farz olan Hac borcu edâ edilecekti. 
Baha Veled’le Mevlâna, baba v© oğul Mekke’ye var
mış, derin bir hûşû içinde Kabe’yi tavaf etraişler, tek
rar yola koyulmuşlardı. Şimdi, yol kuzeye doğru uza
nıyordu.

Mekke'den Medine’ye, burada Resullah’ın türbe
sini ziyaretten sonra, kona göçe Kudüs’e geldiler. Yol
culuk aylarca sürmüş, kızgın çöller sabır ve sükûnet 
içerisinde aşılarak, Şam’a yönelmişlerdi.

Şam halkı, Baha Veled’i şehrin dışında karşıladı 
ve şehirlerinde konaklamasını rica ettiler. Baha Veled;
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«— Tann yurdumuzun Rûm (Anadolu) toprakla- 
nnda olmasmı bu3ruruyor. Bizim durağımız Konya 
şehri olacaktır. Bu belde bizi çekiyor».

Diyerek kabul etmedi. Anadolu’ya, Selçuklu Dev- 
leti’nin sınırlarına girdi. Halep... Oreıdan Malatya. 
Hiçbir konakta bir iki günden fazla durulmuyordu. 
Kervan, Erzincan’a doğnı yönelmişti. O zaman Erzin
can Mengücekler'in elindeydi. Erzincan ve Mengü- 
cekler’in şöhretli sultanı Fahreddin Behramşah ve 
kansı îsmeti Hatim, Baha Veled’in kendi ülkelerine 
doğru gelmekte olduğımu öğrenince, karşılamak üze
re, Erzincan yakınlanndaki Akşehir kasabasma kadar 
geldiler; kafileyi burada karşıladılar. Baha Veled, bu
rada da bir medreseye İnerek, bir süre oturdu. Daha 
sonra, bu yörenin sınır olması dolayısıyla, huzursuz ol
duğunu bahane ederek Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile 
Lârende (Karaman)’ye geldiler.

Baha Veled’in Lârende’ye gelmekte olduğ-u habe
ri, birkaç gün önceden duyulmuştu. Selçuklu Emiıi 
ve Lârende şehri valisi Emir Musa Bey, şehrin ileri ge
lenleri ile birlikte, yaya olarak şehrin dışına çıktı, Ba
ha Veled’i karşılayarak sarayına davet etti.

Hiçbir şehirde, hiç kimseye yük olmak istemeyen, 
medreseden başka bir yere inmeyen Baha Veled, bu
rada da Emir Musa’nın teklifini reddetti ve bir med
resede yer gösterilmesini rica etti. Onun bu isteğini 
canla başla kabul eden Musa Bey, Baha Veled için 
derhal bir medrese yapılmasını emretmiş, şehrin or- 
tasmda münasip bir arsa seçilmişti. Kısa bir zaman 
sonra yapılan medreseye, Baha Veled, ailesi ve mü-
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ridleri ile birlikte yerleşti, orada ders ve vaazlarına 
başladı.

Bu sırada Mevlâna Celâleddin genç ve bilgin bir 
delikanlı olarak babasının derslerine devam ediyor, 
gece gündüz çahşıyor, araştırıyordu.

Baha Veled'le birlikte, Belh. şehrinden göçen, onun 
has müridi Semerkeınth Şerefeddin Lâlâ’nın, Gevher 
Hatun adında güzellikte eşi bulunmayan, melek huy
lu bir kızı vardı. Mevlâna İle birlikte büyümüş, yedi 
yaşına kadar Baha Veled’in rahlesi önünde diz çök
müşlerdi. Baha Veled, sevgili müridinden, bu kızı, oğ
lu Mevlâna Celâleddin için istemiş, ihtiyar lâlâ, bunu 
bir mutluluk sayarak hemen kabul etmişti. 1225 jnlı 
baharında, sade bir düğünle, her ikisinin nikahlan 
kıyıldı. Bu mutlu evlenmeden kısa bir sûre sonra. Ba
ha Veled’in tek zevcesi Mümine Hatun vefat etti. Onu, 
Mevlâna’nm ağabevisi Muhammed Alâeddin takip et
ti. Baha Veled. biri vefakâr_,esi., diğeri-sey-gili oMu, 
olan iki ö/. varlığını, Karaman topraklarına böylece 
armağan bıraktı.^

Bu iki büyük kaînp Baha Veled’i canevinden ya
ralamıştı. Şerefeddin Lâlâ’nm eşi Mevlâna'nın ebesi 
de kısa bir süre sonra, bu iki mezarın yanında yer 
aldı.

Bunları alan Tanrı, vermesini de biliyordu. Bu
günlerde Mevlâna'nın ilk çocuğu Sultan Veled, daha 
sonra da ikinci oğlu Alâeddin Çelebi, birer teselli gü
neşi gibi dünyaya geldiler. Mevlâna ilk oğluna baba
sının, ikinci oğlıma da çok sevdiği ağabeyisinin adla
rını vermişti. Bu iki sevimli yavru, acılan unuttur
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muştu. Büyükbabaları Baha Veled’in şefkat dolu ku
cağında büyüyor, Lârende bahçelerinde' gezip oynu
yorlardı.

Günler geçtikçe Baha Veled’in şöhreti yayılıyor, 
medresesi gönül sahipleriyle dolup taşıyordu.

O günlerde Anadolu’ya Selçuklu Devleti hâkinı- 
di ve- devletin en parlak ve göz kamaştırıcı devresi idi. 
1219 yılında kardeşi Sultan Keykâvus I’in yerine ge
çen Alâeddin Keykubad I. iyi bir asker olduğu kadar, 
dine ve ilme karşı derin ilgisi ve sevgisi ile tanınmış 
zarif, fikir ve dâvâ adamı bir hükümdardı. Devletin 
başşehri alan Konya, sanat eserleri ve ilim müesse- 
seleri ile donatılıyor, Selçuklu saray vê  medreseleri,, 
devrin ilim adamları ilê  dolup taşıyordu.

Alâeddin Keykubad I. Konya’dan sonra, Kayseri, 
Sivas gibi birçok şehirleri sağlam surlarla çevirtmiş, 
doğuda beliren Moğol tehlikeleri için önceden tedbir
ler almış, güneyde önemli bir liman olan Kalonoros 
Kalesi’ni fethettikten sonra, adını Alâiye koymuştu. 
O, bir yönden devletin sınırlarmı genişletir ve emni
yet altına alırken, diğer yönden yazlık ve kışlık sa
raylar yaptırmış, bunları devrin en ünlü nakkaş ve 
ressamlarına süsletmişti. Beyşehir Gölü’nün batı sa
hillerinde kurduğu Kubâd-âbâd, Kayseri yakınların
daki Kubadiye yazlık saraylarından ayn olarak Alâi- 
ye’de bir kışlık saray yaptırmıştı.

Bu çağlarda, din ve mezhep meselelerindeki di
dişme ve çekişmeler, bu arada Moğol akınlarmdan 
doğan huzursuzluk halkm moralini bozmuş, dünya- 
smdan bezdirmişti. Anadolu’ya, doğudan sürekli göç
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ler oluyordu. Gelenler arasında bilginler, şeyhler, der
vişler vardı. Bunlar ebedi huzurun bu dünyada de
ğil, ölümden sonra varolacağı inancını yayıyorlardı. 
Halk, bunların etkisi altında kalıyor, bu düşüncelerin 
çevresinde halka oluyorlardı. Böylelikle tasavvuf akı
mı, Anadolu’da kök salmış, yayılmak için uygun bir 
ortam bulmuştu. Halkın tasavvufa olan bu eğilimi, 
bir kısım hocaların direnmelerine rağmen, sultanları, 
vezirleri ve beyleri de bu inanca doğru sürüklüyordu. 
Sultan Aleddin Keykubad, tahta oturduktan sonra 
mutasavvıf Şeyh Şehabeddin Sühreverdi, Abbasî ha
lifesi tarafmdan Konya’ya, yollandı, padişaha at ve 
imâme gönderildi. Sultan, şeyhi Aksaray’da karşıla
mış, dönüşte de uzak mesafelerden uğurlamıştı. Ay
rıca Mirsad-ül-İbâd adlı eserin sahibi mutassavvıf 
Necmeddin Dâye, Muhyiddin İbn’ül-Arabî, Sadreddin 
Konevî gibi bilginler, Konya şehrinde saraydan ve 
halktan büyük itibar görüyorlardı. Konya bir ilim ve 
kültür merkezi olarak, bilginlere, şeyhlere, dervişle
re kapılarını ardına kadar açmıştı. Nerede bir bilgin, 
bir şeyh, bir şair, bir sanatçı adı duyulursa, onun 
Konya’ya davet edilmesi olağandı. Şimdi Sultan’ül-Ule- 
ma Bahaeddin Veled gibi, halk tarafından sevilen, sa
yılan bir bilginin Konya’ya davet edilmemesi düşü
nülemezdi.

Baha Veled ise, Konya’nın yakınındaki Lârende 
şehrinde oturuyor, dersleri, yazılan ile halkı aydınla
tıyordu. Emir Musa hizmetindeydi. Bu saf, temiz jrü- 
rekli insan, Baha Veled’in derslerini büyük bir heye
can içinde dinliyor, onun sözlerinin neşesi içinde ken
dinden geçiyordu.

Fakat çekemeyenleri vardı. Birkaç fesatçı Emir
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Musa’yı gözden düşürmek amacıyla sultana şu ha- 
beri ulaştırdılar:

«— Belhli Baha Veled, Rûm diyarına geldi, bu vilâ
yeti velilik nurlarıyla aydınlattı. Devrin ülkelere 
hükmeden padişahı ise onun gelişinden habersiz kal
dı. Çünkü sultan hazretlerinin Lârende’deki valisi, 
Baha Veled’in yolunu kesmiş ve müridi olmuş. Onu 
Lârende’de alıkoymuş, üstelik bir de medrese yaptı
rarak emrine vermiş. Emir Musa, bu cür’et ve cesa
reti nasıl gösterebilir? Sultan buna ne diyecektir?»

Sultan Alâeddin Keykubad, bu haber karşısında, 
Emir Musa’ya kırılmış, böyle bir bilginin Lârende 
şehrinde alıkonmasma içerlemişti. Emir Musa, sulta- 
mn en âadık adamlanndandı. Bunu yapmaması gere
kirdi. Sultan, adamları ile dokunaklı bir haber gön
derdi :

«— O ulu kişinin halinden bir parça olsun bize 
bildirmedin. Bu derece unutkanlık ve gafleti niçin 
gösterdin?»

Diyor, âdeta tehdit ediyordu. Emir Musa ne ya
pacağını şaşırmış durumdaydı. Baha Veled’in ellerine 
kapanarak, sultamn gönderdiği haberi anlattı.

Baha Veled:

«— Kalk; Konya’ya git. Çekinmeden sultamn hu
zuruna gir. Ne olup, bitmişse olduğu gibi ona anlat».

Diyerek teskin etti, Konya’ya gönderdi.

Emir Musa Konya'ya gelir gelmez, doğruca sara
ya gitti. Baha Veled’in kendi isteği ile Lârende’ye yer-
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ieştiğini, yedi yıldır da oturmakta olduğunu kendisi
nin bu işte suçsuz bulunduğunu, uzun uzun anlattı. 
Sultan:

«— Eğer bizim, başkentimize zahm.et eder, gelir 
de Konya şehrini kendi evlâdının makamı yaparsa, 
bundan çok memnun olurum... Kulu ve müridi olur, 
izini izlerim. Konya şehri, sultanı ve emirleriyle onu 
beklemektedir».

Emir Musa’ya hediyeler verildi, tekrar Lârende’ye 
gönderildi.

Baha Veled, sultanın davetini, bir ilahi emir say
mıştı. Fazla düşünmedi. Hemen yol hazırlıklarmm ya
pılmasını söyledi.

1228 yılmm ılık bir bahar günüydü. Lârende hal
kı, üzüntülerini gönüllerine akıta akıta yollara dökül
müştü. Baha Veled, Lârende’de toprağa verdiği aziz 
sevgililerinin mezarlarını bir kere daha ziyaret etti. 
Ruhlarına Fâtihâ’lar yolladı. Genç Mevlâna, bir saygı 
sembolü gibi, yine babasmın peşindeydi. Bu sefer ku
cağında biri Sultan Veled, öteki Alâeddin Çelebi ol
mak üzere iki yavru taşıyordu. Yedi yıllık bir konak
lamadan sonra, kervan yine hazırlanmış, son menzi
line doğru ağır ağır ilerliyordu.

Konya şehri, ağızdan ağıza yajalan ve kısa za
manda bütün şehri saran haberlerle çalkalandı. Bü
yük bilgin Belhli Baha Veled, Konya’ya, kendi şehir
lerine geliyordu.

O gün Konya saraymda da olağanüstü bir durum 
vardı. Şehrin ileri gelen bütün bilginleri, şeyhleri ka
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dıları davet edilmiş, padişah atı eğerlenmişti. Bahaed- 
din Veled, şehrin dışında karşılanacaktı. Halk, kafile 
kafile şehir dışına, Filobâd denen Karaman yolu üze
rindeki çayırlığa dökülüyordu.

Beş-on kişiyi geçmeyen küçük kervan uzaklardan 
göründü. Baha Veled önde, atının üzerinde bir haş
met âbidesi gibi dimdik duruyor, gerisinde Mevlâna 
Celâleddin, onun arkasından da kadmlar, dervişler ge
liyordu, En gerideki birkaç deveye kitaplar yüklen
mişti. (Kervan şehre yaklaştığı zaman, Sultan Alâed- 
din atmdan indi, koşarak Baha Veled’in atının diz
ginlerini tuttu, inmesine yaddım etti, koca sultan 
birdenbire küçülüvermişti o gün. Önce Baha Veled’in 
elini öpmek istemişti. Fakat el yerine bir âsâ uzanmış, 
sultan, yanmdakilerin hayret dolu bakışları arasında, 
uzanan âsâyı saygıyla öpmüştü. Maneviyat sultanı, 
dünya sultanına böylece ilk dersi vermiş, onun dünye
vi gururunu bir anda kırmış, Alâeddin, Baha Veled’in 
heybetinden ve kesin bakışlarından titremeye başla
mıştı.

Manzara görülmeye değerdi. Anadolu’nun büyük 
fâtüıi, keskin kılıcı ile küffan defalarca dize getiren 
ünlü Sultan I. Alâeddin Keykubad önde, yaya olarak 
Baha Veled’in atmın dizginlerini çekiyor, ardında, atı 
üzerinde Baha Veled, sağa sola selam veriyordu. Biri
si iklimler, öteki bilginler sultanı idi. Konya’ya böyle 
girildi.

Halk hayretler içindeydi. Sultanın şimdiye kadar 
alışık olmadıkları bu tevazuu halk üzerinde iyi bir et
ki yapmıştı. Sultan, atın dizginini saraya çekmek is
tedi. Baha Veled ;
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«— Ey kudretli sultan! Maksadınızı anlıyorum. 
Fakat imamlara medrese, şeyhlere hankâh, emirlere 
saray, tüccarlarla han, başıboşlara zaviye, gariplere 
kervansaraylar münasiptir. Müsaade buyurunuz da 
biz medreseye inelim» dedi.

Sultan, bu arzuya uydu ve fazla İsrar etmedi. Şeh
rin en büyük medresesi, Altun-Abâ hazırlanarak, ora
ya misafir edildiler.

Baha Veled, Altun-Abâ Medresesi’ne yerleşmişti 
ama, içi rahat değildi. Medresede başka, müderrisler 
de oturuyordu. Üstelik kendisi için ayrılan bölüm çok 
küçüktü. Mevlâna Celâleddin, delikanlılık çağına gir
miş, evlenmiş, çoluk çocuğu olmuştu. Aynca, bEizı 
yoksul müridler de medreseye yerleştirilmişti. Sulta
na söylense, şüphesiz, derhal yeni bir medrese yaptı
rırdı ama, böyle bir teklifin, sultan veya emirleri ta
rafından yapılmış olması gerekirdi. Elbet bir «zuhu
rat» olacaktı. Nitekim oldu da... Şöyle ki: Bir gün, 
Cuma Mescidi denilen Alâeddin Camii’nde vaaz edi
yordu. Cami, mahşer gibi kalabalıktı. Sultan mahfi
linde, sultanla birlikte emirler de vardı. Herkes can 
kulağı ile dinliyor, Baha Veled, her âyetin iniş sebep
lerini ve onun tahkikini bütün incelikleri ve teferrua
tıyla tefsir ediyordu. Sultanın lâlâsı Emir Bedreddin 
Gevhertaş da dersi dinliyor, Baha Veled'in hikmet do
lu sözlerine hayran oluyordu. İçinden «maşallah, haz- 
retin ne parlak bir zihni, ne kuvvetli bir hafızası ve 
ne geniş bir mütalaası var ki, bu kadar güzel konuşu
yor. Acaba önceden hazırlanıyor mu?» diye geçirdi.
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Bu sırada, Baha Veled, bunları işitmiş gibi, min
berden doğruldu:

«— Emir Bedreddin, bir âşir oku!»

Emir Bedreddin, bu âni hitaptan irkilmiş, yerin
den doğrulmuştu. Hemen aklına gelen bir âşiri okudu.

Baha Veled, bu sefer okunan âşirin de her âyeti
ni ayn ayn tefsir etti, Bedreddin hayretler içinde kal
dı. Vaazın ı sonunda gidip Baha Veled’in ellerini, kür
süsünün ayaklarını öptü. O günden itibaren, bu halin 
şükrânesi olaralt, Baha Veled ve çocukları için, şehrin 
en güzel yeri olan Sultan Köşkü civarında bir med
rese inşasına başlattı ve birkaç ay sonra inşaat sona 
erdi.

Baha Veled ve oğlu Mevlâna Celâleddin, yeni 
medreseye taşındılar, ömürlerinin sonuna kadar da 
bu medresede oturdular..

Bahaeddin Veled, Konya’da ancak iki yıl kadar 
oturabUmişti. Yaşı seksenbeşi geçmiş, ihtiyarlık zayıf 
bedenine, bütün yükü ile çökmüştü. 1231 yıh kış mev
siminde birdenbire raliatsızlandı, hastalığının üçüncü 
günü, 12 ocak' cuma, kuşluğa doğru fâni âleme vedâ 
eyledi.

ölümünün ertesi günü hazırlanan cenaze törenin
de, başta Sultan Alâeddin olduğu halde bütün emir
ler, büglnler, şeyhler bulundu. Binlerce halk omuz 
omuza, tabutu musallaya, sultan tarafından daha ön
ce hediye edilen gül bahçesine götürdüler. Selçuklu

YENİ BİR MEDRESE
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sarayında kırk gün. matem tutuldu. Sultan ve emirler 
matemin bir geleneği olarak, bu süre içinde ata bin
mediler.

Baha Veled, can ve bekâ yurduna göçmüştü ama, 
geride kendisinden daiıa parlak bir yıldız bırakmıştı: 
Mevlâna Celâleddin... Kutup j^d ızı gibi ışıldayan bu 
ilim ve irfân cevherinin yanmda, daha sonra nice yıl
dızlar sönük kalacaktı.

Şimdi hikâyemizin asıl jnidızma, bu âşıklar ve 
gönüller sultamna dönelim.
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B Ö L Ü M  II 

MEVLÂNA CELÂLEDDİN

Bilginler Sultam Bahaeddin Veled’in, kendisinden 
sonra kürsüsüne varis olarak bıraktığı sevgili oğlu 
Mevlâna Celâleddin’in doğum tarihi, birçok araştırı
cıları düşündürmüştür. Tarihçi W ill Durant, Mevlâ- 
na’nın doğumunu 1201, Maurice Barres ise 1203 ola
rak kabul eder. XIV. yüzyılda, Eflâki’nin Menâkıb ul- 
Ârîf'in adlı eserinde, Mevlâna’nın 6 Rebi’ül-evvel 604 
(30 Eylül 1207) tarihinde doğduğu yazılıdır. Son yıl
larda, bu konuda geniş araştırmalar yapanlar, Mevlâ- 
na’nın 1207 yılından çok önce doğduğu tezini ortaya 
Icoymuşlardır. Şöyle ki, Mevlâna Fihi-mâ-fih adlı ese
rinin bir yerinde, Semerkand’m Harezm^ahlar tara- 
fmdan kuşatılmasına dair bir hatırasını anlatırken: 
«Semerkand’da idik ve Harezmşah, Semerkand’ı mu
hasara etmiş, asker çekmiş savaşıyordu» demektedir, 
anlatılan tarihi olayın 1207 yılında olduğu düşünüle
cek olursa, Mevlâna’nın bu tarihlerde, hatıraları unut
mayacak bir yaşta, hiç olmazsa 7-8 yaşlarında olması 
düşünülebilir. Şu hale göre, onun doğum tarihinin 
1207 yılından çok önceye, en azından 1200 yılına alın
ması lâzım gelir. Bu böyle olımca, birçok kaynakların 
büdirdiği gibi, Mevlâna, babası ile birlikte Belh’ten 
göçtüğü sıralarda, bir çocuk değil, çocukluk yıllannı
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aşarak, delikanlılık çağma basmış bir genç olmalıdır. 
Mevlâna’yı, Konya topraklarına ayak bastığı yıllarda 
da en azdan 28 yaşlarında, babası Bahaeddin Veled in 
kendisine miras bıraktığı kürsüde, herkesin saygısmı 
ve güvenini üzerinde toplayan genç, heyecanlı, fakat 
olgun bir bilgin olarak görmekteyiz.

Babasının derslerine devam eden, olgun müridle- 
rin terbiyesi altında yetişen Mevlâna, babası ile bir
likte, bütün göç yollarını izlemiş, bu yollarda devrin 
tanınmış bilgin ve sufileriyle tanışmıştı, Bahaeddin 
Veled’in ölümünden sonra, son durağın Konya şehri 
olduğuna, onun mübarek cesedinin bulunduğu bu top
raklarda kesin olarak yerleşmek gerektiğine artık 
inanmıştı. Konya’yı seviyor ve şöyle diyordu:

«— Bundan sonra Konya’ya Veliler Şehri deyiniz. 
Zira, Konya’da doğan çocuk veli olur. Sultan’ül-UIe- 
ma’nın mübarek cesedi, evlât ve ahfadı bu şehirde 
kaldığı müddetçe, burada harp olmaz, düşmanlar ga
lip gelemez. Nihayet helâk olurlar. Konya âhir zaman 
âfetlerinden de mahfuz kalır. Zira maddî ve manev! 
varlığımız artık Konya’dadır...»

Mevlâna, eşi ve çocukları ile birlikte. Emir Bed- 
reddin Gevhertaş’m yaptırdığı merresenin mütevazı 
birkaç hücresine yerleşmişti. Babasmın ölümünden 
sonra, onun müridi ve öğrencileri, bu sefer kendi çev
resinde toplandılar. Onu, Baha Veled’in bıraktığı kür- 
sünün tek varisi olaraJc görüyor, ondan feyzalmak is
tiyorlardı. Fakat Mevlâna, kendisini babasının yerine 
lâyık göremiyor, bu kürsüye oturma zamanının henüz 
gelmediğine inanıyordu. Baha Veled, sevgili oğluna
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bütün bilgileri kademe kademe vermiş, hakikat yolla
rım birer birer açmıştı. Bilgiye ve sürekli okumaya 
susamış Mevlâna, babasmın ölümünden sonra, yalnız 
kaldığım, onsuz hiçbir şey yapamayacağmı sanıyordu. 
Bu sıkmtılı günlerde, yeni bir irfân güneşinin Anado
lu’ya gelmekte olduğu haberi geldi. Bu, Tirmizli Sey- 
yid Burhaneddin’di.

SEYYİD BURHANEDDİN İLK IŞIK

Eski kitaplarda «Seyyid-i Sırdan. «Muhakkik», 
«Fahr’ül-Meczubin» gibi adlarla tanınan Seyyid Bur- 
haneddin, Belh şelırinde iken Sultan’ül-Ulema Baha- 
eddia Veled’in müridleri arasına girmiş, Mevlâna’nın 
eğitimini üzerine almıçtı. Bir süre sonra, coşkunluğu 
ve cezbesi yüzünden, mecnun misali, başmı alıp çölle
re düşmüş, birkaç 3nl dolaştıktan sonra sakinleşerek 
Tirmiz şehrine gelmiş, orada bir köşeye çekilmişti. Ba
ha Veled, Belh’ten Anadolu’ya- göçtükten sonra, mür
şidinin Konya’ya yerleştiğini öğrenmiş, Moğol akınla- 
n  yüzünden huzuru kaçan birçok insan gibi, o da 
Anadolu’ya yönelmişti. Bu yönelişin sebepleri üzerine 
şöyle söylenir:

Bir gün Seyyid Burhaneddin, Tirmiz’de, bir top
lantıda ayağa fırlamış:

«— Eyvah! Eyvah!.. Şeyhim Baha Veled, bu fâni 
âlemden öte âleme göçtü. Haydi namazmı kılahm».

Diye bağırmış, o gün Konya’da vefat eden Baha 
Veled’in cenaze namazmı aynı gün, Tirmiz’de kılmış, 
sonra da:
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«— Bsnim Şeyhimin oğlu Celâleddin Muhammed 
yalnız kaldı, beni beklemekte... Diyâr-ı Rûm’a (Ana
dolu’ya) göçmek, yüzümü şeyhimin temiz toprağına 
sürmek ve onun emaneti olan Celâleddin’i teslim al
mak borcumdur benim...»

Diyerek yollara düşmüştü,

Seyyid Burhaneddin, Konya’ya ulaştığı zaman 
Mevlâna, annesinin ve kardeşinin mezan bulıman Lâ- 
rende (Karaman) şehrinde idi. Seyyid, şeyhi Baha 
Veled’in mezannı ziyaret etmiş, acele Konya’ya dön
mesi için Mevlâna’ya bir mektup göndermişti. Hemen 
o gün Konya’ya dönen Mevlâna, Seyyid Burhaneddin'i 
bularak elini öptü. Kendi medresesine yerleştirdi. O 
günden sonra\ Mevlâna, yeniden Seyyid’in mânevi 
terbiyesi altın^ girdi. Babasından boşalan kürsüye 
genç Celâleddip-’ı kendi eliyle oturtarak, önünde say
gı ile diz çöktü:

Seyyid Burhaneddin, Mevlâna’nın bilgi ve görgü
sünün derecesini yoklamak için, onu şöyle bir imtihan 
etti. Bazı eksiklikleri olmasma rağmen mükemmeldi:

«— Bilgide eşin yok. Din ve yakm ilminde babam 
hayli geçmişsin. Oysa babanın hem «hal» ilmi tamam
dı, hem de o, «kaal» (söz) ilmini tamamen biliyordu. 
İstiyorum ki, ,«hal» ilmine sufilik yoluyla başlayasın, 
şeyhimden bana erişen o mânâyı sen de benden ala
sın. Bugünden sonra senin hal ilmine girmen gerek. 
Bu, peygamberlerin, velilerin ilmidir. O ilme, (ledün 
ilmi) «Gerçeği bilme» derler. Buna çalış da güneş gibi 
âlemleri aydınlat...»

Diye öğütlerde bulundu. O günden sonra Seyyid
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Burhaneddin Şeyh, Mevlâna da mürid olmuştu artık.. 
Önce, kırk gün bir odaya kilitlemiş, Mevlâna’ya «hal
vet» çıkartmıştı. Her gün yeni bir şey öğretiyor, Tan
rı gerçeğinin sırlarını birer birer Mevlâna’nın önüne 
seriyordu.

Onun «zahir» ilimlerini de öğrenmesini istemişti. 
Zamanın en yüksek merseseleri Halep’te ve Şam’da 
idi. Mevlâna, bu şehirlere gitmeli, bir-iki yıl tahsil et
meliydi. Kararını Mevlâna’ya açtı. Hemen yol hazır
lıklarına başlanarak, Mevlâna’yı, birkaç dervişle bir
likte Halep’e yolcu etti. Kendisi de kısa bir süre için 
Kayseri şehrine giderek gönül hücresine kapandı.

Mevlâna, Halep yoluna düşmüştü. Dağarcığında 
birkaç kitaptan başka hiçbir şey yoktu. Ama gönlü... 
Gönlü öğrenme, bilme, okuma aşkıyla kaynıyordu. 
Halep’e geldi.

Halep’te, devrin tanınmış Hanefi fakihlerinden 
Kemaleddin İbnül-Adim’in müd,errisi olduğu Halâviy- 
ye Medresesi’ne yerleşti. Müderris Kemaleddin, Mev- 
lâna’mn babasını tanıyordu. Ona özel bir muamelede 
bulundu. Kısa zamanda, Mevlâna’nın zekâ ve yete
neklerinden çok memnun olmuştu.

Mevlâna Halep’te ancak bir-iki yıl kalmıştı. Niye
ti Şam’a gitmekti. Şam, Moğol akınlanndan kaçan 
bilginlerin sığınağı olmuştu. Üstelik burada, devrin 
ünlü bilgini Muhyiddin-i Arabî de vardı. Tekrar yola 
düştü, Şam’a gelerek MukaddemİA^e Medresesi’ne indi.

Gece-gündüz okuyor, öğreniyor, ilim dağarcığını 
her gün biraz daJıa dolduruyordu. Sanki ilim bir ok
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yanustu da Mevlâna küçücük yelkenlisiyle, bu okya
nusta sahil sahil dolaşıyordu. Mesafe, her gün biraz 
daha kısalmakta, okumak, öğrenmek, sormak, araş
tırmalı için günler birer birer geçip gitmekte, yıllar, 
birbirini kovalamaktaydı. Sık sık, devrin bilginlerini, 
sufilerini ziyaret ediyor, onlarla konuşuyor, soruları
na cevap alıyordu. Bu arada. Fıkıh’tan «Hidâye* kita
bını, Muhyiddin-i Arabi'nin eserlerini, tahlil ede ede 
okumuştu.

Şam’da geniş bir çevresi olmuştu. Bilginler, sufi- 
1er, ona saygı gösteriyor, zekâsı ve irfânma hayran 
kalıyorlardı. Şam’da 4 înldan fazla oturdu. Artık Kon
ya’ya dönmeliydi. Bu düşünceler içindeyken bir olay 
onun dönüşünü çabuklaştırdı.

Günlerden bir gün Şam’ın kalabalık pazar yerin
de, dalgm dalğm dolaşıyordu. Burada, dünyanın dört 
bucağından gelmiş, çeşit çeşit insanlar vardı. Dilleri 
gibi, renkleri ve giyimleri de başka başkaydı. Kimi 
seyyah, kimi tüccar, kimi derviş olan bu kalabalığın 
içinde, değişik kılıkta bir adam kolunu çekti. Mevlâna, 
ansızın irkilerek, dönüp baktı. Hiç tanımıyordu. Der
ken adam, Mevlâna’nm elini tuttu, saygıyla öptü. 
Mevlâna «— Kimsin?» demeye kalmadan :

«— Ey dünya sarrafı Mevlâna, beni anlaL.jt

Diyerek, kalabalığa karışıverdi. Çağırmak, arka
sından koşnîaklite^. Olmadı. Adam, kalabalıkta kay-

'böruygm tştr

Mevlâna, yıllar sonra öğrenecekti ki, bu belirsiz 
kişi, en büyük mürşidi Şemseddin Tebrizi’dir.
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Artık, bu olaydan sonra, Şam’da çok durmadı. 
Anadolu'ya döndü, önce Kayseri’ye uğrayarak şeyhi 
Seyyid Burhaneddin’i ziyaret etti. Sonra da, onunla 
birlikte Konya’ya geldi.

Seyyid memnundu. İstediği olmuştu. Ona, «ledün» 
yolunda mürşidlik ediyor, noksanlarını tamamlıyor, 
ionu, ber bakımdan tam bir «insan-ı kâmil» yapmak 
için caba gösteriyordu..

Seyyid’in Makalât adlı eserinden öğreniyoruz ki, 
o da Babeddin Veled’in yolundan gitmede ve izini iz
lemede. Bu eserde Maarif-i Baha Veled’de olduğu gi
bi filozoflar kınanmakta. Tamı dostu, âşık ve ârif 
«renler övülmektedir. Bunlar: (Varlık levhinden ene’l- 
Hak sözünü) okumuş bilgin kişilerdir. Seyyid Burha- 
neddin, Baha Veled’in Maarifini pek çok kere oku
muş, Mevlâna’ya da okutmuştu.

Mevlâna artık Seyyid’e bağlanmış, «sulûk. dev
resini sabırla geçirmekte, çileden çileye girerek, «Ke
mâlce ermektedir. Günlerce süren «riyâzat» oruçları, 
Mevlâna’nm rengini soldurmuş, nâzik bedeni büsbü
tün zayıflamıştı.

Seyyid, riyâzata çok önem veriyor ve müridlerine 
işöyle diyordu:

•<— Eğer Tann’ya hiçbir ibâdette bulunamıyorsa- 
nız, hiç olmazsa orucu ihmâl etmeyiniz. Karamızı aç 
■tutunuz ve açlık acısma önem veriniz. Oruç hikmet 
hâzinelerinin anahtarıdır. Peygamberlerin ve velile
rin, son derece anlayışlı ve sezişli olan bâtınlarından 
hikmet pınarlan, açlık ve oruç bereketi üe fışkırmıştı. 
Oruç en güzel ibâdettir.
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Söylendiğine göre, Seyj' îd Burhaneddin’in onbeş 
gün, ağzına lokma kojrmadığı aylar olurdu. Nefsinin 
isteği arttığı zaman, bu isteği öldürmek için, kalkar, 
aşçı dükkâmna gider, köpekler için hazırlanmış bula
şık sularının başında durarak:

«— Ey kör nefis, ben bundan fazlasını bulamam, 
beni özürlü bil, beni fazla üzme.. Eğer içmek istersen 
işte önünde, şu yalakta duruyor, buyur...»

Der .içmez, nefsiyle böylece savaşırdı.

Mevlâna, böyle bir mürşidin, böyle bir terbiyeci
nin elinde, en çetin oruçlara katlanıyor, Seyyid’in kız- 
gm potasında yana yana pişiyordu.

ONUN DA GÖREVİ SONA ERDİ

Böylece, aylar, yıllar geçti. Her geçen yıl Mevlâ- 
na'yı bir kat daha olgunlaştırdı. Oruç ve çile gün- 
İM*i atlatıldı. Seyyid’e pek çetin bir imtihan verildi. 
Seyyid de çok memnundu. Mevlâna’yı istediği gibi 
yetiştirmişti. Görevinin bittiğine kani olunca, Konya’ 
dan ayrılmak. Kayseri şehrine giderek, ömrünün son 
yollarını inzivada geçirmek istiyordu. Mevlâna bıra
kır mıydı acaba?.. Bir kere Seyyid’in eteğinden tut
muş, dokuz 3ml onun sözünü dinlemiş, onun önünde 
diz çökmüş, her biri hikmet incisi olan sözlerini teş
bih gibi çekmiş, tekrarlamıştı. Bu bilgi alış-verişinden 
sonra, Mevlâna elbette çok yalnız kalacaktı. Se3ryid 
isei, gerçekten ayrılmak istiyor, fikrini açıkça Mevlâ- 
na’ya söylemiyordu. Bir gün bir katıra binmiş, Konya
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bağlarını seyre çıkmıştı. î_Yolda, içiBden: «Buradan 
doğruca Kayseri’ye gitsem..» diye geçirdi, o anda ka
tır, birdenbire sıçrayarak Seyyid’i yere attı ve ayağı
nı kırdı. Yanındakiler, Seyyid'i kucaklayarak tekrar 
katıra bindirdiler ve geri döndüler. Mevlâna haberi 
işitince koştu, hocasının ayaklarından çizmesini çı
kardı. Bir de ne görsün? Bütün kemikler hurdahaş 
olmuş... Se^ryid, Mevlâna’nın yüzüne bakarak, si
temli :

«— Aferin, ne de güzel mürid, şeyhinin ayağını 
kırıyor!..»

Dedi, Mevlâna, ses çıkarmadı, kırıklan sararak 
bir, iki hafta içinde tedavi etti.

Olaydan sonra, Mevlâna, ısrarın doğru olmayaca
ğına inanmıştı. Bir gün başbaşa sohbet ediyorlardı, 
Mevlâna sordu;

«— Niçin gitmek istiyorsun?»

Seyyid, aylardan beri söylemek istediğini söyledi:

«— Sen artık yetiştin oğlum... Nakli, sikli, kısbi 
ve keşfi bütün ilimlerde eşi, benzeri bulunmayan bir 
aslan oldun. Ben de kendimce bir aslanım. İki as
lan bir sahrada oturmam. Onun için gitmek istiyorum. 
Hem benden sonra senin yanına büyük bir dost gele
cek. Birbirinizin aynası olacaksınız. O, seni iç âlemin 
en mahrem noktalarına kadar çekecek, sen de, ona, 
aynı âlemi yaşatacaksm. Birbirinizi tamamlayacak ve 
yeryüzünün en büyük iki dostu olacaksınız..»

Seyyid, sözlerinin bıırasmda susmuştu. Mevlâna,
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gözleri dolmuş, dinliyordu. Bu konuşmada Seyyid, 
Şemseddin Tebriz’nin «zuhur» unu haber vermişti. 
Sözlerin© şöyle devam etti:

«— Dünya ve ahirette Allah’a hamdolsun ki, za
yıf ve nahif olan bu kul, senia eşi bulunmaz bir er 
olduğunu görmek saadetine erişti. Haydi, 3mrü de üı- 
sanlarm ruhımu taze bir hayat ve ölçülemeyecek bir 
rahmete boğ... Bu sûret âleminin ölülerini kendi mâ
nâ ve âşkmla dirilt...»

1239 yıhnm tatlı bir bahar günü, Mevlâna, şeyhi
nin mübarek ellerini doya doya öptükten sonra, bir
kaç müridle birlikte onu Kayseri’ye uğurlamıştı.

Seyyid Burhaneddin Kayseri’ye geldiği zaman, 
şehrin valisi Vezir Sahip Şemseddin Isfahani tarafın
dan hararetle karşılandı, bir zaviyede misafir edildi. 
Şehrin üeri gelenleri, Seyyid’in huzuruna gelerek ta
zimde bulunuyor, birlikte getirdikleri armağanları 
sunuyorlardı. Seyjdd, bunların hiçbirine el sürmeden, 
fakirlere, meczuplara dağıtılmasını emretti. O, artık 
inzivaya çekilmişti. Bu sırada Mevlâna birkaç kez 
Kayseri’ye gelerek şeyhinin gönlünü aldı.^ayseri hal
kı, Sesryid’e büyük bir saygı gösteriyor, bir dediğini 
iki etmiyorlardı. Hatta bir keresinde, Seyyid’i camiye 
imâm yapmışlardı. Fakat Seyyid, namaz kıldırırken, 
bazen saatlerce ayakta kalır, rükû ve secdeye vardığı 
zaman da gene saatlerce yerinden doğrulamajzdı. Ce
maat, onun bu hareketlerinden âciz kalmıştı. Seyyid :

«— Özürlü sayın beni... Ben heyecanlı bir ada
mım. Tann’nın huzurundayken kendimden geçiyor, 
sizleri unutuyorum. ÎBen imâmlık edemem. Siz başka 
birini bulunuz...
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Diyerek bu görevden affını istemiş, yeniden hüc
resine çekilmişti. Bir süre sonra Bağdad’dan mutasav
vıf Şeyh Şihabeddin Ömer Suhreverdi’nin Kayseri’ye 
geleceğini, kendisini ziyaret edeceğini haber verdiler. 
Bir-iki gün sonra, Suhreverdi Kayseri’ye geldi, Sey- 
yid’i zaviyesinin önündeki bir toprak yığmanın üstün
de bularak yanıbaşına çömeliverdi. Saatler geçtiği 
halde ne Sejryid, ne Suhreverdi, tek kelime konuşma- 
mışlardı.

Sonunda Suhreverdi, Seyyid’in yamndan ayrıldı, 
bu garip ziyareti şaşkın şaşkm seyreden müridleri,
S e y y id ’e

«— Bu nasıl görüşme böyle? Aranızda hiçbir sual 
ve cevap vaki olmadı. Tek kelime konuşmadımz. Bu
na sebep nedir?»

Diye sordular. Seyyid şu cevabı verd i:

«— Hal ehli yanmda «kaal» dili değil, «hal» dili 
lâzım. Kur’an-ı Kerim’de «susunuz» hitabı varid oldu. 
Hakikati görenin huzurunda susmak gerekir. Zira 
«hal» olmaksızm «kaal» ile gönül müşkülleri çözüle
mez».

Seyyid, Kayseri’ye geleli bir yıl bile olmamıştı, 
ömrünün son günlerini yaşamakta olduğunu anlıyor- 
du^Bir gün hizmetçisine bir testi sıcak su hazırlama- 
smı emretti. İstediği su hazırlanmca, kalkıp abdest 
aldı. Sonra da hizmetçisine:

«— Git kapıyı muhkemce kapa ve dışarıda: «Ga
rip Seyyid dünyadan göçtü» diye sâlâ ver!..»

Dedi. Odasmm bir köşesine çekilerek son duası
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nı şöylece yaptı: «Ey Büyük Tanrı, ey dost, beni ka
bul et ve canımı al... Beni mesteyl© ve her iki dünya
dan al götür... Sensiz her ne ile gönlüm rahatsa, onu 
benden al» diyerek ruhunu teslim etti.^

Hizmetçi çığlıklar atarak, Sahip Şemseddin’e koş
muştu. Seyyid’in ölüm haberi Kayseri’de kısa zaman
da duyulmuş, bü3rük bir kalabalık, hücresinin önünde 
toplanmıştı. Sahip Şemseddin, cenazeyi hazırlarken,, 
Mevlâna’ya da haber ulaştırdı. Cenaze, dua ve tek
birlerle musallaya götürüldü, namazı kılındı, hatimler 
indirildi.

Mevlâna, şeyhinin ölüm haberini alınca, derin, 
bir üzüntü içinde hemen Kayseri’ye gelmiş, mezarı 
başında saatlerce niyazda bulunmuştu. Sahip Şemsed
din Mevlâna’ya, kitaplannı teslim etti ve Mevlâna, 
hocasının kitaplarıyla birlikte Konya’ya döndü. Bu 
kitaplar arasında Seyyid’in Makalât adlı meşhur ese
ri de vardı.

44



B O L Ü M  III 

İKİ DENİZ KAVUŞUYOR

Selçuklu Devleti’nin başşehri Konya, bir ikindi 
güneşinde pırıl pınidı... Mevlâna Celâleddin, Altun- 
Abâ Medresesi’nde dersini vermiş, evine dönüyordu. 
Bindiği katın iki molla çekiyor, Mevlâna başı önün
de, tevazu ve hiçlik duygusundan iki büklüm, ağır- 
ahest© gidiyordu. Yolun yansmda ve caddenin tam or
tasında, birdenbire iki çıplak kol, katırın dizginlerine 
yapıştı. Mevlâna, katırın ürkerek silkinmesi üzerine, 
daldığı «tefekkür» âleminden sıyrılarak, başını kaldır
dı. Esmer, yanık benizli, hiç tanımadığı bir adam yo
lunu kesmiş, katırın dizginlerine sımsıkı sarılmış, ateş
li, keskin bakışlarıyla Mevlâna’yı süzüyordu. Mevlâ
na irkildi. Bu saçı sakalı karmakarışık, yaşlı, derviş 
kılıklı adamın, birer kıvılcım gibi şimşeklenen bakış
ları altında ezildi. Ömründe böyle büyüleyici, yakıcı 
güzleri ilk kez görüyordu. O anda bir kıvılcım çaka
rak, ikisini de ateşlemiş gibiydi. Kısa, fakat korkunç 
sükûtu, adamm tunç, ağır, tane tane sözleri dağıttı. 
Adam, ciddi, yüksek bir tonla soruyordu:

— «Sen Belhli Sultan'ül-Ulema oğlu Mevlâna Mu- 
hammed Celâleddin’sin, değil mi?»

«— Evet...»
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«— Bir müşkülüm var, söyle bana.. Hazreti Mu
hammedi mi büyüktür, Beyazıd-ı Bestâmi mi? Ne der
sin?..»

Mevlâna böyle cadde ortasmda, çevresinde topla
nan halkın şaşkın bakışları arasmda, beklenmedik bu 
soruyla, bir kere daha irkildi. Sorunun taşıdığı geniş 
mânâyı hemen kavramış, adamın hiç de yabana atı
lır bir kişi olmadığını anlamıştı. Cevap verdi:

«— Bu nasıl soru? Elbette Hazreti Muhammed 
büyük...»

Adamm bakışları tatlılaştı. Dudaklarında, bir te
bessüm halesi dolaştı. Bu sefer de şöyle sordu:

«— îyi ama Hazreti Muhammed : ‘Yarabbi!.. Seni 
tebcil ederim, biz seni lâ3ak olduğun veçhile bileme
dik’ buyurur. Halbuki Beyazıd-ı Bestâmi ‘ben kendi
mi tebcil ederim, benim şanım çok yücedir. Zira, ce
sedimin her zerresinde Tann’dan başka varlık yok..’ 
demekte. Buna ne buyurulur?..»

Mevlâna, sorunun bu mecraya döküleceğini ön
ceden kavramıştı. Hemen cevap verdi:

«— Çünkü Hazreti Muhammed, günde sayısız 
makamlar' aşıyor, her makam ve mertebeye varışın
da, evvelki bilgi ve hayalinden istiğfar ediyordu. Böy- 
lece peygamber, hiçbir makamda ve hükümde kalmar 
yarak ebedijryen tenzih edilmesi gereken Rabbi, onu 
bütün tecelli cilveleri içinde dahi, tecrid ve tenzih ede
bilmenin multavemetine malik bulımuyordu. Muta
savvıf Beyazıd-ı Bestâmi ise, vardığı ilk makamın sar
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hoşluğuna kapıldı da kendinden geçti. O makamda 
kaldı ve hemen bu sözü söyledi...»

Adam, cevabın ağırlığı altında ezildi, sendeledi, 
bir çığlık atarak yere kapandı. Mevlâna da heyecan
lanmıştı. Katırmdan inerek dervişi kucakladı, kal
dırdı.

Sanki iki umman, birbirine kavuşuvermişti. Der
viş, kendine gelir gelmez, biri diğerini ezelden tanı
yan iki dost gibi kucaklaşıverdiler. Mevlâna dervişin 
koluna girdi. Hiçbir şey konuşmadan eve, Mevlâna’nın 
medresesine doğnı yöneldiler.

Bu durumu, hayret ve endişe içinde seyreden öğ
renciler ve halk, şaşırıp kalmış, olup bitenlere bir mâ
nâ verememişlerdi. Birbirini kucaklayan birlikte yü
rüyüp giden iki adamın ardından bakakaldılar.

TEBRİZlj ŞEMSEDDÎN DERLERDİ

Kimdi bu adam, Mevlâna’nın hem de cadde orta
sında yolunu kesen, sorduğu bir çift suale aldığı ce
vap karşısında kendinden geçen, bu derviş, bu esra
rengiz yolcu kim olabilir?

Mevlâna’yı böyle cadde ortasmda durduran, attı
ğı okla kendisini vuran bu adam, Tebrizli Muhammed 
Şemseddin’di. Mevlâna gibi bilgin, temkinli bir sufiyi 
uçsuz bucaksız aşk denizine salıveren, onu pişiren, 
potasında yakan, kavuran, kısacası Mevlâna’yı Mev
lâna yapan Tebrizli Şems...
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Dediklerine göre, Azeri Türklerinden--Melifeda;(tet““ 
İÜ Âli adil birinin..oğlu,..Tebriz’de doğmuş orada bü
yümüş... Küçük yaşından beri değişik halleri, üstün 
yaratılışı ile dikkati çekmekte.. Daha çocukken baba
sı ile birlikte bir dere kenarma varmışlar. Bir tavu- 
ğım altındaki yumurtalardan çıkmış ördek yavrulan, 
dereye dalıp yüze yüze karşı sahile geçtikleri halde, 
tavuk karada çırpınıp duruyor. Bu manzarayı gören, 
küçük ve mağrur Şemseddin, babasına şöyle demiş:

«— Şu hale bak baba!... Tıpkı, seninle benim ara
mızdaki hale benziyor. Tavuk karada çırpınıp durdu
ğu halde, yavrulan suya dalıp karşıya geçti. Meslek
ler meşrepler nasıl da ayrıldı, gördün değü mi?»

Birçok Mevlevi kaynaklan, Şemseddin’i, Necmed- 
din Kübra’nın halifelerinden Baba Kemal’in veya Hal
vetiyle silsilesinden Kudbeddin Ebher’in halifesinin 
dervişi olarak kaydederler. Halbuki Şems, bizzat Ma- 
kalât adlı eserinde: «Benim; Tebriz’de Ebubekir adlı 
bir şeyhim vardı. Sepet örer, onunla geçinirdi. Ondan 
pek çok bilgiler öğrendim. Fakat, bende bir şey var
dı ki, onu şeyhim görmüyordu. Zaten hiç kimse de 
görmemişti. îşte onu, Hüdâvendigârım Mevlâna gör
dü...» demekte, ilk şeyhinin Selebaf Csepet ören) Ebu
bekir olduğunu ifade etmektedir.

Bir süre sonra şeyhini bırakan, Tebriz'den ayrıla
rak diyar diyar gezen Şems artık, bundan sonra kim
seye yâr olmamış, hiçbir şeyhe bağlanamamıştı. Ken
dine inanmış, kimseyi beğenmeyen bir tavn vardı. 
Birisinden söz açılsa:

«— Dün anasının karnından çıkmış, bugün hiçli-
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ğİDi İdrâk etmesi gerekirken, Tanrılık taslıyor. Tan
rı taklitçilerinden bıktım, usandım... Bir adam tam- 
yorum ki, filân şeyhin îidım, şanmı duyup uzun bir 
sefere katlanıyor; onu görmeye geliyor. Şeyh, ona ni
çin geldiğini sorunca, Tann’yı aramak gayesiyle geldi
ğini söylüyor. Şeyh, ona Tann’mn semâlarda hüküm 
sürmekte ve gemilerini yürütmekte olduğunu söyle
yince, biçare yolcu kalkıp gidiyor ve bu şeyhi daha 
fazla denemeye lüzum görmüyor,* diyor.

Bu sözlerle kendisini kastettiği anlaşılıyordu. Yi
ne diyordu ki:

«— Herkes kendinden, kendi şeyhinden bahseder, 
ona nisbet iddia ederek hakikat yolunda kendisine 
bir bağ kurar. Halbulti bize, bizzat Tann Resulü, mâ
nâ âleminde hırka giydirdi. Bu hırka, öyle iki günde 
eskiyip yıpranan, yırtılıp çürüyen, külhanlara atılan 
cinsten değil... Bu hırka, sohbet ve hakikat hırkasıdır. 
Öyle bir sohbet ve hakikat ki, zaman ve mekânm üs
tünde... Ne dünü var, ne bugünü, ne de yanm... Aş
kın, zamanla ,mekânla ne işi var*?..»

Bunımla Şems ash astan olmayan söylentilerle, 
bir şeyhi tarif edenleri kastediyor, aslında bu söylen
tilerin, gerçekten çok, ipe, sapa gelmez lâflar olduğu
nu ifade etmek istiyordu. Gerçeğe lâfla, hatta ilimle 
varılmazdı. İlâhi visal, ancak şeriata uymak, ölçüle
re başk^mek, olgun bir mürşidin, bir yol göstericinin 
tapusuna girmek, aşkla, sevgiyle yol almakla müm
kündü. Bımun içindir ki, felsefecileri kmardı:

«— Filozofcuk, on akıl vardır, bunlar kâinatı kap
lamıştır,» der. «Sonra da, hiçbir akhn gerçeği bula-
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maması karşısında sersem sersem başım kaşır, yine 
de ders almaz».

Şems, bilgilerin bilgisi olan İlâhi bilginin, binler
ce yıl tahsU edilse dahi öğrenilemeyeceğini, hiçbir bil
ginin bil’ kerecik Allah vuslatı âmnda elde edilen fey
ze denk olamayacağım söyler, bu hikmet ve gerçeğin 
kaynağını da gönülde, arınmış, temiz gönüllerde arar
dı.} Derdi ki;

«— Her şey insana fedadır, insan ise kendisine,, 
kendi hakikatma fedâ... Allah, iasanoğlunu ululadı- 
ğım  söylediği halde, gökleri ve arşı ululadığmı bu
yurmadı. Arşa varsan da, onun üstüne çıksan da fay
da yok.. Keza, yedi kat yerin dibine geçsen de fayda
sız. Gönüle girmek, gönül sahibine yâr olmak gerek... 
Bütün peygamberlerin, gayesi gönüldür. Ve insan 
kendisini bUince her şeyi bUdi, demektir».

Şems’e göre, kulluk, gönül kulluğudur. Hizmet, 
gönül hizmetidir. O da, insarun Tann’sında istiğrakı
dır. Şeriat, istiğrakın temel taşıdır. Bunsuz olmaz. 
«Bir an düşünmek, murakebeye varmak, gönüle eğil-
mak, altmış ytlhk ibâdetten hayırlıdır» hadisindekF 
düşünmekten maksat da, sadık dervişin gönül huzuru 
içinde aradığım gönülde bilmesidir. Hak’ka dönüş ve 
Hak’ka teslim oluş gönüldedir.

Yaşı altımşa ulaşmış, siyah sakalını beyaz teller 
bezemişti. Sırtında keçeden bir cübbe, elinde bir alem, 
başında kalpağa benzer bir külâh vardı. Bazı haller
de işçilik yapar, sırtında taş çeker, birkaç mangır alır, 
geçimini sağlardı. Kimseden bir şey istemez, kimse
ye yük olmazdı. Çoğu zaman aç kalır, nefsiyle alay 
ederdi.
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Şems, Anadolu’ya! bu halle geziyor, birer ikişer 
gün şehir ve kasabalarda konaklıyordu.

Onun Konya’ya gelişi sebepsiz değildi. Her gittiği 
yerde kendisine Mevlâna’dan bahsedilmiş, onun Kon
ya’da yerleştiği söylenmişti. Bu defasında:

«— Tanrım beni dostlarımla buluştur, görüştür».

Diye sabaha kadar niyazda bulunmuş, bu hal ile 
uîruyakalmıştı. Rüyasında bu dileğinin yerine getiril
diği, ancak Anadolu illerine gitmesi gerektiği bildiril
miş, buna karşılık kendisinin ne bağışlayabileceği so
rulmuştu. Şems:

«— Başımı...»
Diye cevap vermiş, uyanınca hemen yola düşmüş

tü. Anadolu'yu gezdikçe, Mevlâna’nın adını, şöhreti
ni duyuyordu. Kararmı verdi, Konya’ya gidecekti. 
Eğer aradığını bulursa mesele tamamdı. Bu niyetle 
yola düştü.

Şems, 1244 yılnım kasım ayında Konya’ya gelmiş
ti. O, Konya minarelerini tâ uzaklardan gördüğü za
man heyecanlanmıştı. Ne ulu, ne büyük şehirdi Kon
ya.. Çevresini kalın bir sur kuşatıyor, altın yaldızlı 
kulelerden çeşit çeşit heykeller, aslanlar, sarkıyordu. 
Kal’anın çevresiae derin hendekler açılmış, oniki ka
pısından, hendekler üzerine asma köprüler kurulmuş
tu. Büyük bir kapıdan şehre girdi. Akşam yaklaşıyor
du. Bir han sordu. Şekerciler Han’ını tarif ettiler. Ha- 
nm bir odasına yerleşti. Dinlenmeye başladı. ^

Ertesi gün kasım ayının 25’inci günüydü. Şems, 
o gün han kapısı önünde taşlığa oturmuş; gelip ge
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çenleri seyre dalmıştı. İkindiye doğru, ana cadde üze
rinde müderris olduğu halinden belli birisinin, sağın
da solunda öğrencileri olduğu halde, bir katırla geç
tiğini görmüştü. Herkes:

«— Mevlâna Celâleddin geliyor...»

Diye ayağa kalkıyor, saygıyla selâmlıyorlardı. De* 
mek yıllardır adını işittiği, bir keresinde de Şam’da 
gördüğü Mevlâna buydu. Şu katır üzerindeki, kısa 
sakallı, yanık buğday benizli, güleç insan... Hoşuna 
gitti, hail, tavn... Yerinden kalktı, kalabalığı yara ya
ra ilerledi. Tam karşılaştıkları zaman, katırın dizgin
lerini sımsıkı tuttu. Biraz sert ve kısa, daha önce sö
zünü ettiğimiz sorularmı, sordu. Aldığı cevaplarla o 
kadar heyecanlanmıştı ki, dayanamadı, düşüp bayıldı.

Şems’le, Mevlâna’mn ilk defa buluşup gönlştük- 
leri bu yere Mevleviler sonradan, Kuranı Kerim’in 
Rahman suresinin 19. âyetinden a lın ^  ye iki denizin 
İîavû^uğu, kanşüğı yer anîamma gelen «Merec’el̂  ̂
Bahreyn» admı yermişler ve büfâ^ ölf 
retlemlglerdir. Selçuklular devrinde, Şekerfuruş Ha- 
nı’nm önüne isabet eden bu yer, daha sora bir par
maklıkla çevrilmiş ve ziyaret yeri haline getirilmişti,

Mevlâna, Şems’le bu şekilde karşılaştıktan sonra, 
onu yerden kâldırnuş, yıllardan beri birbirini tanıyan, 
birbirini arayan iki dost gibi, hasret ve heyecanla 
kucaklaşmışlar, birlikte Mevlâna’nm medresesine git- 
mişlerdi. Gidiş o gidiş olmuş, Mevlâna ve Şems, artık 
mânâ âleminin sırlanmış hücresinde, aylarca sürecek 
sohbetlere başlamışlardı.
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Mevlâna daha ilk gün :

*— Ey Şemseddin-i Tebrizi, ey mânâ âleminin in
cisi, gerçi evim sana lâyık değü ama, sadık bir bende- 
nim şimdi. Kulun nesi varsa efendisinindir. Bundan 
böyle bu ev senin; çocuklarım, oğullann ve kızların
dır».

Demiş hizmetine koşmuştu.

Mevlâna’nm ev olacak kullandığı küçücük med
resesi sırlanmış, âşk ve mânâ ile dolmuştu.

O güne kadar medresesinde ders veren bir müder
ris, camilerde vaazlarıyla sevilen bir hatip, fetvalarıy
la şer’i müşkülleri halleden bir halk müftüsü olan 
Mevlâna Celâleddin, şimdi herkesten, herşeyden uzak, 
Şems’in sohbetiyle aşk sofrasma bağdaş kurmuş, ka
na kana içiyordu.

«— Doğu olsam, batı olsam, göklere çıksam sen
den bir nişâne bulmadıkça, dirilikten bir nişâne bile 
yok bana. Ülkenin zahidiydim, minbere sahiptim, kür
süm vardı. Şimdi ise gönül kazası, sana karşı ellerini 
çırpan bir âşık haJine getirdi beni».

Diyordu.

Şems, önce Mevlâna’yı mütalâadan, kitaplardan 
sıyırmıştı. Derler ki, bir gün medresedeki havuzun 
başına oturarak Mevlâna’nm kitaplarını birer birer 
suya atmaya başlamıştı. Bu sırada Mevlâna içeri gi
rivermişti. Ne görsün, 3nllarca göz nuru döktüğü ki-

İKİ DOST BAŞBAŞA
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taplan birer birer havuza atılmış, havuz, mürekkep 
denizi haline gelmişti. Bu kitapların arasmda Belh’ 
ten göçtükleri sırada Nişapur’da Ferideddin’i Attar’ın 
hediye ettiği Esramâme adlı eser de vardı. Mevlâna, 
bu eseri defalarca okumuştu. Şems’in onu da havuz
daki suya atmasma gönlü razı olmadı. Şems bunu an
lar anlamaz elini havuza daldırmış :

«— Al istediğin bu kitap değil mi?»

Diyerek Mevlâna’ya uzatmıştı.

Ha3rret... Esramâme tozuyla duruyordu. Sanki 
bir havuz dolusu su içinden değil de, kütüphane ra
fından alınmıştı.

Şems:

«—  Aşk ilmi medresede öğrenilmez,» diyor, Mev- 
lâna’yı okumaktan menediyordu. Hattâ babası Baha 
Veled’in Maârifini bile okumasına izin vermiyordu.

Hele, Mevlâna’nın çok sevdiği Mütenebbi Divâm’ 
na kızıyordu:

«— Mütenebbi de kim oluyor? O, senin atına se
yislik bile edemez!...»

Diyordu,

Mevlâna, Şems ne derse onu yapi3ror, her hareke
tinde Şems’e uyuyordu. Oğlu Sultan Veled, onun bu 
halini şöyle tarif eder:

«— Ansızm Şemseddin çıkageldi. Ona ulaştı. Mev- 
lâna’nm gölgesi onun ışığında yok oldu. Aşk âlemi
nin ötesinden defsiz, sessiz bir sedadır erişti. Şems
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ona, mâşukluk halinden bahsetti. Mevlâna bilgisiyle 
nihayete ulaşmıştı. Şimdi ise yeniden başladı, öncele
ri Mevlâna’ya uyulurdu: Bu sefer o, Şems'o uydu. 
Şems, maşuk erenlerindendi».

Onu da o âlemde mâşukluk cihanına davet etmiş, 
bu cihanda her ücisi de yanıp kavrulmuştu. Onsuz 
huzur bulamayan, neşesi kaçan Mevlâna, bu defa âle
mi bir başka gözle, can gözüyle görmeye başlamış, 
aylarca Şems’le birlik, başbaşa sohbet etmişlerdi.

Şems, Mevlâna’ya ..semâm zevJdni, tattıı^^ onu 
bu yoldan uyarmaya başlamıştı. *Semâ varhktan sıy
rılıp kendinden geçerek, mutlak fanilik içinde, bekâ 
zevki almaktır. Semâ âşığın gıdasıydı.. Semâda sev
giliye kavuşmanın tatlı hayâli vardı. Bu vuslatın zev; 
kini alan âşık, artık zaman ve mekân kayıtlanndan 
kurtulurdu. Meshevî’de «zâîriân^an. jzarnan^^^ 
dan kurtuldun mu, kej^iyet kalmaz,  ̂ Keyfiyetsiz .Tan- 
n ’ya mahrem olursun» deniliyordu.

Şems, geleli üç - dört gün olmuştu. Bu üç - dört 
gün içinde odalarına yalnız Sultan Veled girmiş, yal
nız o hizmetlerini görmüştü. İki dost, tek sözle Hak’ 
kın kapısında, Hak’ka yönelmiş sohbet ediyor, bu soh
bete kulak misafiri olan Sultan Veled, bazen kendini 
tutamayarak ağlıyor, heyecan duyuyordu.

Medresenin küçük odası sanki bir arş evi olmuş
tu. Bu arş evinin mânâ yükü ağırdı. Kimse bu sohbe
te dayanamaz, bu mânâyı kavrayamazdı. Bu bir âşk 
potası idi. Yanan, yakan bir pota..

Bu potada Mevlâna, Şems’le birlikte yanıyorlardı.
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Şems irşadlarma devam ediyordu.

Bir gün Mevlâna, ev halkına Şems’in büyüklüğün 
den, onun Tann’ya olan yakınlığından ve sayısız ke
rametlerinden uzun uzadıya bahsetmiş, saygıda kusur 
etmemelerim, arasıra gidip gönlünü almalarını öğüt- 
lemişti. Bu sözler üzerine oğlu Sultan Veled, Şems’in 
hücresine giderek elini öpmüş, hizmetinde bulunmuş
tu. Şems, ansızm yapılan bu ziyarete bir mânâ vere- 
meyerek

«— Veled ne oldu sana böyle? Fazla lûtuflarda 
bulunuyor, gönlümü almalc için sevgiler gösteriyor
sun..»

Demişti. Sultan Veled:
«— Efendim, babam büyüklüğünüz hakkmda o 

kadar söz söyledi ki, hepimiz deli olduk. Eğer bin se
ne ömrüm olsa ve başımın üzerinde döne döne size 
kulluk etsem ve hizmetlerin hepsi de kabul edilse, yi
ne bu muhlis kulunuzun kalbinde lâsokıyla hizmet 
edememekten dolayı bir ukde kahr».

Şems;
«—^Mevlâna teveccüh buyurmuşlar. Yüzbinlerce 

benim gibi Şems’i Tebrizi, onun büyüklük burcunda 
bir zerreden başka bir şey değildir. Ben mükâşefelere 
naü olduğum, sülük padişahlarım seyrettiğim, üâhi 
nurlara yakınlaştığım, birçok Hak erleriyle düşüp 
kalktığım, gayıp âlemlerini gördüğüm halde, Mevlâ- 
na’ya ulaşamadım. Artık, onun hakikatona kim erişe- 
bUir?..0

Şems ve Mevlâna her ikisi de büyüklük burcun
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da birbirlerine hayran, birbirlerini seyrediyorlardı. 
Bu minval üzere karşılıklı irşadlar günlerce sürüp gi
diyordu.

Onlar bir hücrede, bir âlemi aydmlatır, susuz gö
nüllere pmarlar aJatırken, öte yandan, ruhsuz, azgın 
bir kalabalık için için kaynıyordu.

Konya halkı tarafından çok sevilen, vaazı dersi 
dinlenen Mevlâna’nm böyle birdenbire ortadan kay
boluşu, medreseyi, öğrencilerini terkedişi, müridleri- 
ne yüz çevirişi, önce herkesi şaşırtmış, Mevlâna’yı bir 
süre kendi haline bırakmışlardı. Fakat aradan birkaç 
ay geçince, dedikodular yeniden başlamıştı. Kara yü
rekliler, bunca yıldır «hembezm» oldukları Mevlâna’ 
nm, Şems gibi kim olduğu lâînkıyla bUinmeyeri bir 
dervişe uyarak, her şeyden elini eteğini çekişine bir 
mânâ veremiyorlardı. Mevlâna’ya karşı duydukları 
aşın sevgi, onlan kıskançhğa götürmüştü.

«— Bu ne haldir? Mevlâna'yı bütün eski dostla- 
rmdan, yüce durağmdan çekip alan, kendisi ile meş
gul eden bu adam kimdir? Nereden geldi, ne yapmak 
istiyor?»

Diyor, hatta çoğu zaman ileri gidiyorlardı:

«— Şems denen bu derviş geldi. Mevlâna’mızı 
bizden alıp başka bir âleme sürükledi. Bu Şems de
dikleri adam kimdir kİ, Mevlâna’yı bunca yıllık mü- 
ridlerinden soğutsun, onu, mütalâadan, kitaplarmdan 
ayırsın. Olacak şey mi bu? Bü3tücü mü bu adam, si
hir mi yaptı da bizden ayırdı? Halkı vâazından, öğren
ciyi medresesinden mahrum etti».
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ANSIZIN ICAYBOLUŞ

Zaman geçtikçe, dedikodu ve kıskançlıklar artı
yordu. Bu acı sözler Mevlâna’ya ulaştınlınca, dudak
larında acı bir tebessüm belirdi, gözleri dolu dolu ol
muştu. Şöyle dedi:

«— Sizin, Şems hakkındaki hükümleriniz, onu 
sevmemenizdendir. Eğer onu, siz de benim gibi sev
miş olsaydınız, söylediklerinizin hiçbirisinin doğru ol
madığım, hoşa gitmeyecek bir halinin bulunmadığını 
görürdünüz».

Şems, Konya’ya geleh aylar olmuş, bu süre içinde 
Mevlâna, bir gün olsun medresesine uğramamış, mü- 
ridlerine görünmemişti. Üstelik Şems, Mevlâna’yı hiç 
kiro.se ile görüştürmemeye başlamıştı:

«— Tann’mn dostlan, Tann’nın velileridir. Mev- 
lâna’da gerçek bir Tann velisidir. Hiç şüphe yok ki, 
onun 3TÜZÜ Mevlâ’ya karşıdır. Çünltü Mevlâna’nm yü
zü ona karşı...»

Diyor, yüzünü Mevlâna’nın yüzünden ayırmıyor
du. Biliyordu ki, gelişiyle Mevlâna’mn hayat düzenini 
değiştirmişti. Ne varki, onu her geçen günle aşk po
tası içinde pişirmek, tam olgunluğa ulaştıırmak isti
yordu. Bunun için canmı bile verebilirdi.

Şems’in Mevlâna üzerindeki tasarrufu, türlü kıs
kançlıklara, hasetlere yol açmıştı. Bu sırada medrese
ye gelen bir öğrenci, Mevlâna’yı görmek istediğini 
söyledi. Şems:

«— Ne getirdin, şükrâne olarak ne vereceltsin ki, 
onu sana göstereyim?»
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Demişti. Bunu işiten genç kızmış, şöyle demişti:

«— Sen ne getirdin ki, bizden istiyorsun?»

Şems:

«— Ben kendimi getirdim, başımı onun yolunda 
feda ettim, az mı?»

Cevabını vermişti. Bu sözler, müridleri büsbütün 
kışkırtmış, Şems aleyhine şiddetli bir cereyan başla
mıştı. Artık, açıktan açığa, hem de Şems’in yüzüne 
karşı konuşuyorlar. Şems’i gördükçe kılıçlarına el atı
yorlardı. Şems, Konya’ya geleli onaltı ay olmuştu. 
Onun hiçbir yerde bu kadar kaldığı görülmemişti.

Hele bir gün Vezir Nusratüddin’in hanikâhmda 
bir tören yapılmıştı da Mevlâna’yla* Şems, birlikte git
miş, bir köşeye oturmuşlardı. Sofayı dolduran bilgin
ler, sufiler, her biri, geçmiş bir bilginin sözünü nak
letmeye veya bir evliyamn kerametini sayıp dökme
ye başlamışlardı. Bütün bunları sessizce dinleyen 
Şems, bir ara dayanamamış, yerinden fırlayarak hay
kırmıştı.

«— Ne zamana kadar, şunun bunun sözüyle va
kit geçirip duracaksınız? Ne zaman kalbin Rabbim- 
den rivayet etti diyeceksiniz? Neden başkalarmın asa
sıyla yürüyorsunuz? Hani sizin sözleriniz, hani sizin 
eserleriniz?»

Herkes başını önüne eğmiş, sus-pus olmuştu ama, 
Şems’e karşı duyulan kin ve hasedi de körüklemiş
lerdi.

îşin çıgnndan çıktığı, olaylann tehlikeli bir şekil
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de kendi aleyhine döndüğü bir sırada, 1246 yılının 
mart ayı başlarında Şems, ansızm Konya’dan kaybo- 
luvermişti.

Onun Konya’ya geldiğini kimse görmemişti. Git
tiğini de gören olmadı.

Mevlâna, Şems’inboş kalan hücresine girdiği za
man, içinin boşaldığmı, yüreğinin tâ derinliklerinden 
bir şeyin koptuğunu duydu. Bir süre, hiçbir şey söy
lemeden durakladı.

Şems yoktu, kaybolmuştu, kaybolması gerekiyor
du. Bu kaderin ilâM birhükmüydü.

ARAYIŞ

Şems’üı kayboluşu, Mevlâna’yı can evinden yara
lamıştı. Onun gitmesine sebep olanlara kırgındı. Hüc
resine kapanmış bicranmm ateşinde yanıp yakılıyor
du. İçindeki volkanm aleviyle «gel gel!» diye inliyor, 
âşk dolu en içli gazellerini yazıyordu. Bu olacaktı. 
Mevlâna’mn Mevlâna olabilmesi için böyle gerekiyor
du. Bu onu coşturuyor, pişiriyor, olduruyordu. Azgın 
sellerden sonra, köpürerek çağlayan ırmaklar, dereler 
gibiydi şimdi Mevlâna. Birbiri ardma yazdığı gazeller, 
divânlar dolduruyor, okuyanları büjrülüyor, elden ele 
dolaşıyordu. Bu gazellerin birinde; (Ey münâdi, ne
rede bir topluluk görürsen bağır, ey Müsliimanlar, hiç 
kaçmış bir kul gördünüz mü diye? Ondan bir nişane 
bildirene, ondan bir nükte söyleyene, müjde olarak 
cammı vereceğim...) diye inliyor ya da:
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(Gel, gel ki, ayrılığınla ne akıl kaldı bende, ne din. 
Şu yoksul gönülden, karar da gitti, sabır da... Yüzü
mün sararmasını, gönlümün derdini canevimdeki ya
nışı sorma.

Çünkü anlatmaya sığacak şey değil bunlar, gel 
de gözünle gör.

Senin sıcaklığınla, pişmiş bir somun gibi al oldu 
yüzüm. Şimdi bayat ekmek gibi malanmış, yerlere 
saçılmışım, gel de yollardaki topraklardan topla beni..

Ayna gibi yüzünden hayaller topladım. Şimdiyse 
bak da gör yüzümü, nasıl sapsan, nasıl bumburuşuk..)

Diye içli gözyaşları döküyordu. Yine bir gazeli 
onun bu halini şu içli beyitlerle süslüyor:

(Âşk padişahı, her zaman binlerce saltanat, bin
lerce ülke bağışlamada. Fakat, cemâlinden başka bir 
dileğim yok, ondan, yüzünden başka birşey istemiyo
rum.

Sevgisinin kemeri, aşkımn külahı iki âlemde de 
yeter bana. Külahım düşerse ne çıkar, kemerim olma
sa ne gam.

Sevgili, bir seher çağı, hasta gönlümü öyle bir 
yere götürdü ki, geceden de geçtim, gündüzden de. 
Seherden de yok bir haberim artık...

Âşk delidir ama, biz delinin de delisiyiz. Nefis 
kötülükler emreder ama, biz onu çoktan buyruğumuz 
altına almışız. Ey Tebrizli Şems! Bu seferden dön, gel 
Allahaşkına... Biz bir tek aşka, senin aşkma tutulmu
şuz. O aşkla oyalanmadayız...)
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Mevlâna’nm coşkun devresi... Aşk ve cezbeyle 
yüklü olduğu devre. Onu da^ga dalga coşturmak için, 
Şem.s’in bir ancık olsun kaybolması yetmiş, Mevlâna 
âşkla birlik, aşkm tâ kendisi olmuştu:

fÂşk geldi: Âdeta damanmda derimde kan kesil
di, beni kendimden aldı, sevgiliyle doldurdu. Bedeni
min bütün cüz’ülerini sevgili kapladı. Benden kalan 
bir ad. Ondan ötesi hep o...) diyordu.

Onun iniltilerinden, oğlu Sultan Veled de perişan
dı. Şems’in nereye gittiği bilinmiş olsaydı, herhalde 
oraya kadar gider, yalvarır, yakarır, tekrar Konya’ya 
getirirdi. Oysa, nereye, nasıl gittiği öğrenilememişti.

Mevlâna’mn smırsız üzüntüsü, evvelce Şems’e 
karşı olanları da acmdırmış, birer birer gelerek Mev- 
lâna’dan özür dilemişlerdi. Mevlâna, çoğu eski mürid- 
leri ve öğrencileri olan bu kalabalığa, hiçbir dargmhk 
göstermeden affetmişti:

«— Kadere rıza göstermek lâzımdı... Sizin ger
çekten de suçunuz yok. Bunu, Tann böyle istedi. Onun 
dediği olur...»

Demişti.

Tebrizli Şemseddin'in doğduğu büyüdüğü Tebriz 
şehrine gittiği de söyleniyordu. Mevlâna bu habere 
de sevindi, haberciler gönderdi, en içli gazellerini 
yazdı.

Bize Tebriz’den bir habercik salarsan.
Sana kalk bu yana gel, kalk gel derim,
Kalk gel derim seni doğuran, büyüten toprağa..,
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diyordu. Bir süre sonra, bu söylentilerin de doğru ol
madığını anlıyor:

Nerde hani o canım sözlerin şimdi?
Nerde haofü o sırlan çözen akıl?
Nerde hani o gül bahçesine giden ayak.
Elimizi tutan el nerde hani? 

diye inliyordu.

Şems’i aramak için birkaç kere Şam’a gitmişti. 
Bu aramalar, bir teselliydi... Bulamayacağını biliyor 
ve diyordu k i:

(Biz Şam’m âşıkı ve delisiyiz. Biz, Şam’a canımı
zı vermiş, gönlümüzü bağlamışız. Üçüncü kez, Rûm’ 
dan, Şam’a koşuyoruz. Çünkü biz, Şam'ın gece gibi 
karanlık zülfünden kokular sürünmüşüz. Hak güneşi 
Tebrizli Şemseddin, eğer oralarda ise, biz Şam’ın efcn- 
disiyiz. Hem de ne efendisi...)

J»levlâna Şam’da Şems’i görememiş, bulamamıştı 
ama, mânen onım varhğmı gönlünde görmüş bul
muştu. Îİster O’nu gör, ister beni. Ey anyan kişi ben 
oyum, o da ben...) diyordu.

Şam’da bulunduğu sıralarda Konya halkı endişe
li günler geçirmişti.

Ya Mevlâna olup bitenlere gücenerek Konya’ya 
bir daha dönmez, Şam'da yerleşir kalırsa... O zaman, 
Mevlâna’sız t^dı, tuzu olmazdı bu şehrin. Koca baş
kent, onsuz pek yavan, pek sönük kalırdı. Bu endişe
lerini KonyalIlar, saraya kadar duyurdular. Mektup
lar yazıldı, ricalar edildi.
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Mevlâna, Konya’ya dönmekte asla tereddüt gös
termedi. Kısa bir süre sonra, Konya’ya gelerek yeni
den gönül hücresine gömüldü.

MEVLANA m e k t u p l a r  YAZIYORDU...

Birkaç ay sonra, Şems’ten ilk haber ahnmıştı. 
Onu, Şam’da görenler vardı. Bu haber Mevlâna’yı çok 
sevindirmiş, hemen o gün manzum ilk mektubunu 
yazmıştı:

Mektup özel bir ulakla gönderilmiş, fakat aylar 
geçtiği halde, hiçbir cevap alınamamıştı.

Şems’in de aradığı, istediği buydu zaten... Mevlâ
na yalvaracak, o direnecekti. Böyle bir ayrılık, Mev- 
lâna’yı çok daha pişirecek kavuracaktı... Cevap ver
memişti ilk mektuba...

Bir süre sonra, Mevlâna ikinci mektubu yazdı:

(Ey dünyanın zarifi, selâm sana... Şüphe etme, 
sağlığım da hastahğmı da senin elinde... Derde düşe
nin ilâcı nedir söyle?..) diye başlayan, gözyaşları v@ 
yakarışlarla dolu bir mektup.. Taş olsa çatlar, dülenir, 
ses verirdi bu mektuba...

Cevap yok.. Yollar, haberciler gözlendiği halde 
cevap gelmiyordu. Mevlâna mum gibi erimiş, sararıp 
solmuştu.

Üçüncü mektup, kınk-dökük bir gönlün hıçkınk- 
lanyla bezendi: (O jrüce efendinin ömrü uzun oLsun. 
Tann O’nun koruyucusu olsun...) diye niyâzlarla baş- 
hyor, onun ikbâl ve devletiû® dua ediliyordu.

Ö4



Ohb... Şükürler olsun Tann’ya, hesapsız şükürler.. 
Şems’ten ilk haber gelmiş, mektubu almmıştı. O da 
aynı coşkunluk, aynı özleyişle cevap veriyordu. Mev- 
lâna sevinç içindeydi:

Yürüyün ey erler, cânâıu getirin..
Bizden kaçan o müstesnayı getirin.

diye gazeller yazıyor, divânlar dolduruyordu.

Mevlâna; Şems’in mektubunu alır almaz, oğlu 
Sultan Veled’i çağırarak:

«— Durma Şam’a git, şeyhimizi al getir!..» emli
ni vermiş, dördüncü mektubunu yazmıştı. Bu mektu
bunda şöyle diyordu:

(Siz buradan ayrıldıktan sonra, mumım baldan 
ayrılması gibi, ben de lezzetten cûdâ kaldım. Bütün 
gece mum gibi, muhabbetinizle yanıyorum. Ateşle 
enis, baldan tatlı sohbetinizden mahrumum Cemalini
zin ayrılığıyla cismimiz viran... Canımız ise baykuş 
gibi o viranede. Artık, dizgini bu tarafa çeviriniz, 
neş’e ve zevk filinin hortumunu uzatınız.

Ah, sensiz huzurum olmadan semâ helâl değüdir. 
Neş’e ve eğlence şeytan gibi taşlanıp sürüldü..)

Sultan Veled, para-pul, hediyeler ve jrirmi kadar 
adamıyla Şam’a hareket etmişti. Babası kadar, Şems’i 
seven Veled bu zahmetli yolculuğa canla başla katıl
mış durup dinlenmeden yol almışlardı. Bir an önce 
Şam’a varabilmek ,Şems’i bulup Konya’ya getirebil
mek için çırpınıyordu, yirmi kişi. Yollarda, hemen he
men hiç konaklanmamış, dağlar, bayırlar gece-gün- 
düz aşümıştı,
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Sonunda Şam şehri görünmüştü. Şam’m Cebel-i 
Salihiye denen bir semtindeki handa, Şems'i biriyle 
sakin sakin satranç oynarken bulmuşlardı. Anadolu' 
nun ortasmda yüzlerce fersah uzakta, bir yanardağ 
gibi için için kaynayan, lâvlarıyla hem kendini, hem 
çevresindekileri yakan Mevlâna’dan sanki haberi yok
muş veya bu halden memnunmuş gibi bir hali vardı. 
Sultan Veled’i görünce sadece tebessüm etmişti, o ka
dar. Veled, Şems’in ellerine, koynunda taşıdığı, baba- 
Bimn mektubunu uzatmıştı. Sonra da Konya’daki ar
kadaşların başkoyup tövbe ettiklerini, hadsiz hesap
sız özür dilediklerini, yaptıklarına çok pişman olduk
larını ve bundan böyle saygısızlık yapmayacaklarmı, 
hepsinin onun gehnestni bekledililerini söylemiş, ya
nında getirdiği hediyeleri ayaklarına sermişti. Şems:

«— Bizi altın ve gümüş elde edemez.. Muhammed 
huylu Mevlâna’mızın daveti yeter. Onun isteğinden 
ve emrinden dışan çıkılmaz...»

Diyerek, varım yoğunu fakirlere dağıtımş, yolcu
luk hazırlıklarına başlamıştı.

Birkaç gün sonra. Sultan Veled, atını binek taşı
na çekmiş, Şems’i bindirmişti. Kendisi de özengisinin 
yanında yürüyordu. Şems, bri ata binmesi için rica
larda bulunmuşsa da Veled:

«— Padişah atlı, kul ath, bu hiç yakışmaz. Sen 
efendimsin, bense kul; sen cansın, ben seninle diriyim. 
Benim yaya gitmem senin yanmda başımı ayak yapıp 
yürümem gerek».

Diye reddetmiş, yolculuk boyunca yaya yürü
müştü.
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Yaya yürümek de bir şey değil.. Şems üzerinde tit
riyorlardı. Yollardayken, kervansaray ve medreseler
de konaklıyorlardı. Başta Sultan Veled olmak üzere 
yirmi kişi Şems'i rahat ettirebilmek için birbiriyle ya
rış etmişlerdi.

Kervan Konya civarındaki Zincirli Han’a gelmiş, 
konaklamıştı. Bu sırada Sultan Veled adamlarından 
birini, dörtnal Konya’ya göndermiş, Mevlâna’ya 
Şems’in gelmekte olduğu haberini tezce ulaştırmıştı.

O GELİYOR

1247 jnlı mayıs ayımn sekizinci günü... Konya’da 
baharın en güzel günleri.. Herkes şen-şatır, herkesin 
yüzü güleç. Ama asıl şenlik, asıl bahar Mevlâna’nın 
medresesinde. Şems geliyor, aylardır gözlenen, tâ iç
ten özlenen Tebrizli Şems, canlar canı geliyor!.

Mevlâna, üstünde başında ne varsa müjdeciye 
vermiş:

«— Daha ne varsa verin!.»

Diyor ve en güzel gazellerinden biriyle şöyle ses
leniyordu :

Yollara sular dökün.
Bahçelere müjdeler verin..
Bahar kokulan geliyor,
O geliyor, o...
Ay parçanuz, canımız, yârimiz geliyor.
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Yoi verin, açılın, savulun,
Beri durun, beril..
Yüzü apaydınlık, ak-pâk.
Bastığı yerleri aydınlatarak
O geliyor, o...

Her ağızdan tek ses ; «O geliyorl.» Bu söz, san be
nizlerde pembe hareli akisler yapıyor. Tellâllar, cad
delere dökülmüş bağırıyor; «Şems geliyor!..» ve Şems 
geldi. Mevlâna kükremiş aslan gibi sesleniyor yine..

Şehrin ileri gelenleriyle birlikte Mevlâna, Şems’i 
karşılamak üzere kal’adan dışan çıkmışlardı. Kuşluk 
vaktine doğru, Şems ve Sultan Veled görünmüşlerdi. 
Sultan Veled atm başmı çekiyor, Şems bir ehrama 
bürünmüş, başı önünde, ağır ağır at üstünde ilerliyor
du. Bu muhteşem manzara, herkesi heyecanlandırmış
tı. Kervan yaklaşır yaklaşmaz, Mevlâna ilerledi, Şems’ 
in atınm dizginine yapıştı. Şems başını kaldırdı. Göz 
göze geldiler..

İkinci kez Konya'da buluşan görüşen Şems’le 
Mevlâna, bu iki dost, bu hangisi can, hangisi cânân 
bilinemeyen, birbirini tamamlayan, bu iki Tann âşığı, 
Konya’ya giriyorlardı. Onlan, emirler, beyler, derviş
ler, müridler, öğrenciler, tüm Konya halkı izliyordu. 
Kafile, Mevlâna’nm medresesi önünde durdu. Mevlâ
na Şems’i evine buyur etmişti. Şems, önce Mevlâna’ 
ya sonra kalabalığa baktı. Bir an duraklar gibi olmuş
tu. Yann bu kalabahk yeniden aleyhine dönerse ne 
olurdu? Ne olacak, kaderin hükmü neyse oydu. Med
reseye adımım attı. Ardından Mevlâna... Kapı ağır 
ağır kapandı. Daha önceleri de böyle kapanmıştı.
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Şems, Mevlâ,na’ya Sultan Veled'in yolculuk gün
lerindeki zahmet ve hizmetinden bahsediyor.

«— Benim, Tann vergisi iki halim vardır: Biri ba
şım, öteki sırnmdır. Başımı, tam bir samimiyetle se
nin yolunda fedâ ettim. Sırrımı da Veled’e verdim. 
Veled oğlumuzun Nuh Peygamber kadar ömrü olsay
dı ve hepsini ibadet ve riyazata harcasaydı, yine bu 
yolculukta, benden ona ulaşan sır kadar, sırra müyes
ser olamazdı».

Diyordu.

Gerçekten, bir ay kadar süren yolculuk sırasında 
Sultan Veled, Şems’i gözü gibi korumuş, yolculuğun 
mümkün olduğu kadar zahmetsizce geçmesi için elin
den geleni yapmıştı.

Yolculuk g-ünlerinde Şems İlâhi sohbetleriyle, 
Sultan Veled’in gönlünü süslemiş, ilahi sırlarını ver
mişti.

Şems'in bu seferki gelişinden sonra Mevlâna es
kisinden daha olgun, daha cöşikımdu. Şems, onu, var 
lığı ve yokluğuyla evire çevir© pişirmişti. Bu gelişinde 
Mevlâna’ya daha çok hâkim olmuştu. Medrese yine 
sırlanmış, geceli, gündüzlü «halvet» yine başlamıştı. 
Şems’in ansızm kayboluşu rMevlâna’nın aylarca oniT 
aratması, geçen üzüntülü günler, Mevlâna'yı sevenler
ce unutulmuyor, Şems’i hoş tutmaya biraz da hoş gör
meye çalışıyorlardı.

Mevlâna bu sefer Şems’i devamJı olarak Konya’da 
alıkoyma kararındaydı. Ona, yambaşında bir ev, bark 
kurmak, onu bir aü© ocağına bağlamak, böylece Kon-
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ya’da yerleşmesini sağlamak istiyordu. Konya ve çev
resini çok iyi tanıyordu Mevlâna. Yann, birgün Şems 
için yine üeri, geri söz edeceklerdi. Dünya ham insan
larla doluydu. Onlar böyle üâhi bir sohbeti hazmede
cek, bu sohbete girecek, burada pişecek kişUer değil
lerdi. Onlar, işin yalnız dış yönünü gören kişilerdi. 
Şems can gibi, ruh gibi gerekliydi. Cam tenden ayır
mak ne ise, onları birbirinden ayırmak da oydu. Fakat 
bu, kime anlatıhr, kime dinletilirdi. Mevlâna bu dü
şünceyle, bu endişeyle, Şems’i tekrar yitirmekten kor
kuyor, onu Konya’da alıkoymanın çarelerini arıyordu.

Kimya admda, yanmda büyümüş, terbiye almış, 
melek huylu «zahir ve bâtın edepleriyle» süslü güzel 
bir evlâtlığı vardı. Üstelik bu kızda, hal ehline yara
şır bir saflık, bir gönül zenginliği vardı. Küçük yaşın
dan beri, onu kendi çocuklarından ayn tutmamış, öz 
evlâdı gibi sevmişti. Onu, Şems’le evlendirerek, Şems’ 
in de ev-bark sahibi olmasını, böylelikle Konya’da 
yerleşmesini uzun uzun düşündü. Gerçi Şems yaşlıj»̂ " 
dı, kız ise genç.. Ama bu, Kimya gibi «ezel terbiyesi» 
aimış bir kız için bir sebep değildi. Şems’in üâhi kud
reti karşısmda o kız, kısa zamanda «hal ehli» bir ha
tun olurdu.

Meseleyi, önce eşi Kerra Hatun’a açtı, sonra da 
onun aracılığı ile Kfihyâ’nm rizâsmî âîdî. Şim 
mesele, Şems’i böyle bir evlenmeye inandırmaktı. Bir 
sohbet sırasında, bu da oldu. Şems, Mevlâna’nın hatı
rından vazgeçemiyor, her dileğini yerine getiriyordu.

Mevsim kıştı, medresenin sofası perdeyle bölüne
rek, bir oda yapıldı. Gösterişsiz bir nikâh töreninden
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sonra, yeni evlilere bu sofa verildi. Sofa, medresinte 
avlusuna bakıyordu. Mevlâna'nm ailesi ve çocuklarıy
la birlikte oturduğu bu küçük medrese, hepsine ko
naklık ediyor, tüm aüe bir arada oturuyorlardı.

Emir Bedreddin Gevhertaş’ın Mevlâna için özel 
olarak yaptırdığı bu medrese, şimdi Şems’in yerleş
mesiyle büsbütün kapanmış, zaman zaman gelen zi
yaretçiler artık, içeri alınmaz olmuşlardı.

önceleri Şems’e karşı gelen, onun Konya’dan 
uzaklaşmasma sebep olan topluluk ashnda yatışmış 
değildi. Şems, Konya’ya döndükten sonra, ondan özür 
dilemelerine rağmen pusuda bekliyor, fırsat gözlü
yorlardı. Bu sefer aralarına, şehrin Heri gelen birkaç 
softasını da almışlardı. Alâeddin Çelebi’yle, Şems ara- 
smda geçen kısa tartışmayı fırsat saydılar. Olay şeh
re yayılır yajnlmaz, Alâeddin Çelebi’yi bir kenara çe
kerek :

«— Bu ne cüret. Yabancı bir adam gelsin, kırk 
yıUık baba ocağına evlâdım sokmasm, bu görülmüş 
şey mi?»

Diye kışkırtıyor, onun toyluğundan faydalanmaya 
çalışıyorlardı.

Mevlâna â,şk ve cezbe âleminde kanat açar, bu 
yolda konak ve duraklar acarken, taassup çamuruna 
saplanmış gafiller de için için kasrmyordu. îşte bugün
lerde, Kimya Hatun kısa bir rahatsızlıktan sonra, ölü- 
vermişti. Haber şehirde duyulur duyulmaz, Şems’i çe
kemeyenler bu kez:

«— Kızcağız kahrından öldü. Şems’© kim taham
mül edebilir ki?»
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Diyerek yeniden dedikodu ve kıskançlık ka.pılan- 
nı açmışlardı.

Kimya Hatun’un ölümüüden sonra. Şems üzgün 
odasına kapanmış, kalmıştı. Tek teselli edeni, Mevlâ- 
na’ydı. Mevlâna, Şems’i oyalayabilmek, acasmı dindi- 
rebilmek için gece gündüz yanmdan ayrılmıyordu.

Beri yanda muhalifler işi büsbütün azıtmışlar, ne 
paliasma olursa olsun, Şems’i uzaklaştırmaya karar 
vermişlerdi. Şems, bunları görüyor, işitiyordu. Bir 
gün. Sultan Veled’e dert yanmıştı;

«— Gördün ya Veled. Yine ne hale geldiler. Beni 
Mevlâna’dan ayırmak için, nasıl da söz birliği ettiler. 
Ama, bu sefer öyle bir kaybolacağım ki kimse izimi 
dahi bulamayacak».

Sultan Veled, Şems’I teselliye çahşmış, ham kişi
lerin ileri geri sözlerine fildınş etmemesini, onlann ne 
kendisini, ne de Mevlâna’yı anlayabildiklerini söyle
mişti.

Karşı kişiler için için kanıyor, Şems’i yok etme 
pahasına planlar kuruyorlardı. Bu iş için yedi kişi 
seçmişlerdi. Bu yedi kişi Mevlâna’nın müridleri, ya
kınlarıydı. Akıl havsala almazdı bunların bir gün 
böyle hareket edeceklerini..

1247 yılırım aralık ayı 5'inci perşembe gecesiydi. 
Yedi kişi Mevlâna’nm medresesi avlusunda pusuya 
girmişlerdi. Konya’ya korkunç bir sessizlik çökmüştü 
o gece.

Şems'le Mevlâna’nın bulunduğu hücrenin pence
resinden soluk bir mum ışığı sızıyordu. Her iki dost
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derin bir sohbete dalmışlardı. Şems, mânâlar saçıyor, 
«gayb hâzinelerini» birer birer Mevlâna’nın önüne se
riyordu. Gece yansına doğru, sohbetin en tath bir ye
rinde, hücre kapısı hızlı hızlı vuruldu. Her ikisi de 
daldıkları âlemin tatlı sarhoşluğundan sıyrılarak ken
dilerine gelmişlerdi.

«— Kim o!.»

,Dışardan bir dervişin sesi geliyordu:

«— Hazreti Şems! Uzaklardan bir derviş ziyareti
nize gelmiş, halvetinizi bozmak istemiyor. Elinizi öpüp 
yoluna devam edecek. Lütfen dışarıya kadar geliniz...»

Şems, ateşli bakışlarmı Mevlâna’nm yüzüne çe
virdi :

Mevlâna irkilmişti. Şems'in eteğine sarılmak iste
di. Şems ayağa kalkmış, kapıya doğru ilerlemişti. 
Mevlâna ardından koşmjak istedi. Dizleri tutuktu san
ki. Yerinden bile kıpırdayamadı. Dudaklarından: 
«:Güneş, ay ve yıldızlar onun fennanına tâbidir. îyi 
bil ki yaratmak da, buyurmak da onundur. Âlemlerin 
rabbi olan Allah’ın şanı ne kadar yüce...» mealinde
ki şu âyeti kerime dökülüyordu :

«— Ve'ş-şemse ve’l-kamere ve’n-nücume musah- 
lıaretin blemrihi ilâlehül halku ve'l-emru tebirek Al- 
lahü Rabbül-âlemin».

Bu su'ada Şems, dışarıya çıkmış, pusuda bekleyen 
yedi kişinin hücumuna uğramıştı. Gecenin zifiri ka
ranlığında kınından sısmimış hançerlerin şimşek pa
rıltıları görülebiliyordu ancak. Sessizliği, canhıraş bir
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ses bir Allah! Ünlemi yırtmış, sonra birdenbire hiçbir 
ses işitilmez, hiçbir şey göırülmez olmuştu. Şems’in 
attığı nara üe yerinden fırlayan Mevlâna dışan fırla
mış, kapı eşiğinde kan lekelerinden başka hiçbir şey 
görmemişti. Bundan sonra, büyük bir heyecan ve te
lâş içinde, oğlu Sultan Veled’in hücresine koşarak ka
pıyı yumruklamış:

«— Bahaeddin, ne duruyorsun, kalk şeyhini ara! 
Yine can burnumuz onun lâtif kokusundan uzak ka,î- 
dı».

Diye inlemiş, sonra da olduğu yere jnığılıvermişti.̂

Şems,' sonunda Mevlâna âşkına fedâ olmuş, bu 
uğurda getirdiği başmı sahibine teslim etmiş, böylec® 
Tann’nm takdiri yerini bulmuştu.

Şems, Mevlâna’ya âşk yolunda kılavuzluk etmiş, 
onu âşıklıktan' mâşukluk durağına, iletmiştir. Şems 
olmasaydı Mevlâna, Mevlâna olmasaydı Şems olmaya
caktı elbet..

Her ikisi de olunca gerçek âşk doğdu..

Derler ki, Mevlâna aslında yanmaya ha,zır bir 
kandUdi. Şems geldi, çerağı ile bu kandili tutuşturdu.

Bu teşbihi yapanlar doğru söyler ama, yanan kan- 
dü, hem kendini, hem çerağı yaktı. jOrtada ne_ ka.ndiU 
ne çerağ kaidı. Bir âşk meş’alesi oldu ki,3.zelden ebe- 
de bütün gönülleri ay(tolattij._ışıM^  ̂ yaJttı kavur 
duĵ

Şimdi Mevlâna, Şems’in vokluğu içinde, tesellisiz  ̂
eriyip inliyordu. B^ma divâni renk bir destar sar-



mış, sırtına da alacadan önû yırtmaçlı bir ferace giy- 
mî r .. ...

Uçan kuş, açan çiçek, düşen yaprak, ağlayan gök- 
5TÜZÜ, ^ e n ,  neşelenen insanlar, her şey Mevlâna’ya. 
Şems'i hatırlatıyordu. Hele hatıralar, bitmez tüken
mez hatıralar, her köşede Şems’ten bir parça, her ya
nık ses Şems’ten bir nefes... Gazel üstüne gazel, ağıt 
üstüne ağıt... Yanık mısralara içini döküyordu hep... 
Bir gazelinde şöyle sesleniyordu:

(Ey yüzlerce gül bahçesinin canı, yaseminden giz
lendin. Ey cammın canımn cam, nasıl oldu da ben
den gizlendin sen?

Gökyüzü seninle aydınlamnada, öyle olduğu hal
de neden gizlenirsin. Bu beden seninle diri. Ne diye 
gizlendin?

Ey erenler sultanı... Bizden iM âlemden gizlenir
sin caiz, fakat şaşılacak şey şu ki, sen ey kendinden, 
varlığından geçmiş olan ay, kendinden de gizlendin.

Ey canlara aşikar olan, öyle bir gizlendin ki, apa
çık meydandasm da kendini gizledin...)

Bir süre sonra, Şems’in gitmesi muhtemel olan ül
kelere adamlar göndermişti. Her yönde onu sorduru
yor, aratıyordu. Bunlar boş teselliydi ama bunsuz ya
pılamıyordu. Yollar daima gözleniyor, daima bir müj
deciye hasret çekiliyordu. Bazen ona:

«— Şems’i falan yerde gördüm».
Gibi yalan haberler getiriyorlardı. O zaman Mev- 

iâna, üzerinde başında ne varsa haberciye bağışh- 
yordu.
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«— Bu haber yalandı».

Dedikleri zaman hiç üzülmüyor.

«— Ben yalan habere sangımı, feracemi verdim. 
Habe^ doğru olsaydı canımı vârir^iraîs

Diyordu.

Bu aşkla şem’a şem’a yanan Mevlâna, bazı gece
ler sabahlara kadar iç âlemiyle haşır-neşir oluyor, her 
seferinde yedi-sekiz gazel birden yazıyordu. Gazelle
rinde önceleri «hâmuş» mahlasını kullanmıştı. Şimdi 
^eni^in adinî söylemekteydi. Zaten her şey ona Şems’ 
ten bir parçaydı, söyleten oydu. Söyleyen de o ol
muştu. O, Mevlâna’mn bütün varlığmda idi. _Şems^ 
bir baJıane, bir vasıta, bir sembol, bir addı.
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B Ö L Ü M  IV 

KONYA ÇARŞISINDA BİR KUYUMCU

Pınl pınl bir ikindi serialiğinde Mevlâna Celâled- 
din, Konya çarşısından geçiyordu. Bâşı önüne eğik, 
eUeri cübbesinin yenlerinde, ağır ağır yürüyor, geçti
ği yerlerde halk, ayağa kalkarak kendisini selâmlı
yorlardı. Bir ara, kuyumcular çarşısınm bulunduğu bir 
sokağa sapmıştı. Bu sırada kulağına, örs üzerinde al- 
tm döven, altını kâğıt gibi yaprak yaprak incelten iş- 
çüerin, tempolu çekiç sesleri gelmeye başladı. Çekicin 
ahenkle vuruşundan öyle ilahi bir müzik meydana ge
liyordu ki, bu tath ses, birdenbire oradan geçmekte 
olan Mevlâna’nın ruhundaki kederi şevke çevirdi. 
Mevlâna duraladı. Bir süre derin aldsler yapan bu 
tatlı sesleri dinledi. Gözlerinin önünde kâinat düzeni 
âdeta canlandı. Bir güneş çevresinde dönen gezegen
ler, peykler, güneşin dayanılmaz çekimiyle, İlâhi âşk 
ve cezbe dolu, mest, dönüyorlardı. Sağ elini feracesi
nin yakasına götürdü. Gözlerini vecdle kapadı; başı 
mazlum bir teslimiyetle sağ omuzu üzerine düşüver
mişti. Çekiç sesleri gönül sesleri olmuş, tatlı bir ahenk
le çm çın ötüyordu, ilk çarkı attı sağ ayağıyla. Sonra 
da dönmeye başladı. Durmadan dönüyordu cadde or
tasında... Çekiç darbelerinin ahengüıe uyarak dön- 
dültçe, içindeki gam neşeye çevriliyor, ferahlıyor, hu-
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zui' buluyordu... Herkes işini, gücünü bırakmış, cad
deye dökülmüştü. Çepçevre çevirmişlerdi Mevlâna’yı.. 
Bu coşkunluğa kimse bir anlam veremeden hasnran 
iıayran seyrediyorlardı. Çekiç sesleri karşıki dükkân
dan geliyordu, hem de daha kuvvetli geliyordu... Dük
kân sahibi Kuyumcu Selâhaddin, Mevlâna’nm kendi 
çekiş sesleriyle semâ ettiğini görünce heyecanlanmış, 
aşka gelmiş, çıraklarına:

«— Elinizi çekiç vurmaktan alıkoymayınız. Altun 
varaklar telef olacak diye hiç korkmayınız: vurunuz, 
daha hızlı, vurunuz».

Emrini vermiş, bir an, yerinde duramayarak, cad
deye fırlamış, Mevlâna ile birlikte semâ’ya başlamış
tı. Bir süre sonra çekiç sallayan işçilerin kolları yorul
muş, tempoları durmuştu. Mevlâna yavaş yavaş ken
dine gelmiş, karşısında Kuyumcu Selâhaddin’i gör
müş, sonra da onu, çok önceden tanıyormuş gibi ku
caklamıştı. Kuyumcu Selâhaddin'in o an gözü Mevlâ- 
na’dan başka hiçbir şejd. görmüyor, ilâhi hâzinelere 
kavuşmanın heyecanım yaşıyordu.

Mevlâna’mn çekiç seslerine ayak uydurarak cad
de ortasmda Kuyumcu Selâhaddin’le birlikte semâ 
edişini şaşkın şaşkm seyreden halka, bir ara Selâhad
din şöyle seslenmişti:

«— Hey, neye öyle şaşkm şaşkın bakıp duruyor
sunuz. Sizler altm aramıyor, altın için birbirinizi ye
miyor musunuz? İşte benim dükkânmı altın varaklar
la dolu. Haydi durmayın, yağma edin dükkâmmı. Hep
si sizin olsun. Bana artık altın lâzım değil. Ben ger
çek altm madenimi buldum...»
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Halk dükkâna üşüşürken Selâhaddin büyük bir 
teslimiyetle Mevlâna’nın önünde baş eğmişti:

«— Senin feyz ve kemâlinden başka hiçbir şeye 
ihtiyacım yok. Beni nereye götürürsen götür...

KUYUMCU SELÂHADDİN TEMİZ YÜREKLİ.
SAF BİR İNSANDI

Mevlâna o gün Selâhaddin’le birlikte medresesi
ne dönmüştü. Artık bımdan sonra «Zerkubî» unvanıy
la tanınan Kuyumcu Selâhaddin, Mevlâna’ımzın has 
müridleri arasında yer alacaktır.

Selâhaddin-i Zerkubi, Beyşehir Gölü sahillerinde 
bulunan «Kâmile» adlı bir köyde doğmuştu. Babası, 
Yağbasan admda, saf, temiz yürekli bir köylüydü. 
Ailesi gölde balık avlamak, bunları satmak, çiftçilik 
yapmakla geçinip gitmekteydi. Bir fırsatım bularak 
Konya'ya gelen ve Konya’da bir kuyumcunun yamn- 
da birkaç 3nl çırak olarak çalışan Selâhaddin bu yıl
larda, Mevlâna’nın üstadı Tirmizli Seyyid Burhaned- 
din’i tanımış, onun sohbetlerinden hoşlanarak, dersle- 
rin© devam etmişti. Seyyid Burhaneddin’in Kayseri’ye 
gitmesinden sonra da, köyüne dönmüş, evlenip, çoluk 
çocuk sahibi olmuştu.

Bir zaman sonra, tekrar Konya’ya geldi. O gün 
cuma namazım kılmak üzere EbülLfazl Camisi denen 
Alâeddin Camisi’ne gitti. Minberde Mevlâna’ gördü. 
Çok güzel vaaz ediyor. Seyyid Burhaneddin'in üstün 
hikmetlerini sayıp döküyor, onun ulu sözlerini açıklı-
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yordu. Selâhaddin, Mevlâna’nm şahsında, bir zaman
lar rahlesi önünde diz çöktüğü şeyhi Seyyid Burha- 
neddin’i görmüş, heyecanlanmıştı. Vaazdan sonra, 
Mevlâna eski şeyhi olan Seyyid Burhaneddin’in sadık 
müridi Selâhaddin’i tanımıştı. İltifat ederek:

«— Nerelerde idin?» diye hatırını sordu. Selâhad- 
din bo3munu bükerek:

«— Evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Belki bu 
yüzden sohbetinizden uzak düştüm».

«— Hayır, hajnr Selâhaddin, sen daima bizimla 
berabersin, bundan sonra da öyle olacaksm...>

Birkaç gün içinde Selâhaddin köyden şehire gö
çerek, Kuyumcular Çarşısı’n ^  bir dükkân kiralamış, 
altın varak yapar^ bunları «müzehhiplere, 
lere» satmak suretiyle!, geçimini sağlamaya çalışmıştı-

Ve işte o gün, çekicinin sesleri, coşkun ve cezbeli 
Mevlâna’yı, cadde ortasmda heyecana getirmiş, semâ, 
ettirmişti. Artık, bundan sonra Mevlâ’smdan da, Mev- 
lâna'smdan da hiç ayrılmayacak, hatta, Şems’in yeri
ni alacaktı.

Selâhaddin gönlü gani, yüreği temiz, eli cömert, 
saf, ümmi bir insandı. Okuyup yazması belki yoktu 
ama, güçlü bir hafızası vardı. Sohbet meclislerinden 
aldığı irfan cevherlerini, kitap gibi hafızasına yerleş
tirir, yalnız yerleştirmekle kalmaz, kalbine de işlerdi. 
Mevlâna’nm huzurunda daima edeple dizleri üzerin
de oturur, kollarım yenlerinin içine sokar, başını kal
binin üzerine eğerek, sohbetleri dinlerdi. Kendisinden 
bir şey sorulacak olsa, hiç de ümit edilmeyecek şekü'
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de (ârifane, zarifâne ye âliiîiâne)... cevaplar verirdi.
Erenler sohbetinde pismiş, tasavvuf vadisinde bir hay- 
ii ilerlemiş, kendi kendisini yetiştirmiş. insan-rkârtüİ 
olmuş, olmak yolunda çabalar sarf etmişti.

Kuyumcu Selâhaddin, şimdi Mevlâna’nm mecli
sinde Şeyh Selâhaddin olmuştu. Şeyhliği Mevlâna’ya 
değil, Mevlâna’nm çevresineydi. Bir gün Mevlâna’ya 
şöyle demişti:

«—<̂ Benim gönlümde gizli kalmış nur çeşmeleri 
varmış da, benim haberim vokmus meğer... Sen^be- 
Eiim gönlümü, gönlümdeki çeşmeleri övle bir açtın ki. 
deniz gibj j j osturdun Jıenî ^̂

Mevlâna, Şems’in yokluğunun üzüntüsünü, Selâ- 
haddin’in nurlu, saf ve temiz yüzünde, gerçekten coş
kun gönlünde bulmuştu. Bu coşkun gönül, onun po
tasında elmas ve pırlanta oluyor, Tann sırlanyla, 
sevgisi ve âşkıyla bezeniyordu. Çevresindekilere Selâ; 
haddin’e uymaları ve gönlünü almalannı söylemiştik 
Hatta, bir mecliste Mevlâna’ya:

»— Arif kimdir?»

Diye bir soru sorm.uşlardı. Mevlâna’nm cevabı şu 
©Idu:

«— Arif, sen. sustuğun halde, senin sırrından bah
seden kimsedir. Bu da Şeyh Selâhaddin’dir».

Mevlâna onu: «Şeyhlerin şeyhi, ulusu, yücesi, 
TOktin Beyazıd-ı (Bestâmi), zamanm kutbu, insanlar 
-arasmda Hak'km nuru...» diye övüyor. Şems için yaz
dığı gibi, Selâhaddin için de (Şeyh Selâhaddin) mah-



iaslı gazeller söylüyordu. Mevlâna, Selâhaddin’iv 
Şems’in yerine gelmiş Uâjıi bir varlık olarak kabul 
ediyor, bir gazelinde şöyle diyordu:

Geçen yü çıkagelmiş kmmzı kaftanlı, ay yüzlü gü
zel, bu' yıl, boz hırkaya bürünüp de geldi.

Elbisesini değiştirdi ama  ̂ sevgili; o sevgili. O, el
biseyi değiştirdi, bir başka elbise giyindi, geldi...

Şeyh Selâhaddin, Mevlâna’mn bu coşkunluğu< 
içinde, temkinli, sakin halleriyle, bir sükûnet meleği 
gibiydi. Mevlâna’dan yaşça çok büyüktü. İhtiyarlamış, 
temiz yıizünü beyaz, berrak, kısa, sakalı çevirmişti. 
Mevlâna’mn oğlu Sultan Veled, İptidanâme adlı ese
rinde, cnim bu halini şu sözlerle tamamlar; «Mev-
lâna’nın coşkunluğu, onun sayesinde yatıştı. Onım 
irşadı B^ka~^îF~gesitti. Vergisi herkesten fazlaydı. 
S^nlerdenjf[^a£ yılı elde jB ^en bir ne;
feste ftİTTiak mümlcündü. Dilsiz, dudaksız sırlar söyler, 
dile getirmeksiztnT gönül di^ mânâ incileri dizer
di...»

Şeyh Selâhaddin az yiyor, az uyuyor, bazı gece
ler başım secdeden kaldırmıyordu.

Selâhaddin, Mevlâna meclisinde, Mevlâna’nın bu
lunmadığı .zamanlar, onun yerine geçiyor, gönül sa
hiplerine, hikmet dolu, nasihatlar veriyordu :

«— Biliniz; ki, Tann velileri merhamet mâdenidir
ler. Susuzlar, onlara koşar, onların sözleriyle şifâ bu
lur, rahmet kazanır ve onlarm nuru île dirilirler. O' 
nur azalmaz, arttır. Kimde bu sıfatlar yoksa, o, Tann. 
velisi değüdir. Gerçek âşık, Tann velisini bulur ve
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ona bağlanır. Onların nazarlan güneş gibidir, müri- 
dia vücuduysa taş... Yeteneği olan taş, kâmil bir gü
neşin nazarında, yakut da olur, zümrüt de».

Selâhaddin, Mevlâna’dan aldığı feyzi, halka saçı
yor, aldığını veriyordu.

MEVLÂNA, FATMA HATUNU OĞLUNA ALDI...

Mevlâna, Selâhaddin’le olan manevi yakınlığını, 
sıitri bir bağla da bağlamak ve bu yakınlığı dünya 
durdukça sürdürmek istiyordu. Selâhaddin’in, Fa.tma 
ve Hediye adında, yüzleri gibi gönülleri v© halleri d© 
güzel iki kızı vardı. Her ikisi de Mevlâna’nın elinde 
evlât gibi gözetiliyor, kızlar Mevlâna’yı babalarmdan 
ayırmıyorlardı. Büyük kızı Fatma Hatun’u oğlu Süi
tsin Veled’e nikâhlayarak gösterişsiz bir düğün yap
tı, şerbetler içildi, semâ edildi. Mevlâna, gözü gibi sev
diği oğlu Sultan Veled’in bu mutlu gününde pek neşe
liydi. Semâ ede ede, gazeller söylüyor, oğlu ve gelini
ni kutluyordu.

Aşk ve şevkle dolu tath günler geçiyor, Hz. Mev
lâna, Şems'in hicran acısım, Selâhaddin’in hoş sözle
riyle gidermeye çalışıyordu. Önceleri Şems’e karşı 
olanlar, şimdi, şurada, burada yeni dedikodulara baş
lamışlardı :

— Birinden kurtulduk, diğerine çattık... Öteki ney
se, ya şimdiki... Koca Mevlâna okuyup yazması büe 
olmayan bir dervişe bağlanıp kaldı. Bu adamın biz
den üstün nesi var, anlayamıyoruz. Üstelik başımıza 
şeyh de oldu. Bu olur şey değil...
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Diyorlardı. Bu aca. sözler Selâhaddin’ta kulağına 
da geliyor, üzülüyordu..

MEVLÂNA, ŞEYH SELÂHADDİN’Î DE 
BÖYLE KAYBETTİ...

Şeyh Selâhaddin, müi’idlerin kendi aleyhindeki 
sözlerine üzülüyordu. Çünkü daima iyiliklerini isti
yordu. Mevlâna’yı inzivadan çekerek, müridleri ile 
meşgul olması için çaba gösteriyordu. Hele, Çavuşoğ- 
lu adında, çok yakın, bir dostu vardı. Ona daima iyi
liklerde bulunmuştu. Şimdi, kendisine düşman olanla
rın başında o geliyordu. Son zamanlarda işi o kadar 
azıtmışlardı ki, Selâhaddin’i, Şems gibi ortadan kal
dırmayı dahi düşünüyorlardı. Bu haber Selâhaddin’in 
kulağına geldiği zaman gülerek şöyle dedi:

<— Hak’km buyruğu olmadan bir çöp bile kımıl
damaz. Tanrı ferman buyurursa, kul çaresiz boyım 
eğer: Gerçekten onlar beni öldürmeye kasıtlı iseler, 
ben onların haynnı ve iyiliğini dilemekten başka söz 
etmem».

Kötülük çamurlarını iyilik pınarları üe yıkamak.. 
Selâhaddin, özünde ka3mayan bu pınarları cömertçe 
açtı. Bir süre sonra da, onlai' hatâlarını anlayarak bi
rer birer özür dilemeye başladılar.

Yıllar geçiyordu. Şems'ten sonra tam on bir yıl.. 
Sürekli oruçlar, geceli gündüzlü ibadet, üıtirasm, ha
sedin yuvalandığı nefisle çatışmalar Selâhaddin’in za
yıf vücudunu çok yormuş, bir ney kamışı gibi incel
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miş, yüzünü çeviren zarif, kısa sakalı bir nur huz
mesi gibi ağarmıştı. Yaşlanmıştı da.. Göç zamanının 
geldiğini biliyor, yavaş yavaş hazırlığım yapıyordu. 
1258 yılı aralık ayı, sert, çetin bir kışla girmişti. Selâ- 
haddin’in hırkasım yıkamışlar, kurusun diye dama 
sermişlerdi. Tam bu sırada cuma ezanı okunmuş, 
başka hırkası olmayan Selâhaddin buz tutmuş hırka- 
smı giyerek camiye koşmuştu. Hastalanırsın yapma, 
etme diyenlere:

«— Cismin kaybı, Tann emrinin terkinden dahaL, 
evlâdır...».

Cevabmı vermişti. Bu haliyle, ölümü istediği bel
liydi. Nitekim, ateşler içinde yatağa düşmüştü. SeTâ- 
haddin’in rahatsızhğı Mevlâna’yı çok üzdü. Sık sık zi
yaretine geliyor, gelemediği günler de mektuplarla 
hatırmı soruyor, geçmiş olsun diyordu. Bu mektupla
rında içli gazeller de yazar, gönlünü alırdı. Bir gaze
linde şöyle sesleniyordu:

Irak olsun senden hastahklar
Ey canlarımızın rahatı.
Ey gören gözümüz,
Kem göîsler, ırak oîsun senden...
Lütuf gölgen srak olmasın bizden,
Solmasın gül bahçesine benzeyen yüzün...
O gönül otlağımız, çimenliğimiz.
Hep öyle taze, hep yeşil..
Bizim canumza gelsüı
Senin acm, senin ağnn..
Hastalık bir türlü şifa bulmuyor. Şeyh Selâhad- 

dirı gün gün eriyordu. Artık ümit kesilmiş, sefer ya
kınlaşmıştı. Aralık ayının 29’ncu pazar günü, ten ka
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fesinden kurtularak, can âlemine, ölümsüzlüğe kanat 
açtı. Tanrının bol rahmetine' kavuştu.

Mevlâna’yı can evinden yaralayarak göçtü, gitti 
Selâhaddin..

Meviâna için bu kayıplar, babası, babasından son
ra Seyyid Burhaneddin, sonra Şems, şimdi de Selâ- 
haddin, mukadderdi sanki... Her giden Mevlâna’da 
derin bir iz bırakıyor, bu üzüntünün pençesinde Mev- 
lâna, iç âleminin tâ derinliklerine iniyor, kaynıyor, 
pişiyor ve yamyordu. Sonra da bir ysınardağ gibi kük
reyerek tâşıyor, Meviâna oluyordu.

Meviâna, rahatsızlık günlerinde, Selâhaddin'in 
evine koştu, görüştü. Çok üzgündü. Selâhaddin’in va
siyetini dinledi. Koca Şeyh: «Cenazeme neyzenler, 
kudümzenler katılsm. Bir düğün şenliği içinde, semâ 
ede ede kabrime götürün beni» diyordu. Meviâna bii 
vasiyete uydu. Ölümünden sonra bir cenaze töreni ha
zırlandı. Neyzenler, kudümzenler, okuyucular ön safı 
almışlardı. Meviâna onların da arkasmda semâ edi
yor, daha geriden binlerce Konyalı, tabutu omuzlar 
üzerinde âdeta uçuruyorlardı. Cenaze namazını Mev- 
lâna kıldırrmş, babası Sultan'ül-Ulemâ’mn mezarı ya 
nına gömdürmüştü.
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B Ö L Ü M  V

MESNEVİ DOĞUYOR 
(ÇELEBİ HÜSAMEDDİN)

MEVLÂNA’NIN UFKUNDA YENİ BİR IŞIK 
ÇELEBİ HÜSAMEDDİN

Şeyh Selâhaddin’in ölümünden kısa bir süre son
ara Mevlâna’nm ufktında, bir başka ışık parladı. Bu 
ışık, Mesnevi gibi dünya durdukça duracak ölümsüz 
toir eserin meydana gelmesin© vesile olan Hüsamsd- 
din Çelebi’dir. Biz onu Mevlâna soyundan gelen di§er 
Çelebilerden ayırmak için, lâkabmı başa alarak «Çe
lebi Hüsameddin» diye adlandıracağız.

Çelebi Hüsameddin, Ahi-Türkoğlu diye tanınan 
'Urmiyeri Haşan oğlu M^ammedm^
1İ07 yılında Bağdad’̂  ölen sufi Ebuî-Vefâ^yâ"^u^ 
■makt^Tr. Dedeleri, UrmiyVdenr"Anadolu’ya goçmuşT 
Kbnya'ââ yerle^nişlerdl. Babacı Ahi Muhammed, 
■Konya ve çevresindeki ahi teşkilâtının reisi olduğu 
için (Ahi'Türk) adıyla tanınmıştır. Bundan dolayı, 
-Çelebi Hüsameddin’e Ahi-Türkoğlu denmiştir.

Çelebi Hüsameddin, çocuk yaşlarında babasını 
-kaybetmişti .Fütüvvet erbabı Konya ahileri onu baba
cının postuna oturtmuşlardı. Daha o günden Mevlâ'



na’5̂ a içten bir sevgi besleyen, fırsat buldukça medre
sedeki derslerine daha sonra semâ ve sefâ meclisle
rine katılan Çelebi Hüsameddin, buluğ çağına erince, 
bütün ahiler ve dostlarıyla birlikte Mevlâna’nın hiz
metine girmiş, Şems’ten ve Selâhaddin’den feyzalmış. 
Şeyh Selâhaddin’in ölümünden sonra da Mevlâna'nırs 
yakım ve halifesi olmuştur. Bununla da kalmamış, 
Konya’daki Ahi teşkilâtının riyasete düşen payım, 
kendi mallanm da katarak Mevlâna’nm önüne ser
miş, nesi var, nesi yoksa, Mevlâna’mn yakmlanna ve 
müridleıladen ihtiyacı olanlara harcanmasını niyaz 
etmişti. Bundan böyle. Çelebi Hüsameddin’in, Konya 
Meram Isağlanndaki konağı, Mevlâna dervişlerinin 
bir idare yeri olmuştu. Aynca Mevlâna, eline ne geç
mişse olduğu gibi Çelebi’ye göndermiş, bu idareniıs 
başına Çelebi’yi getirmişti.

Gençliğinde iy i bir eğitim gören Çelebi Hüsamed
din, Konya'da birkaç yüksek medresenin öğretmenli- 
ğiRi de yapıyordu. Mevlâna’nın âşk ve gönül zinciri
ne bağlandıktan ve bu zincirin sağlam bir halkası oî- 
duktan sonra, onun mânevi terbiyesi altında pişmiş, 
«hâmil-i esrâr-ı ve haznedar-ı mâârifi olmuştu» Mev- 
lâna, onu:<Jîak ziyası, Hak nuru, ruh cilâsı, dinin 

gönlün hüsamı cömert Hüsameddin* gibi vasıflar
la övmede, Şems’ten ve Selâhaddin’den boşalan seç
kin yere oturtmadadır, öyle ki Mevlâna, onsuz bir 
yere gitmez, onsuz konuşmaz, neşelenmezdi. Şems, bü 
kere de Hüsaomeddin’de tecelli etmişti. Mevlâna bütün 
sevdikiermi onda, onun yakınlığmda buluyor, görü- 
yordu)İ3ir gün Çelebi Hüsameddin’in bağında oturur
ken, yanındakilere Şems’ten bahsetmiş ve onu övmüş
tü. Mecliste bulunan Müderris Bedreddin, Şems’i gö-
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remediğine üzüldüğünü belirtince, Mevlâna, Hüsa- 
meddin’i kastederek:

— Şertıs’e erişemediysen, öyle birisine eriştin, öy- 
le birisine kavuştun ki. sacuıiD--heg-teliBde-vüzb4Bİer .̂ 
ce Şems aşılı., demiş ve heyecanlanarak semâva 
başlamıştı.)

MESNEVÎ’YE BÖYLE BAŞLANDI...

Mevlâna, bir gazelinde şöyle diyordu:

Tebrizli Şems’le Hak ziyası Hüsameddin, varüğın 
aslıdır. Onlar nokta olmuşlardır, başlan onlann çev
resinde pergel gibi dönmededir...

Şems, Selâhaddin ve Hüsameddin, bunlar birer 
addı, varlıklarıysa tek...

Şems, Mevlâna’yı Mevlâna yapmış, onu İlâhi âş
kın 'zirvesinden öteye aşınmş, Selâhaddin bu âşkın 
doruğunda onu olgunlaştırmıştı. Şimdi Hüsameddin, 
olgunlaşan ve dolgunlaşan âşk meyvesini demet de
met toplayacak, teşne gönüllere Mesnevi pınarları akı
tacaktı. Mânen bununla vazifeliydi. Nitekim bu vazife
sini yapmakta gecikmedi,

Oyle ki, Mevlâna Celâleddin, Şems’in ve Selâhad- 
din’in ölümünden sonra yavaş yavaş sükûn buluyor, 
coşkunluğu ve cezbesi fikir olgunluğuna doğru yöne
liyordu. Âşk ve cezbeyle yanan, yakılan Mevlâna, şim
di bu potada verime hazır bir haldeydi.

Onun bu halini yakından izleyen Çelebi Hüsamed-



din, canla gönülle bağlı olduğu pir’min kemâlini yay
mak, bu âşk ve irfan güneşinin perdelerini si3nrarak, 
ışıklarıyla bütün bir âlemi nıirlandırmak istemiş, ken
dini bunımla görevli saymıştı. Bu sırada, Mevlâna’mn 
gazellerinin toplandığı Divân dâ büyümüş, Divân-ı Ke
bir olmuştu.

Şimdiyse, Mevlâna daha olgım, daha doyurucu bir 
eser verebilirdi. Bu eser, «Mesnevi» tarzında olmalı, 
dostlar zevkle okumulı, feyzalmalı, öğrenmeliydi. Mev- 
lâna’nm geniş bilgisi, üslubu, hele pek üstün şairliği, 
hatta şiir söylerken, öyle uzun boylu vezin-kafiye te- 
laşma düşmeden bir suyun akışı gibi rahat ve düşün
meden şiir söyleyiş yeteneği bu işe yeterdi. Bu fikrini 
Mevlâna’ya açmak için fırsat gözlüyordu.

Bu fırsat bir gün gelip çatmıştı. Meram bağların
da, sularm ışıl ışıl çağladığı bir bahçede Mevlâna, Ço- 
lebi’yle geziyor şiirler söylüyordu. Çelebi, tam zamanı
dır diyerek fikiini açtı;

,^TlA^lt^nımL£Lazel ■tarzmda-.birçok şiirler tanzim 
buyurdunuz. Divân, epevce büvüdü. Eğer Hâkim Se- 
rîii’nin Ilâhinâme’si, Ferideddin Attar’m Mantık’ut- 
Tayr’İ  vez^^ yazacak olursanız. Jau^eaeri- 
mz, cüinle âşüdann can yoldaşı olacaktır. Bundan son- 
ra dâ“ aşiKlar, Başkiaîannm sözİeriyle defflîî sizin ese- 
rüıizle göiıütlenhi “dÖyuracaJdardır. Buna himmet, 
efendimizin pek bof olan ÎSuFve inayeîmeTcâîiîîş- 
tır»_. .. . ... .

Mevlâna buna hazırdı zaten... Tebessüm etti. Sa- 
nğımn kıvrımları arasından bir kâğıt çıkararak Çe
lebi Hüsameddin'e uzattı.



Okul»

Buyurmuşlardı. Çelebi Hüsaıneddm ilk beyti oku
du:

Bişnev, in ney çün şikâyet miküned
Ez cüdayiha hikâyet milcûned

Türkçesi:

Dinle bu ney, nasıl şikâyet ediyor, ayrılıklardan 
hikâyet ediyor...

Hiisameddia Çelebi .okudukça coşmuş, coştukça 
heyecanlanmıştı, yanaklarından süzülen gözyeışlan, 
elinde tuttuğu onsekiz beyiüik Mesnevi’yi ıslatnuşü. 
Okuyup bitirdikten sonra Mevlâna’nm ellerini öptü:

*— Mevlâna’m, ey benim eşsiz hünkârım! Gönül
den niyâz ederim. Bu beyitlerin sonu gelsin, sonsuz
luğa kadar uzansm, ciltler dolsun...»

«— Çelebi, sen yazmasn kabul edersen, ben de 
söylerim...»

«— Kulunuz, şu andan itibaren, canla başla ha
zırım».

«— Yaz, öyleyse göz nuru Hüsameddin... Gerçek
lerle yücelmiş, gerçekler güneşi Hüsameddin yaz...«

Kurtul, zincirleri kınp ey oğul.
Yetmez mİ ki oldun altınlara kul...

Ondokuzuncu beyit böyle başlıyordu Mesne-vi-bit- 
tigi zaman cüt sayısı altıya, beyit savısı 25.613’e ulas- 
mıştı.
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Mesnevi, o günden itibaren yazıldı. Gece gündüz, 
yolda, bağda, bahçede, hamamda, durup düılenmeden 
söyleyen Mevlâna... Yorulmaksızın, âşkla, şevkle ya
zan Çelebi Hüsameddin. Bu hali Çelebi şöyle naltle- 
der:

«Mesnevi’yi yazarken, eline kalem almazlardı.
Medf^ede, Ilgın kapiıcalalında. Konya hamamında. 
Meram bağlarmda ve diğer yerlerde, nerede hatın- 
na geldiyse söyler, „derhal yazardım. Hatta,
yazmaya bile yetişemezdim... Bazen, gecelik -gündüzlü 
birkaç gün söylerdi. Bazen aylarca meşgul olmazlar
dı. Bir zaman iki yil â  ̂ süre içinde bir 
şey söyleınedUerrBıf cildin bitiminde, cebren'kendile- 
rihe okürdurnr Bazen düzeltm'e ya p a ^  yap--- 
mazlardı»...

Mevlâna, Mesnevi’yi söylerken çevresinden, gün
lük olaylardan okuduğu kitaplardan, dinlediği hikâ
yelerden, halkın örf ve geleneklerinden örnekler ve
riyor, konuyu bunlarla işiliyor, bazen anlatılan bir hi
kâye, diğer bir hikâyeyi hatırlatıyor, onunla tasavvu- 
fî bir fikri, ahlakî bir kurala bağlıyor, aralarında iliş
kiler kuruyordu.

Mesnevi'de uzun boylu düşünüp taşmarak yazma, 
kafiye ârâmar'vgzin“bulma "ğibT Kaŷ  ̂ ta
mamen fâilâtün, fâüâtün, fâîlâtüM, W2;ninde Mevlâna’ 
nm kayıtsız şuurundan, tedailerinden, Fuhunun derin
liklerinden süzülmüş, bir eserdir. Biri, diğeri 
ardınca gelen fikir pırıltıları, ustaca ve üstadca söy
lenmiş ve o anda Çelebi Hüsameödîîr tarafmö'ân'T;'̂ ^̂
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pit edilmiştir. Bu yazma isi. Mfiylâna’nın si^tuı 
lup aefes alışına kadardır. Uykusuz geçen geceler, 
acıkmB.lar, bu arada Çelebi’nin sorulan, verilen cevap
lar da esere girmiştir,

Hüsameddin Çelebi yazdığı müsveddeleri, müna
sip bir zamanda Mevlâna'ya okuyor, gereken düzelt
meler yapıldıktan sonra asıl nüshaya yazıyordu. Mes- 
nevi’de fırsat düştükçe Çelebi övülmekte, bazen doğ
rudan doğruya ona hitap edilmektedir. Üçüncü cilde 
başlarken, Çelebi Hüsameddin, şu beyitlerle okşanıyor
du: «Ey hak Ziyası Hüsameddin, şu üçüncü defteri de 
meydana çıkar. Bir şeyin üç kere yapılması sünnettir. 
Üçüncü defterde sır hâzinelerini deş, özürleri bir yana 
at. Senin kuvvetin Tanrı kuvvetinden sızıp gelmekte
dir».. Altıncı cilde başlarken de: «Ey gönüllerin hayatı 
Hüsameddin, nice zamandır altıncı cildin yazılmasma 
meyledip durmadasın, (Hüsâm-nâme), senin gibi bilgi
si çok derin bir erin çekişiyle dünyayı dönüp dolaşma
da... Ey mânevi er, Mesnevi’nin son cildi olan altıncı 
cildini de sana armağan ediyorum» denmekte Çelebi 
üstün vasıflarla taltif edilmektedir.

Mevlâna, büyük eseri Mesnevi'yi bir beyitinde 
şöyle tarif eder: «Mesnevimiz, Vahdet dükkânıdır. On
da Vâhid’den, yâni Allah'tan başkasına yer yoktur. 
Gerçekten, yalnız Allah’ı terennüm eden, Allah 
âşkım dile getiren, insanlığa, hayırlı, aydınlık, nurlu 
bir yol çizerek, onu «kemâl», durağına ulaştıran bü
yük mürşid Mevlâna, onlara, onlarm anlayabileceği 
bir dille seslenmiş ve Mesnevl’siııi atasözleri, hikâye
ler, hattâ masallarla süslemiştir. Yine Mesnevi üzeri
ne der ki: «Bu kitap, masal diyene masaldır. Bu kitap
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ta halini gören is© er kişidir. Mesnevi, Nil ırmağının 
"su^na benzer. Kıpdiye kan görünür ama, Miısa*ya 
âb-ı hayat...»

Mesnevi gibi diinya çapında büyük bir eserin doğ
masına vesile olan Çelebi Hüsameddin, Mevlâna’nm 
mübarek teveccühlerini kazanmıştı. Mevlâna onu, öm
rünün sonuna kadar yanmdan ayırmamış, oğullan ka
dar, şefkat dolu bir sevgiyle ona bağlanmıştı.

ŞEYH SADREDDÎN KONEVÎ DE ONA UYDU

Mevlâna, Konya’ya geldiği zaman, etrafında, dev
rin tamnmış birçok mutasavvıf lanın bulmuş, geniş 
bir ilim çevresiyle karşılaşmıştı. Bu mutasavvıflardan 
biri de Şeyh Sadreddin Konevi idi. Sadreddüı Konevi, 
1210 jalmda Malatya’da doğmuş, iki yaşındayken ba- 
basmı kaybetmiş, annesiyle birlikte Konya’ya gelerek 
yerleşmişti. Tanınmış bilgin Muhyiddin’i Arabi Kon
ya’ya gelerek Sadreddin’in dul annesiyle evlenmiş, 
böylece Şeyh Sadreddin, babalığı Muhyiddin’in mane
vi terbiyesi altında yetişmiş, «Vahdet-i vücûd» felsefe
sinin Anadolu’da yajalmasma çalışmış, eserler yazmış
tır. Hadis ilminde, eşi benzeri bulunmayan bir bilgin
dir.

Başlangıçta değişik inanç ve kanaatleriyle, Mevlâ- 
na’nın fikir ve düşüncelerinden aynlan Sadreddin Ko- 
nevi, devletten geliri olan Selçuklu sul'tanlan ile yakm- 
lı^  bulunan, itibarlı, zengin bir kişi idi. Konya’daki 
saray misâli konağmda, câriye ve uşaklanyla, bir sul
tan gibi yakıyor, onum bu gösterişli hayatı, halkın sev
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gisiyle yaşayan, gönüllere seslenen yoksul Mevlâna ta
rafından kınanıyordu. Bununla birlikte, Mevlâna, Sad- 
reddin’e büyük bir saygı gösteriyor, ilmini, irfanını 
takdir ediyordu.<^Bir gün, bir toplulukta, namaz küı- 
nacağı zaman, Mevlâna’ya imamlık teklif etmişlerdi,

Mevlâna:

«— Biz abdal erleriz, nerede olursa orada oturur, 
kalkarız. İmamlık, tasavvuf ve temkin ehline yara
şır...»

Diyerek, Sadreddin’i öne sürmüş, imamlığa ge
çirtmişti. Ve sonra ilave etti:

«— Tann’dan korkan bir imamm arkasmda na
maz kılan, peygamberlerin arkasmda namaz kılmış 
gibi olur».

Zaman geçtiltçe, Şeyh Sadreddin, Mevlâna’yı an
lamaya, ona karşı derin bir saygı ve sevgi gösterme
ye başlamış, bir gün onu şu sözleriyle övmüştü:

«— Bestamlı Beyazıd’Ia Bağdadlı Cüneyd, bu za
manda yaşamış olsalardı, bu Tann erinin bindiği atm 
eğer örtüsünü taşırlar, ona seyislik ederlerdi»:

Mevlâna, devrinin bütün ileri gelenlerinden say
gı görüyordu ama, hiçbiri ile münasebeti, Muineddin 
Süleyman Pervane ile olduğu kadar dostça ve samimi 
olamamıştı. Süleyman Pervane, gençliğinde, Selçuklu 
saraymda çeşitli hizmetlerde bulunmuş. Sultan Gıya- 
seddin Keyhüsrev Il’nin kızı Gürcü Hatun’la evlenmiş, 
itibarh bir devlet adamı idi. Bir ara, Tokat Emirliğin
de bulunmuş, daha sonra MoğoUar’m, Anadolu Umu
mi Valisi olan Bayçu Noyajı’m itimadım kazanarak
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«Pervane veya Pervaneci» mansıbını elde etnıişti. Per- 
vanecilik Anadolu Selçuklularında vezirlikten son
ra, en yüksek bir makamdı. On altı yıl Selçuklu Devle- 
ti’ni idare eden, bir taraftan Selçuklu sultanlarının 
sevgisini kazanan Süleyman Pervane, olgun ve bilgin, 
düşkünler babası hayırsever ince ruhlu bir emir ola
rak tamnmıştı. Çevresindeki ilim adamlarına, muta
savvıflara, ilgi ve saygı gösterir, onlan sarayma top
lar, sohbet meclisleri kurardı. Tokat’ta vazife gördü
ğü sırada, tanınmış sufîlerden Fahreddin Irakî’ye bir 
zaviye yaptırmış ve kendisi de müridi olmuştu. Kon
ya’ya dönünce, önce, Mevlâna’nın derslerine devama 
başlamış, sonra da özel toplantüanna katılarak tevec
cühünü kazanmıştı. Eli açık, gönlü gani, hür düşün
celi, temiz kalpli, aydın bir insan olduğu için Mevlâ- 
na’mn yanında seçkin bir yeri vardı. Mevlâna yazdı
ğı mektuplarda, onu: «Kendi gücünden, kuvvetinden 
çekinen, Allah lûtfuna, ihsanma sarılan, muradına 
eriş mührüyle mühürlenmiş, kurtuluş bineğine binmiş 
olan âhiret yurdunu, yüce konaklan dileyen, âdâletle, 
ihsanla eş dost, gerçeklikle, tam inançla arkadaş, Hak 
katında makbul, gönlü gergin, halk katında övül
müş bulunan emirler padişahı Muineddin».. diye 
taltif ediyordu. Bir mektubunda da; «Devletler bağış
layan güneş, îmcelikler göğü, yücelei'in baş tacı» diye 
övüyordu.

MEVLÂNA’NIN YENİ BİR ESERİ DAHA 
DOĞUYOR*. FÎHİ MÂ-FİH

Süleyman Pervane, zaman zaman Mevlâna ile 
başbaşa, tath sohbetler yaptığı gibi, bazen de Mevlâ-
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na’yı konağına dâvet ediyor, izzet ve ikramdan sonra. 
Mevlâna’nm hikmet dolu söz ve öğütleıini, derin bir 
huşû içinde dinliyordu. Bu sohbetler, gün gelmiş o ka
dar derinleşmiş ve genişlemişti ki, kâtipler bunları yaz- 
maya başlamış, bir süre sonra da, Mevlâna’nm Fîhi 
mâ-fih adlı eseri meydana gelmiştir. FiM mâ-fih, 
(Onun içindeki içindedir) anlamına gelmekte, mutlak 
varlık, Tanrı'yı, «akl-ı küi ve akl-ı cüzü», dünya ve 
ahret görüşlerini mürşid ve mürid ilişkilerini tasavvu- 
fi sohbetler halinde, hikâye ve örneklerle anlatmakta, 
bazen doğrudan doğruya, Süleyman Pervâne’ye hitarp 
etmektedir. Bu sohbetlerin, Sultan Veled, Çelebi Hûsa- 
meddin gibi Mevlâna’nm yakınlan tarafmdan derlen
diği, yazıldıktan sonra. Mesnevi gibi Mevlâna’ya bir- 
kere okunduğu, ondan sonra asıl nüshaya yazıldığı sa
nılmaktadır. Nasıl Çelebi Hijsameddin, Mesnevi’nin 
yazılmasma önayak olmuşsa, Süleyman Pervâne’de 
Fihî Mâ-filı’in meydana gelmesini sağlamıştır.

Mevlâna'nm fikrî hayatına, 76 bölümde dalga dal
ga seyreden bu eser nesir halindedir, konular yer yer 
beyitlerle süslenir, akıcı üslûbu içinde okuyucuyu pe
şinden sürükleyerek kendi havası içinde eritir, pişirir, 
yakar. Mesnevi ne kadar coşkunsa, Fihi-mâ-fih o ka
dar temkinli, ilmi ve ârifanedir,

Selçuklu Devleti’nin saltanat kavgalarıjrla haşır- 
neşir olduğu bir sırada, önemli bir görevi elinde bu
lunduran Süleyman Pervane, fırsat buldukça Mei'lâ- 
na’yı ziyaret ediyor, bulamazsa özürler diliyor:

«— Gece gündüz kalbim, canım sizin yanınızda, 
hizmetinizde; fakat Moğollar'm işinden, işlerin fazla
lığından ziyarette kusur ediyorum».
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Diyordu. Mevîâna da;

«— Bu işler de Hak işi,dir. Çünkü bunlar Müsl*- 
manlığm güverdni sağlıyor. Siz onların gönüllerini ra
hat ettirmek, huzur ve raiıat içinde, itaât ve ibadetle' 
meşgul olabUmelerini sağlamak için kendinizi malr 
mzia, canınızla fedâ ettiniz. Bu da hayırlı bir iştir...»

Sözleri il© karşılık veriyordu. Pervâne'nin ziyaret- 
isri, müridlerden bazılarmı kıskandırmış olacak ki:

«— Emir Pervâne geldiği zaman, Mevlâna büyük 
sözler söylüyor...» diye sitem edenler olmuştu. Bımu 
işiten Me,vlâna:

*— Emir gelince söz kesilmiyor. Çünkü o söz eh
lidir ve daima sözü çeker, söz de ondan aynimak iste
miyor. Başkaları da nazımla, nesirle gerçekler ve in
celikler söylüyorlar. Halbuki Emirin meyli, ilgisi bize- 
dir. Yoksa ince sözler için değil. Çünkü, her yerde bu 
bilgiler ve inceliklerden vardır. Şu halde onun beni 
sevmesi, beni görmek istemesi bunlardan dolayı de
ğildir. O, bende başkalarında olmayan bir şey görmek
tedir».

Diyordu,
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B O L Ü M  VI

YAŞAYIŞI, ÇEVRESİ VE FİKİRLERİ 
MEVLÂNA -\nE KADINLIK — AİLESİ

Mevlâna’mn yalnız Gürcü Hatun değil, Sultan 
Rükneddin’in kansı Gömeç Hatun, Fahrünnisa gibi, 
olgun, fazilet sahibi kadın müridleri vardı. Çoğu za
man Süleyman Pervâne’nin konağında,, Gürcü Hatun, 
devrin uyanık, kültürlü hanımlarını toplar, bu toplan
tılara Mevlâna da davet edilerek, onun irşadlarmdan 
feyzalırlardı.

Mevlâna Fihi mâ-fih adlı eserinde de ifade ettiği 
gibi, İleri bir görüşle, kadınlığa lâyık olduğu gerçek 
değeri vermiş, kadın ruhunun inceliklerini, bir psiko
log gözüyle belirttikten sonra, ona mânâsız baskılar 
yapmaktan çok, onu anlayarak ve kendi yaradılışmın 
icaplarına uyularak, hareket edilmesi lüzumunu mi
sallerle anlatmıştır.

FiM-mâ-fih’te der ki:

«Kadın nedir, dünya ne? İster söyle, ister söyleme? 
o neyse gene odur, bildiğinden şaşmaz. Söylemekle 
ona tesir edilemez, hatta daha beter olur. Meselâ bir 
somun, al koltuğunda sakla. «Bımu kimseye vermeye
ceğim, vermek şöyle dursun, göstermeyeceğim bile...» 
de. Ekmek ucuzlu^ndan, bolluğundan sokaklara atıl-
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ımş oisa, köpekler bile yemese, s&n böyie görünmesine 
mani olmaya başla>̂ nCia, bütün insanlar onu görmek 
isteyecek .arkanda dolaşacaklar. «Biz sakladığın, gös
termek istemediğin o ekmeği görmek istiyoruz» diye
cekler, hattâ zor kullanacaklardır. Sen göstermemek
te ne kadar ısrar edersen, iasanlann buna karşı ilgisi
o derece artar. Çünkü, «incanlar, menedüdikleri şeye 
karşı haris olurlar». Sen, ne kadar kadma gizlen diye 
emrsdersen, onda kendini gösterme isteği o kadar ar
tar. HaUtta da, o kadın ne kadar gizlenirse, onu gör
mek isteği çoğalır. Şu halde sen oturmuşsun, iki tara
fın d,a istej^ i kızıştırıyorsun. Sonra da bununla onu 
islâh ettiğini samyorsun. Bu yaptığm şey bozguncu
luğun ta kendisidir. Kadımn mayasında kötülük yok
sa, yapma desen de, demesen de iyi huyuna .temiz ya- 
radıhşma uyacak, ona göre hareket edecektir. Sen iş
killenme, bırak. Yapma, etme, göıünme demek, isteği 
arttırmaktan' başka bir şeye yaramaz.* (Bölüm: 20.)

Bütün ömrü boyunca tek kadmla evli kalan Mev- 
iâna, Lârende’de evlendiği IJ,lasmın kızı Gevher Ha- 
tun’u genç yaşında Konya’da toprağa vermişti. Gev
her Hatun’dan, Sultan Veled ve Alâeddrn Çelebi adh 
oğullan dünyaya gelmiş, bunlar yetişkin birer delikan
lı olmuşlardı.

Mevlâna, Gevher Hatun'un ölümünden sonra, 
Konyak îzzeddin Ali’nin dul kızı Kerrâ Ilatun’la ev
lendi. Genç ve güzel Kerrâ Hatun iyi bir tahsil görmüş, 
tasavvuf terbiyesi almış, gönül saMbi bir hanımefen
di idi. Mevlâna’mn, Muzaffereddin Emîr Âlim Çelebi 
adrndaki oğlu ile Melike Hatun adh kızı bu hanımdan 
dünyaya gelmişlerdi. Mevlâna’mn, Şemseddin Yahya 
adında, genç yaşında ölen bir de üvey oğlu vardı,
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Muzaffereddin Âlim Çelebi doğduğıj za,ma.n Mev- 
îâna çok sevitiTaiş, o gün; «Gelin-ey âşıklar, o ay yüz
lü güzel geldi. Zevketmeye, neşelenmeye bel bağlayın, 
çünkü sevgili kucağa geldi...» mealindeki beyitle baş
layan gazeli söylemiş, semâ toplantıları yapılmıştı. 
Her taraftan hediyeler geliyor, devrin ileri gelenleri, 
Mevlâna'yı tebrik ediyorlardı.

Melike Hatun’un doğumu da Mevlâna için bir mut
luluktu. Kızımn büyüdüğü sıralarda, bir gün Melike 
Hatun’un hizmetçilerden birini azarladığını görmüş, 
yanma çağırarak:

«— Onu niçin incitiyorsun? Eğer sen hizmetçi, o 
hanım olsaydı, ne yapardın? İster misin ki, bütün ci
handa köle, uşak, câriye yoktur diye fetva vereyim?»

Buyurmuşlardı.

ALÂEDDİN ÇELEBİ GENÇ YAŞINDA GÖÇTÜ

Muzaffereddin Emîr Aîim Çelebi, iyi bir eğitim 
gördükten sonra evlenmiş, Selçuklu sarayında önemli 
bir görev alarak devlet hizmetine girmişti. Bu hizme
ti almasında, Emir Süleyman Pervâne’nin aracılığı ol
muştu. Mevlâna ona yazdığı bir mektupta yardımım 
esirgememesini rica etmiş.- «Emîr Âlim, güneş gibi her 
yana vuran .herşeyi ışıtan lütfunuza, ihsanınıza sığın
madadır» demiştir.

Bir gün huzuruna oğlu Emir Alim’i çağıran Mev
lâna, ona Kul hüvallahü’yü okutmuş, mânâsını vermiş, 
sonra da:
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c— Göriiyarsun ya, Taun ne doğmuştur, ne do
ğurmuştur. Ne anası var; ne babası. Şu halde soyla 
sopla övünülmez».

Diyerek asla babası, dedesi ve ceddiyle övünme
mesini, öğütlemişti.

Bugünlerde, Mevlâna'nm ortanca oğlu Alâeddin 
Çelebi de, Selçuklu Devletinin Başveziri Sahip Ata 
Faiıreddîn Ali’nin kızı Kerrâ Hatun ile evlenmişti. Ne 
yazık ki, bu evlilik uzun sürmemiş, Alâeddin Çelebi, 
1262 yılı ağustos ayında ateşli bir sıtmaya tutularak 
pek geıiç yaşta göçmüş ve dedesi Bahaeddin Veled’in 
sağ tarafma defnedilmişti.

Başta Eflâkî olmak üzere, bazı Mevlevi kaynak
lan, Şems’e muhalefet etmiştir diye, Mevlâna’nm oğlu 
Alâeddin Çelebi’yi asla affetmediğini, cenaze nama
zında dahi bulunmadığmı ifade ederler. Hatta bir gün 
Mevlâna’nm eline hokka kalem alıp, Alâeddin Çele- 
bi’nin mezan üzerindeki sandukaya: «Eğer senin mer
hametini yalnız iyilerin ümit etmesi lazımsa mücrim
ler kime gidip sığmsmlar? Ey kerim olan Tann eğer 
sen yalnız iyileri kabul ediyorsan, suçlular kime yai- 
vanp yakarsıniar?» anlamında beyitler yazdığım, son
ra gayp âleminden Şems’in sesinin geldiğini, Alâeddin’i 
affederek suçunu bağışladığım, şefaat ettiğini kayde
derler. Daha önce de ifade etiğimiz gibi, Şems olayın
da Alâeddin Çelebi’nin doğrudan doğruya karşı bir ha
reketi olmamış, adı dedikodulara karışmıştı,
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EKÇESİNE ÇALIŞMAK SULTANLIĞI

Mevlâna’ya saygı ve sevgi besleyenler arasında, 
ıbaşta Selçuklu sultanları olduğu halde Sahip-Ata Fah- 
reddin Ali, Süleyman Pervane, Celâleddin Karatay, 
Bedreddin Gevhertaş, Alâmedin Kayser, Cacaoğlu Nu- 
reddin, Fahreddin Atabek, Tâceddin Mu’tez gibi dev
letin ileri gelen vezir ve emirleri de vardı. Mevlâna 
bunlarla görüştükçe, kendüerme iyilik ve doğrıüuk- 
tan bahsediyor, devlet vazifelerinin sorumluluğunu, 
hak ve adaletten aynhnamalanm. anlatıyordu. Bir gün, 
Sultan îzzeddin Keykâvus ÎL maiyeti ile birlikte «ba
ba» diye hitap ettiği Mevlâna’sfi ziyarete gelir, öğüt 
ister, Mevlâna:

«— Ne diyeyim sana, çoban ol demişler, kurt olu- 
yorsım. Bekçilik et demişler, hırsızhğa kalkıyorsun 
Rahman seni padişah yapmış, sen tutuyorsım, şeyta
na uyuyorsun...»

Diyşrek, birçok hatalarmı yılzüne vurur. Bu acı 
.̂ sözler, sultana çok dokunmuş, huzurundan ağlayarak
çü^mıştı.

Buna rağmen Mevlâna ®oğlum» dediği padişaha 
yazdığı mektuplarda onu ululam:akta ve devletine 
.dualarda bulunmaktadır. Çelebi Hüsameddin’in adam
larını, valinin incitmesi üzerine padişaha yazdığı bir 
mektubuna şöyle başlam^ıktadır:

«AJUah kuvvetini büyük ve tılu etsin, burhânım 
-ebedî kılsm? padişahlar, Mzmetmin dizinden ayrılma 
smlar, kısttu kişiler, bayrağmm gögîssi altında döuöî) 
dolaşsınlar, âlemin tek padişahının adalet ve ihsâ '-



gölgesi, sona gelmeyen yıllar boyunca, âlemdekilerin 
başına yayıhp dursun. Allah, devletini büyük ve ulu 
etsin, âlemin tek padişahına şeyhlerin şeyhi, asrm Bâ- 
yezıd’ı, zamanın Cüneyd'i kalplerin emini Hüsamed- 
din’in damadı olan ve bu babamzın, bugün gönlünün 
ve gözünün ışığı ve aydınhğı bulunan kulunuzun ha
lini arzediyorum...» (Mektubat: 80)

Padişah, kendisini birkaç kere, Antalya’daki kışlık 
sarayına davet etmiş, fakat Mevlâna, Konya’dan ay
rılmak istememiştir. Asîmda Mevlâna’ya göre; (Padi
şahlık v9_ beylüc adı, hakikatte ölümdür, derttir, can 
vermedir). Mevlâna: «Kul ol da yeryüzünde at gibi yü
rü. Cenaze gibi kimsenin omuzuna binme... Tann ni
metine küfranda bulunan herkes, ister ki, kendisini 
yüklesinler de, ölüyü mezara götürür gibi götürsünler. 
Rüyada kimi tabuta binmiş, götürülüyor görürsen, yü
ce merteben, büyük mevkili bir adam olur... Çünkü,
o tabut, halkm boynuna bir yüktür. Bu büyükler de 
halkın boynuna yük olur, yük korlar. Yükünü herke
se yükleme, kendine yükle. Baş olmayı az iste, gönül 
yoksulluğu daha iyidir» der.

Mevlâna, kimseden bir şey istemiyor, kimseye 
yük olmuyordu. Verdiği fetvalara karşılık, aldığı bir
kaç mangırla geçiniyor, bazı kereler, evinde bir di
lim ekmek bile bulunmuyor, o zaman;

«— Evimiz bugün ne mutlu, Peygamber evine 
döndü...»

Diye mutluluk duyuyordu.

«— Bize almayı değil, vermeyi öğrettiler..»
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Diyerek, eline ne geçerse etrafına dağıtıyordu 
Mevlâna...

Kendine mürid olanlarınsa, birer sanatı vardı. El
lerinin emeği ile geçiniyorlardı. «Bir lokma, bir hırka» 
diyerek tevekküle boyun eğmece, halka jrük olmaca 
yoktu. İnsanlar çalışmalıydılar. Dünyası ve ahiretleri 
için... Bu iki yönlü çalışma mutlu kılardı insanı. Baş
kasından bir şeyler beklemek, ayıptı, günahtı. Tann, 
kol, kafa, akıl vermişti. Ercesine çalışmak ve dürüst 
kazanç... Buydu iyi insan.

«HEPİMİZ TOPLANALIM, BİR ARAYA GELELİM-

Mevlâna bir gün: «Yetmişiki millet sırrını bizden 
işitir...» demişti de, devrin mutaassıplarmı çileden çı
karmıştı. Kadı Sıraceddin’e dert yanmışlardı:

«— Mevlâna herkesle dost olduğunu söylüyor, yet- 
mişıki millet dostumdur, diyor. Bu nasıl olur, bu söz 
küfür değil de nedir?»

Kadı Sıraceddin, bu sözün tahkiki için bir adamı
nı Mevlâna’ya gönderiyor. Adam, Mevlâna’ya;

«— Sen yetmişiki milletle dost olduğunu söylü- 
yormuşsun, doğru mu?»

«— Evet, böyle söyledim».

Ağza abanmayacak sözlerle hakaret ediyor adam. 
Mevlâna sabır ve sültûnet içinde dinliyor, sonra:

«— Sözleriniz bitti mi?»
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Diyor. Adam:

«— Evet.»

«— Ben senin söyledildemıle de beraberim, senin
le de dostum.»

Şaşırıyor gelen adam... Sonra içinde bir burkul
ma, pişmanlık duyuyor. Büyük insamn dizlerine ka
panarak, özür diliyor...

Mevlâna kinsiz, kavgasız, barışık bir dünyayı dü
şünüyordu yedi yüz 371! önce......

Bir gün, devrin üeri gelenlerinden Alemeddin Kay- 
ser’e sonnuşlardi:

-I— Neden Mevlâna’yı bu kadar çok seviyorsun?»

Cevabı şu olmuştu:

«— Her peygamberi ümmeti, her veliyi müridleri 
sever. Fakat görüyorum ki, Mevlâna’yı herkes seviyor. 
Ben nasıl olur da sevmem?»

Gerçekten Mevlâna, din ve mezhep farkı gözet
meden herkesle görüşüyor, onlan dinliyor, sonra bir 
söze başladı mı, karşısındakini inandırıcı sağlam delil- 
lei’le kendi tarafma çekiveriyordu. Bu yüzden kendi
siyle görüşen birçok Hıristiyan, onu dinledikten sonra 
Müslüman olmuş, hidayete ermişti.

Bir gün görüştüğü bir papaza sormuştu:
«— Sen mi büyüksün? Yoksa sakahn mı?»
Papaz çekinmeden cevap vermişti:

*—■ Ben sakalımdan yirmi ya§ büyüğüm...»

İ06



«— Senden yirmi yaş küçük olan sakalın ağar
mış...^ Yazık değil mi ki. sen hâlâ karanlıklar içinde
sin...

Bu sözün taşıdığı ince, zarif mânâyı anlayan pa
paz, hemen o gün Müslüman olmuştu.

Konya yakınlarındaki Elâtun Manastın’na gidi
yor, orada papazlar, Mevlâna’yı deıin bir huşû içinde 
dinliyor, sözlerini gönülden tasdik ediyorlardı. Bir gün 
Konya çarşısmdan geçerken, karşılarına bir papaz gel
mişti. Papaz, Meviâna’yı görünce eğilerek selâm ver
di. Mevlâna daha fazla eğilerek karşılık verdi. Papaz 
doğrulunca baktı ki, Mevlâna hâlâ saygı duruşunda- 
dır. Sonunda görüşüp ayrıldılar. Biraz ilerledikten 
sonra, Mevlâna yamndakilere:

«— Şükür Allah'a tevazuda da papazı yendik...»

Demişti.

ÂŞK,,. ÂŞK...

Mevlâna der ki: «Âşk geldi. Damanıuda, derimde 
kan kesildi} beni kendimden aldı, sevgiliyle doldurdu. 
Bedenimin bütün cüz’ülerini sevgili kapladı. Benden 
kalan yalnız bir ad, ondan ötesi hep o...>

Uğruna bir ömür bağışlanan, yanıp yakınılan bu 
eşsiz sevgili, Allah’tır. Âşk’ta Allah’a karşı aşın sev
ginin kemale erişi, âşığın aşkta yok oluşudur. Ger
çek ilhama mazhar olmuş, gerçek yokluğu zevk edin- 
nüşlerin en büyük isteği İlâhi vuslat > tır. Mevlâna, bu
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yolun coşkun âşığıdır, aşktan doğmuş, âşkla yoğrul
muştur.

«Bizim peygamberimizm yolu âşk yoludur. Biz âşk 
çocuklanyız; âşk bizim anamızdır.»

Der ve gerçek diriliğin âşkta yol olmakla müm
kün olabileceğini söyler:

«Âşksız olma ki ölü olmayasın, âşk da öl ki diri 
kalasm...>

Mevlâna’nm âşkı, ömrünün üç merhalesinde ol
gunlaşmış, bir ömür bu uğurda harcanmıştır. Mevlâ- 
na bunu bir beytiyle şöyle ifade eder.- «Bütün ömrüm’ 
ün hülâsası şu üç sözden fazla değil: Hamdım. Piştim. 
Yandım.» Eğitim ve yetişme devresinin hamlığmı, Teb- 
rizli Şems pişirmiş, ondan sonra yokluğu ile Mevlâ- 
na’yı yalîîmş, kavurmuştur.

Mevlâna’ya göre, gerçek âşığa aşktan başka her- 
şey haramdır.

îlâhi âşk ve ma’şuk her şeyin üstünde ve içinde
dir. İnsan, kendisini yoktan var edeni nasıl sevmez? 
Bu sevgi, aslında onun özündedir, her şeyin sonu ona 
vanr. Fihi-mâ-fih adlı eserinde şöyle buyurur: «Aslo- 
lan sevmektir. İnsanın mayasındaki bu duyguyu ,ant- 
mah, ayıklamahdır. Bedenimiz bir kovan gibidir. Bu 
kovanm balı ve mumu da üâhi âşktu*...>

Mevlâna’nın, Şemis’e karşı yakmhğı ve âşkı da bu- 
dur, Şeyh Selâhaddin ve Çelebi Hüsameddin’e olan 
âşkı da bu... Onlarda mutlak varlığın kemâlini ce- 
mâlinde Tann-nurlonm gören Mevlâna, gerçek âşkı,
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yani «zât-ı ilâhiye’yi» sembolleştirerek terennüm et
miştir. Mesnevi’sinde: «Hakiki maşuk olan Tann’dan 
başka bir temaşası bulunan âşk, âşk olamaz, saçma- 
sapan bir sevda olur» buyurdukları gibi, Mevlâna’da- 
ki âşk, tam anlamıyla ilâM âşk’tır; başka hiçbir şey 
değildir ve olamaz.

Mevlâna, coşkun âşkını Şems’in adında sembolleş- 
tirmiştir. Kendisinden yirmi yaş fazla 60-70 yaşındaki 
bu derviş, Mevlâna’da öz cevherini bulduğu İlâhi âşla 
olgnuluğa ulaştırmış, yokluğu ile de Mevlâna, onu bu 
âşkın sembolü yapmıştır. Bu sembol, Tann’nm cemâl 
ve celâlini imâ eder. Mevlâna, ezeli mâşuk'un yüzünün 
aJcsini ve nurlu ışıklarını her yerde görür. Tebrizli 
Şemseddin’de bu nurları gören Mevlâna onu bunun 
için över. İlâhi vecdin verdiği mestliği, şarabın mest
liğine benzetmiş, şarabı da âşk şarabı alarak sembol- 
leştirmiştir. İlâhi âşkm, yakıcı sarhoşluğu bu... Şiirle
rindeki bağ, gül, bülbül, hepsi de birer semboldür. 
Aslı maksat Tanrı’dır. Bir rubaisinde bunu şöyle dUe 
getirir:

«Başımı koyduğum her yerde secde ettiğim odur. 
Altı yönde ve altı cihet dışında Mâbud odur. Bağ, gül, 
bülbül, semâ ve sevgili... Hepsi bahane, maksat dalma 
odur.»

İşte Mevlâna’dald âşk ve sevgili.

ÇünİLÜ o, herkesi seviyor, herkesi kabul ediyordu. 
Onca insanlar ceset ve kalıp itibariyle çok, fakat ma
ya ve ruh bakımından tekti. Bir rubaisinde, «Yine gel, 
yine gel... Her kim olursan ol, yine gel... İster kâfir
ol ,ister mecusi, ister putperest. İster yüz kere bozmuş
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ol tövbeni...3 diyor ve üâve ediyordu: «Umutsuzluk- 
kapısı değil bu kapı. Nasılsan öyle gel...» Bütün bir in 
sanlığı çağmyor, aydınlık, nurlu kapısında,, onlara 
gerçek yolu, Hak yolunu gösteriyordu.

MEVLÂNA'DA DOYUMSUZ SEVGİ

(JT), âşk ve cezbe, sohbet ve irfan yolunda mesafe
ler alıyor, çevresine iyilik, doğruluk ve güzellik nur
ları saçıyordu. Bir gün, iki kişinin kavga ettiğini gör
müşü. Kavgacılardan biri, ötekine:

«— Bana bir söyle, benden bin işitirsin...»

Demişti. Bunu duyan Mevlâna, yanlarına gitti, o 
adama:

«— N© söyleyeceksen bana söyle, benimle kavgfi 
et. Bana bin söyle, benden bir bile işitemezsin»^

Deyince, kavgacılar hemen susmuşlar, barışmış
lar, büyük adamm önünde saygıyla eğilmişlerdi. O, 
dostluğun da, sulhun da temelini, insanların karşılıklı 
sevgisinde buluyordu. Kötülüklerden arınmanın yolu 
sevgide idi. Bir gün oğlu Sultan Veled’e şu nasihatta 
bulunmuştu;

«— Oğlum,- eğer düşmanını, düşmanınm da seni 
sevmesini istiyorsan, kırk gtin onun hayrını ve iyiliği
ni söyle, göreceksin ki o düşman senin en yakın dos
tun olacaktır. Çünltü gönülden dile, dilden de gönüle 
yol vardır».

Sevmek, her şeyi her yaratığı sevmek, ruhu ol-
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gunlaştınr, insana huzur verir. Bu sevginin kapılan 
Tanrı sevgisiyle açılır. Tann’yı seven, Tann'mn birli
ğine inanan kişi, kulluğunu sevgiyle gösterir. Bir ru
baisinde sevgili Tann’sma şöyle seslenir:

«Sevgilim, sana yakın olmanm sebebi hep sevgidir. 
Ayağım nereye basarsan, biz oranm toprağıyız. Aşk 
mezhebinde reva mıdır ki, âlemi seninle gördüğümüz 
halde seni görmeyelim.»

Yine şöyle der;

«— Seviyoruz ve hayatımızın güzelliği o yüzden...»
Bu sevgi insanı «kemâl» e ulaştıran, Tann'ya ya

kınlaştıran ve Tann vuslatını tattıran gerçek âşk’a 
Tann âşkına götürürdü. Yalnız gerçek âşkı, dünyevî 
aşktan ayırmak lâzımdı. Mevlâna, dünyevi âşkı, Mec- 
nvm’un devesine benzeterek Me.5nevi’sinde şu hikâyeyi 
anlatmada:

Mecnun, Leylâ’sma kavuşmak için devesine biner, 
ileri sürer. Devenin arkasında çok sevdiği yavrusu 
(daylak) vardır. Mecnun deveyi mahmuzladıkça, yav
rucu'^ride kalır. Yular gevşeyince de deve geriler. 
Mecnun, deveyi sürdükçe deve ileri, yular gevşeyin
ce de deve geri... Bir süre sonra, Mecnun kendine ge
lir. Bir de bakar ki, ne görsün. Bulunduğu yerden bir 
adım öteye gidememiş.. O zaman Mecnun:

A deve! îkimiz de âşığız.. Ben Leylâ’ya; sen 
daylağa... Biz birbirimize yoldaş olamayız. Çünkü bir
birimizin yolunu vııruyoruz».

Gerçek âşık ten devesine binen değil, cân devesi
ne binendir, Cân ve beka âlemine kanat açandır.
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Mevlâna, coşkun âşkını, müzikle, semâ ile besli
yordu. Müzik, âşkla dolup taşan gönlün oynaşı, semâ 
t)u âşkm vecdi ve hareketiydi. Şiirse âşkın dili, gönül 
kandüinin yağıydı... Bu üç estetik unsur, yani müzik, 
şiir ve semâ bir oldu mu, bir âşk çağlayanı köpüre 
köpüre Mevlâna'mn ruhundan benliğinden dökülü
yor ve bu çağlayanda Mevlâna dahi silinip kaybolu
yordu.

Mevlâna: «Semâ, ilahi vuslata erişmek içindir» der. 
Bu vuslat yolunun zevkini alan âşık, zaman ve mekân 
kayıtlanndan kurtulur. Mesnevi’de: «Zamandan, za
man kaydmdan kurtuldun mu, keyfiyet kalmaz. Key- 
fiyetsiz Tann’ya mahrem olursıuin» (c: 3, b. 2075) denir. 
Bu anda «demirle mıknatıs neyse, âşıkla maşuk da 
odur» (Mesnevi, c: 3, b: 3152). Mevlâna’mızm: «Semâ 
ederken, ne neyden haberimiz olur, ne teften...» bu
yurdukları gibi, âşığm cezbe haJi, onu, o anda dünya 
kayıtlarından sıjorır. Bu hal, bir süre devam eder. Son
ra, yavaş yavaş sükıina vanr. Tann’nm mutlak cema- 
Itne ve celâline hamdeder: «Artık öyle bir makama 
ulaşmıştır ki, orada ne zikir, ne zikreden, ne de zikre
dilen vardır». Bunun için Mevlâna: «Semâ, âşıklann 
gıdasıdır. Çünkü onda cânân a vuslatın hayali vardır» 
demektir. Tebrizli Şems: «Hakla isteyen ve ona âşık 
olanlar, semâ ettikleri zaman, âşklan ve manevî hal
leri çoğahr» diyerek, Mevlâna'yı daima semâ etmeye 
teşvik etmiştir.

M EVLÂNA ’DA SEMÂ
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Mevlâna, yeni bir dia, yem bir mezhep vâzetmi- 
yordu. O, imanı tam, gönlü gani, âşık bir Müslüman’ 
dı. Mutlak hakikate ulaşabilmek için âşk ve vecdle, 
Allah’ı seven ve ona hamdeden biır Sufîydi. Bütün 
eserleri bu âşk v© vecdta, bu: «hamd-ü senâ»nm tâ ken- 
dişiydi. Allah’ı seviyor, kitaplarına ve peygamberleri
ne inamyor v© kulluk ediyordu. Bir rubaisinde: «Yaşa' 
dığım müddetçe Kur’an’m kuluyum ben... Hz, Mulmm- 
med (S.AJ) ’in yolunun tozuyum beni. Birisi, benim söz
lerimden, bundan başka: bir söz naklederse, o kimse
den de, o sözden de bizarım ben...» diyordu.

Ve yine diyordu ki: «Ben kul oldum, kul oldum, 
kul oldum... Bu zayıf kul, kulluğu layıkıyla ifâ edeme
diğim için utandım ve başımı önüme eğdim. Her köle, 
âzât edüince sevinir. Yarabbi, ben sana kul olduğum 
için seviniyorum..,»

Bu kullukta ne büyüklük... Bu tevazuda ne bü
yük teslimiyet.., «Kul ol da, at gibi yeryüzünde yürü 
cenaze gibi halkın omu ẑuna binip de yükselmeye ça- 
lîşma» diyordu.

Devrinde, Selçuklu Devleti’nin resmî mezhebi Ha
nefi idi. Medreselerde, ders veren müderrisin dahi Ha
nefi meziıebinden olması şart koşuluyor, hattâ bu şart, 
vakfiyelem geçiyordu. Konya’daki .îUtun-Aba, Kars- 
tay, Sırcah gibi Selçuklu devri medreselerinin vaMiya 
ve kitabelerinde bu kayıtlara rastlanır. Anadolu Sel- 
çuklulan’nm en parlak înUarmda Konya’ya, gelen, bir 
süre medreselerde ders veren Mevlâna’nm da mezhs'

M E VLÂN A ’N IN  KULLUĞU H AK ’KAYDÎ
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bi Hanefîdir. Ama «Âşıklar, mezhep ve milletten 
kurtulmuşlardır. Onlar îçin mezhep ve millet, Tann' 
dır» buyurur. O, Islâm dinine, bu berrak ve asil di
ne, sonradan giren safsatalardan, hele medresenin jn- 
kıcı köhne cehaletinden daima şikâyetçi olmuş, terte
miz şeriatm geniş çerçevesi içerisinde düşünmüştür. O: 
«Pergel gibi ayağımla şeriat üstünde sağlamca dura
rak, diğer ayağımla yetmişiki miUeti dolaşıyorum...» 
diyerek bu toleransını ifade etmektedir.

Mevlâna’ya göre, mânevi huzur ve zevkler inanç
la elde edilir. Ona göre, iman, doğru ile yanlışı, hakla 
batılı ayırdedebUen temyizdi. Amel, insandaki mâna
dır. Söz amelin semeresidir, âmelden doğar.

Ve yine diyor ki Mevlâna: «Kur’an-ı Kerim’e na
zar et ve bil ki, bütün Kur’an nefislerin, kötülüklerini 
bildirmek ve onun ıslahım göstermek şerhidir.» Yine 
diyor k i : «însanoğlu, edepten nasibini almamışsa, in
san değüdrr. Ashnda, insanla hayvan arasındaki fark 
da edeptir. Gözünü aç, AUah’m Kelâmma bir bak. Bü
tün Kur’an’m mânâ^ âyet, âyet edepten ibarettir...»

Devam ediyordu:

«— Allah'tan biz, edep ihsan etmesini isteyelim. 
Çünkü edepsiz kimse, Allah'm lûtfundan mahrumdur. 
Bu kâinat edeple nurlandı, melekler edeple masum ve 
temiz oldu... Senin dahi ruhunun feleği edepli olursa, 
yıldızlar ve iUmlerle aydın olursun. Akhn melek gibi 
edepli olursa, onun gibi ibadet ve kullukta bulunursa, 
ayıplardan ve hatalardan temizlenirsin».
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İLÂHÎ GÜZELLİK RUHUN GÜZELLİĞİDİR

Mevlâna’ya göre, Allah korkusu imanlı bir kalbin 
ziyneti v© süsüdür. Ondan mahrum olan gönüller, ha
rap ve şehvet yuvasıdır.

Bir gün Hıristiyan bir usta, Mevlâna’nın evini ta
mir ediyordu. O sırada, müridlerden bazıları, şaka yol
lu ustaya:

«— Niçin Müslüman olmuyorsun? Dinlerin en gü
zeli, en hak olam îslâm dinidir».

Dediler. Hıristiyan usta:

«— Elli seneye yakındır İd, İsa dinindeyim. Dinimi 
terketmek için ondan korkuyor ve utanıyorum...

Demişti. Bu sırada Mevlâna içeriye girmiş ve:

İmânm sim  korkudur. Her kim ki Tann’dan 
korkarsa, o Hrristiyan da olsa din sahibidir, dinsiz de
ğildir».

Diyerek, asıl tehlikenin dinsiz ve imansızlık oldu- 
ğımu işâret etmişti.

ME^rLÂNA’NIN GÖSTERİŞSİZ BİR HAYATI 
VARDI

Bütün bir mânâ âlemini kucaklayan, engin fikirli 
insan Mevlâna, evinde çok sade, fakirane bir hayat 
sürüyordu. Selçuklu emiri Bedreddin Gevhertaş’ın yap
tırdığı ve babası Sultan’ül-Ulema’ya tahsis ettiği med

115



resenin birkaç hücresinde otııruyor, ziyaxetleri bura
da kabul ediyordu. Saraylara, tahtlara sığmayan ünlü 
sultanlar, ordulara hükmeden emirler, onun bu kü
çük daracık medresesinde küçülüyor, bu gönül hücre
sinden feyz almaya çalışıyorlardı. Medresenin 3rüksek- 
çe bir sahanı vardı. Buradan oturma odası olarak kul
lanılan hücrelere geçilmekte, hücrelerin arasmı ahşap 
perdeler bölmekte idi. Eskiden Konya’da, Anadolu’nun 
birçok kasabalarmda âdet olduğu üzere, sıcak mevsim
lerde geceyi halk evlerin çatısız düz damlarında geçi
rir, serinlerdi. Mevlâna’mn da bazı geceler, medrese
nin dammda oturduğuna dair, kitaplar bügi vermek
tedir.

Sofrası da faldrceydi. Çoğu zaman, yoğurda sar- 
mısak ezer, bazlamaçla (pideş ekmek) lokma ederdi. 
Eve, bir zembü girse, müridleriae paylaştırması için 
Hüsameddin Çelebi’ye gönderir, kendisi asla el sür
mezdi. Bir gün zevcesi Kerra Hatun’un : «Evde îriyecek 
bir' lokma, kalmadı» demesi üzerine:

«— Aman ne mübarek ev. Tıpkı peygamber evi».

Diye, esef etmemesini söylemişti. Saraydan gönde
rilen yemeklere el sürülmez, bunun tekeiTür etmeme
si için ha-ber gönderirdi. Giyimi de öylesüıeydi. Başına, 
deve tüyü bir sikke (külâh) giyer, üzerine de dumanı 
renkte bir destar sarardı. Sırtında, önü yırtmaçlı, uzun 
etekli ve geniş kollu, alacadan bir entari veya cübbe 
bulunurdu. Gerek cübbesinin, gerekse lıırkasmın önü 
daima 3nrtmaçlı dikilirdi. Zira, bu elbiseleri, birkaç 
gün sonra, bir fakirin sırtmda görmek mümkündü. He
diye edeceği zaman, sırtından kolayca çıkması gereki
yordu.
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Bir gün, KeiTa Hatun, kopmuş bir düğmeyi diki
yordu üzerinde... Hanımı, eski bir inanışa uyarak, ağ- 
zma bir şey, meselâ bir çöp almasmı tavsiye etmişti. 
Mevlâna gülerek:

«— Korkma, ağzımda «Kulhuvallahü ahad» var. 
Onu, dişlerimin arasına- öyle bir sütıyorum ki, hiçbir 
şey olmaz...»

Dedi. Menâkıb sahibi Eflâkinin verdiği bilgilere 
göre, Mevlâna, Kayseri’de, şeyhi Burhaneddin Muhak- 
kak-i Tırmızî’yi ziyaretten sonra, Konya’ya dönmüş, 
zahir ilimlerinin öğretimi ile meşgul olarak, vaazların, 
öğütlerin kapılannı açmıştı. Peygamber’in : «Sarıklar 
Arapların tadandır* sözü gereğince bilginlere yaraşır 
bir sarık sarmış, bir ucunu da taylaşan bırakmış, kol
lan geniş bir hırka giymişti. Diğer bir hikâyeden de, 
Tebrizli Şemseddin’in, Konya’dan ilk aynlışında Mev- 
lâna’nm (Hindibari) denilen bir kumaştan (Ferace) 
dikilmesini sö^ediğini, başma da bal renginde keçe 
bir külah giydiğini öğreniyoruz.

Mevlâna:

<— Cübbe ve sankla insan bilgin olmaz. Bilginlik, 
insanın özünde bulunan bir hünerdir».

Der ve giyimine asla önem vermez, halkm giydi
ğini giyer, halktan asmimazdı.

Yine kaynaklardan öğrendiğimize göre, Mevlâna 
uzunca boylu, zayıfça, soluk buğday benizli, siyah kaş, 
elâ gözlü ve kırçıl sakallıdır. Yüzünü çeviren bir tu- 
tamcık sakalı vardı. Uzun sakal bırakan sözde sofileri 
kınar şöyle derdi:
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«— Sakalın çokluğu erkeği böbürlendirir, bu da 
insanı rtiânen öldürür. Çok sakal, sufîlerin hoşuna gi
der. Fakat, sufi sakalını tarayıncaya kadar, arif Tan- 
n ’ya ulaşır».

VAKİT YAKLAŞIYOR, HAK’KA VUSLATI 
ÖZLÜYORDU

Yıllar birbirini kovalamış, Mevlâna’nın soluk buğ
day benzi hafifçe sararmış, kısa ve düzgün sakalmda- 
ki kırçıl tellerin sayısı artmıştı. Uzun ve zayıf vücudu, 
tevazu ve' hiçlik duygusu içinde hafifçe öne eğilmişti. 
Geceli, gündüzlü yazılan Mesnevi, devamlı riyazet, 
vücudunu yormuştu. Yalnız gözleri, iri elâ gözleri, as
la pırıltısını kaybetmemişti. Ruhundaki, asla sükûn 
bulmayan coşkun, cezbeli âlemin aynası olan bu göz
ler, celâl nurları saçıyor, onlara kimse, dikkatle baka
mıyordu.

Mesnevi’nin yazılması bitmişti. Görevini tamamla
mış insanların huzuru içinde, bu âlemden ayrılmak 
ister gibi bir hali vardı. Dostları bunu hissediyorlardı. 
Son gazellerinde ise, mutlak varlığa bir an önce ka
vuşmanın heyecanı ve özlemi vardı.

1273 yılmın sonbaharıydı o günler... Konya’da sık 
sık depremler oluyor, halk sokaklara dökülüyor, gece
lerini çadırlarda geçiriyorlardı. Gene büyük bir dep
rem olmuş, yer yerinden oynamıştı. Mevlâna o gün:

«— Korkmayımz, yerin kamı acıktı. Son günlerde 
yağlı bir lokma istiyor... İnşaallah, muradına çabuk 
vasıl olur da siz de üzüntüden kurtulursunuz...»
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Demişti. Bu depremden birkaç gün sonra da yor
gun bedeni, artık bir daha doğrulmamak üzere yata
ğa düştü. Devrin tanmmış doktorlarından Nahcuvanlı 
t̂ abib Ekmelüddin ve Gazanferî, hastanın başucundan 
aynlımyor, ilâç üstüne ilâç yapıyorlardı. Yüksek ateş, 
nabızdaki intizamsızlık bir türlü giderilememiş, has
talık kırk gün uzamıştı.

Konya üzüntü içerisindeydi. Başta, Selçuklu Sulta
nı Gıyaseddin Keyhüsrev III. olmak üzere, vezirler, 
emirler, bilginler ve halk ziyaretine koşuyor, onun 
mübarek yüzünü bir kere daha görmek istiyorlardı. 
Bir gün de yakm dostu Sadreddin Konevî gelmiş, «âcil 
şifalar» dilemişti. Mevlâna:

«— Tann sîzlere şifalar versin. Âşıkla maşuk ara
sında bir kıl inceliğinde gömlekten başka bir şey kal
madı. Bunu da soyunup çıkarmamı ve Hak vuslatına 
ulaşmamı, nurun nıuira kavuşmasını istemiyor musu
nuz?

Dedi. Sonra da:
«Ben bedenden soyundum, o hayalden soyundu. 

Şimdi, vuslat mertebelerinin burcunda sahnmadayınv..
Sen ne bUirsin iç âlemde nasıl bir padişahla dü

şüp kalkmadajrım? Altm gibi sapsan benzime bakma, 
demirden bir ayağım var benim.

Beni buraya getiren o padişaha tamamiyle yüz 
tuttum. Beni yarattığmdan dolayı binlerce şükürler 
olsun ona..»

Diye başlayan gazelini okudu. Son gazelleriydi 
bunlar. Ölümü, Hak’ka vuslatı istiyor:

119



«cGerçekten Iıabeıl oiarak ölen âşıMar, Hak’kın 
huzurunda şeker gibi erirler, fcath-tatiı ölürler,

“Elesf kitabından âb-ı bayat içerler de bir başka 
İşveyle ölürler onlar..»

Diyordu.

GÜNEŞ. İRFAN GÜNEŞİYLE BİRLİKTE 
GURUP ETTİ

Sultaı;! Veied, yatağın başucunda, sevgili babası
nın ateşler içinde yanan ellerini, soğuk sularla yıkı
yor, yaşh gözlerini göstermemek için bakışlarını baş
ka yöne çeviriyordu. Kerra Hatun, kızı Melike, diğer 
oğlu. Emir Alim Çelebi yanıba^mdaydı. Çelebi Hüsa- 
meddin’le birlikt©, bütün aile günlerden beri uyku dü- 
nek görmemişlerdi.

Son gece Mevlâna yatağından doğruldu. Yüzünde 
İlâhi bir neşe, tatlı bir mahzunluk vardı. Başucunda 
bekleyen oğlu Sultan Veled’e :

«— Veled, oğlum... Ben iyiyim artık.. Git, yat.. 
Biraz dinlen...»

Dedi. Sultan Veled, istemeyerek itaat etti. Mevlâ
na arkasından kesUt kesik son gazelini söylüyordu:

«Git, başmı yastığa koy, yat; bırak beni, şu geceleri 
dönüp dolaşan, yanmış yakılmış biçâreyi.

Biz, geceleri ta sabahlara kadar sevda dalgalan
arasında bocalar dururuz. İstersen gel bağışla bizi,

istersen git, cefâ et bize...
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Benden kaç ta sen de belâya uğrama? selâmet
yolun<â.

Gözyaşları dökerek gam bucağında sürünüyoruz. 
Akan gözyaşlanmızm yolunda, yüz yerde yüz

değirmen kur.

Kuvvetli biri var ki, bizi çekip götürmede; 
mermerden bir gönül var onda, adamı alır, götürür 

de kimse ona hesap bile soramaz...

Güzeller padişahına, âşıklara vefa vacip değil; ey 
yüzü sararmış âşık, sen sabret, sen vefakâr ol.

Bîr dert ki, ölümden başka devası yok; artık ben 
nasıl olur da bu: derde çare bul diyebilirim..»

Ertesi gün, 3iâne iyi görünüyordu ama bu görünüş
te sevgili Tann’sına bir an evvel kavuşmanın heyecanı 
vardı, Artık ölümsüzlük fermam yazılmış, Mevlâna 
bu fermanı çok önceden okumuştu î

«Ben o padişah değilim ki, tahttan ineyim de ta- 
buta bineyim. Benim fermânımm yazısı ebediliktir..»

Diyordu.

O gün, 17 Aralık 1237 pazar günüydü. Mevsim kış 
olmasma rağmen parlak bir güneş ağır aheste, Kon
ya’nın batısmdaki Takkeli dağlara doğru süzülüyor
du. Yatağm başmda Sultan Veled, sağmda Hüsamed- 
din Çelebi.. Mevlâna biri öz, diğeri mânevi İki sevgili 
oğluna yaslanmış, dudaklarmda kelime-i şehâdet, vus
lat anım bekliyordu.

Akşama yakm, güneş Takkeli dağlarda gurup
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ederken, beri yanda bir irfan güneşi de fâni âlemden 
«can ve bekâ âlemi»ne kanat açıyordu.

Sabahın erken saatlerinde, minarelerden yükse
len sala sesleri şehri bir daha sarstı.. Mevlâna’nın 
yakm dostlarından İmam İhtiyareddin, cenazeyi tene
şire çıkardı. Kendi eliyle yıkıyor, teneşirden dökülen 
sulan dervişler, bir damla bile yere düşürmeden top- 
luyorlardı. Cenaze kefenlendi, tabuta kondu. Medre
senin avlusundan dışarı çıkardıkları zaman, kıyamet 
işte bu anda koptu.

Konya  ̂ tarihi boyunca böyle çeşitli, böyle renkli 
bir kalabalığa sahne olmamıştı. Sultanlar, emirler, bil
ginler, cahiller, imamlar, papazlar, siyahlar, beyazlar, 
her smıf halk, her dinden, her mezhepten insan... Irk
lar, sınıflar ve dinler ilkin burada, Mevlâna’mn med
resesi önünde bir araya gelmişlerdi. Rubaisindeki; 
«Gelsin varlık naımna ne varsa gelsin.. Kâfiri putpe
resti, mecusi’si gelsin..» mısraı bugün için söylenmişti, 
bugün için, bir düğüne dâvet eder gibi dâvet olun
muşlardı sanki..

Tabut, omuzlar üzerinde yükseldiği zaman, bir 
vaveylâ koptu. Halk hücum etmiş, tabuta el sürebil
mek için birbirlerini çiğnemişlerdi. Sıkışıldık, son de
receyi bulmuştu. Tabutu taşıyanlar oldukları yerde 
kalmışlar, bir adım olsun ilerlememişlerdi. Buna bir 
çare bulmak lâzımdı. Ama nasü? Halktan ileri gelen 
birkaç kişi kalabahğa haykırdı.

«— Müslüman olmayanlar çekilsin».
Mümkün değil... Kimse yerinden kımıldamıyor, 

üstelik kalabalık gittikçe büî^üyordu. Müslümanlardan
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bir grup ilerde cenazeyi bekleyen Başvezir Sahip Ata 
Fahreddin Ali ile Emir Süleyman Pervâne'ye şikâyet
te bulundular:

«— Mevlâna, Müslümanların şeyhidir. İseviler, 
Müsaviler diğer dinlerden olanlann aramızda işi ne? 
Bunlar ne yüzle cenazeye geliyorlar? Çekilip gitsinler, 
biz de rahat rahat görevimizi yapalım...»

Bunu işiten papazlar, hahamlar atıldılar:

«— Hayır, bu din padişahı bizim reisimiz sayılır. 
Biz, Musa’mn ve bütün peygamberlerin hakikatim, 
onun açık sözlerinden anladık. Kendi kitaplarımızda 
okuduğumuz peygamberlerin hareket ve kişiliğini on
da gördük.. Siz Müslümanlar, Mevlâna’yı nasıl devri
nin peygamberi olarak tanıyorsanız, biz de onu, za
manın peygamberi olarak biliyoruz. Siz nasıl onun 
muhibbi iseniz, biz de onun muhibbi ve müridiyiz. O: 
«Yetmişiki millet sırrını bizden işitil'. Biz, bir perde il© 
yüzlerce ses çıkaran bir ney’iz..» demedi mi? Söyleyi
niz demedi mi?.»

Bir başka papaz ağlayarak:

«—■ Mevlâna insanlığa, insanlar üzerine inayet 
ışıklan saçan bir güneştir. Güneşi bütün dünya sever, 
bütün âlem onun nuruyla aydınlanır. Siz, güneşi, biz
den nasıl olur da mahrum edebilirsiniz?»

Bir Musevi:

«— Mevlâna ekmek gibidir. Herkes için ihtiyaç
tır. Siz hiç, ekmekten kaçan bir aç gördünüz mü?»

Kim, ne diyebilirdi bu sözlere? Kuşluğa doğru ta
but güçlükle yola düzüldü.
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Cenazenin önünden hafızlar, müezzinler yürüyor, 
yüksek sesle Kur’ân-ı Kerim, «tilâvet» ediyorlai’dı. On- 
lann da önünde neyzenler, kudümzenler vardı. Kor
tej, ana caddeye çıktığı zaman, ortalık yeniden karış
tı. Atlı nıuhafızlar, halkı sopalarla dağıtmak zorunda 
kaldılar; ama kim dinler? HaUc, dövülmeye, ezilmeye 
çoktan razıydı. Yeter ki, Mevlâna'nın tabutuna bir ke- 
recik el sürebilsin..

Mevlâna, Konya Kal’ası’nm doğusunda ve şehrin 
dışmda bulunan gül bahçesine defnedilecekti. Daha 
önce buraya ,babası Sultan’ül Ulema, oğlu Alâeddin 
Çelebi, caıt dostu Selâhaddin-i Zerkubi gömülmüş, sul
tan tarafından hediye edilen «has bahçe» Mevlâna’nm 
ifadesiyle, «erenler bahçesi» olmuştu. Medreseden bu
raya yayan, on-onbeş dakikada gelinebilirdi. Şimdiy
se cenaze saatlerdir yoldaydı. Kortej bir türlü ilerleye- 
miyordu. Birbirini çiğneyen kalabalık yüzünden, hem 
yol almamıyor, hem de eller üzerindeki tabutu kimse 
bıralonak istemiyordu. Bu yüzden tabut, birkaç kere 
kınlmış, güçlükle tamir edilebilmişti. Neyse, ikindiye 
doğru tabut musalla taşı üzerine konabüdi.

Cenaze namazı kılınacaktı. Mevlâna, namazının 
Sadreddin Konevî tarafmdan kıldınimasım vasiyet et
mişti. İhtiyar Sadreddin Konevî üzüntüsünden bitkin
di. Gözyaşlarını içine akıtıyor, dudaklarından dualar 
dökülüyordu. Muarrif, namazı kıldırması ve saflann 
önüne geçmesi için, Konevî’ye:

«— Buyurunuz...»

Dediği zaman, birkaç adım attı, sendeledi, sonra 
da olduğu yere yığılıverdi. Bayılmıştı. Durumu gören
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Kadı Sıraceddin, hemen ilerlemiş, safm önüne geçmiş :

«—■ Er kişi niyetine...»

Diyerek namaza durmuştu. O anda binlerce dil 
«tekbir» getirdi. Sanki, dağ, taş kıyamdaydı bu an..

Namazdan sonra, tabut tekrar omuzlar üzerinde 
yükseldi. Sevgili babası Bahaeddin Veled’in mezan. 
başma getirildi.

Baba, sevgili oğlunu «ağuş»una basabilmek, ken
disinden daha da yücelmiş bir irfan yıldızını karşıla
yabilmek için ayakta bekliyor gibiydi. Yahut gönül
ler onu böyle tasavvur ediyordu.

Akşam güneş batarken Mevlâna toprağa verilmiş
ti. Asimda toprağa verilen, boş bir kovan, bir cesetti. 
Mevlâna gönüllere ebediyen yerleşmişti.

MEVLÂNA’NÎN MEZARI ÜZERİNE 
BİR TÜRBE YAPILIYOR

Şimdi yaşayan Mevlâna değil, onun fâni vücudu 
değil, mânâ idi. Mesnevi’sinde (c. 6. b. 873) «Zaten 
görünen beden, sonunda gitmek için kurulm^uştur. Fa
kat, mânâ ebediyen neşeli bir halde yaşayacaktır» 
beyiti, sanki bugün içia söylenmişti. O vücud, Mevlâ- 
na'nın ifadesiyle: «Güneşin önündeki mum âlevi gsbi 
bir bakıma yoktur, bir bakıma vardır», «Cüz’i» varlı
ğı, «külli» varlıktan kaybolmuştur. Şimdi Mevlâna: 
«Ben tenden soyımdum^ O hayalden soyundu. Artık, 
vuslat ilinin en ileri makamlannda sahnmadayım.» 
(Mesnevi o. 6, b. 4619 diyordu. Ve geride kalanlara 
şöyle sesleniyordu Mevlâna: günüm Cuma’dır,
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hutbem daimi.. Minberim yüceliktir, maksurem insan
lık..»

Bir devir kapanmış değil, belki yeniden açılmıştı. 
Mevlâna hamken pişmiş, sonra da yanmıştı. Ama, 
onun tutuşturduğu ocak tütüyordu. Hem de alev alev, 
şimşek şimşek..

Dostlan onun mezarı üzerine ilk otağı kurmayı, 
önce bir türbe yapmayı düşündüler.

Mevlâna’nm aziz hatırasını ebedileştirecek ve 
sevgisini amtlaştıracak bir esere lüzum vardı. Gönül
ler, gönül sahipleri bu istekle yanıyorlardı. Ve bu is
tek bir gün kuvveden fiil© çıkmıştı. Mevlâna’nın ölü
münden birkaç ay sonra, ona büyük bir saygı besle
yen Emir Alemeddin Kayser, bu istekle Sultan Veled’e 
başvurdu. Sultan Veled, uzun uzun düşündükten son
ra :

«— Pekala, ne kadar dünyalığın var?»
Dedi. Alemeddin Kayser:
«— Helâl malımdan otuz bin dirhem...*
«— Bu para az, nasıl yapabilirsin?»

«— Hele bir başlayalım, üst tarafına Allah ke
rim...>

««— O halde tam bir doğruluk ve samimiyetle 
kararını ver, yapmaya başla...»

Alemeddin Kayser, hemen hazırlıklara başladı. 
Mevlâna’ya bîr türbe yaptırılacağım işiten Emir Per
vane ve kansı Gürcü Hatun, bu kutsal işe harcedil- 
mek üzere elli bin dirhem yardımda bulundular. On- 
ikibin dirhem de Sultan Veled’le, Çelebi Hüsameddin
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vermişlerdi. Böylece doksanikibirL dirhemle inşaata 
başlanmış oluyordu. Bu para bugünün rayici ile beş 
milyon lirajn buluyordu.

Türbenin mimarı Tebriz Türklerinden Bedreddin 
admda, Mevlâna’ya bağlı, birçok fenleri bilen bir sa
natkârdı. Aşk ve şevkle çalışıyordu. Diğer yönden, 
türbenin iç süslemelerini. Selim oğlu Abdülvahid ta
mamlıyordu.

Türbe, önce, dört fil ayağı sütım üzerine oturan 
on altı dilimli, dıştan çinilerle, içten kalem işi nakış
larla süslü bir kubbe olarak inşa edilmişti. Diğer yön
den mimar Abdülvahid, Mevlâna’mn mezan üzerine 
konacak olan ahşap sandukanın projelerini çiziyordu. 
Sandukaya yazüacak olan kitabenin metnini Sadred- 
din Konevî hazırlamıştı. Sultan Veled’le, Çelebi Hüsa- 
meddin de, Mevlâna'nm Divâna Kebir’inden gazeller, 
Mesnevi’sinden beyitler seçmişlerdi. îş, sandukanın 
işlenmesine kalmıştı. KonyalıjGenak oğlu Hüsameddin 
Muhammed adlı usta bir marangoz da bu işi üzerine 
aldı. Fınnlanmış cevizleri dilerek işlemeye, yazüannı 
yazmaya teşladı. Kısa zamanda sanduka da tamam
lanmış, Mevlâna’mn mezan üzerine konmuştu.

Mevlâna’mn türbesi tamamlanmıştı. Bu taştan, 
tuğladan bir yapı değil, âşıklar kâbesiydi. Mevlâna: 
«Yere hangi tohum ekildi de bitmedi?» diyordu. Şim
di o toprağa atılan tohumdu, yeniden bitecekti. Ve 
gerçekten, ölümünden sonra füiz vermeye başladı. 
Arif’in gönlünde, ney’in nağmesinde, semâ’nın mihve
rinde, şairin dilinde, dervişin hayalinde hep Mevlâna 
vardı. Yaşıyordu.
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B Ö L Ü M  VII 

MEVLÂNA’NIN ESERLERİ

Mesnevi:

Mevlâna’nın büyük ve ölümsüz eseri Mesnevi, 
Farsça manzum ve 6 cilttir. Adını, Divân Edebiya- 
tı’ndaki bir şiir tarzından almıştır. Mevlâna Müze
sindeki en eski mesnevi nüshasına göre 25618 be
yittir.

Mesnevi’nüı ilk 18 beyiti, Hz. Mevlâna tarafından 
yazılarak yakm dostu ve müridi Çelebi Hüsameddin’e 
okunmuş, onun isteği üzerine, devaım olan beyitler 
Mevlâna tarafından söylenmiş, Çelebi Hüsameddin de 
bu beyitleri yazmıştır. Her cildin sonunda, Çelebi Hü
sameddin tarafından Mevlâna’ya okunarak düzeltme
leri yapılmış, böylelikle Mesnevi 6 ciltte tamamlan
mıştır.

Mevlâna, Mesnevi’nin her cildine mensur bir di
bace (önsöz) ile başlamıştır. Dibâceler, o cildin özü, 
mayasıdır. Mesnevi’de tasavvufi fikirler, biri diğerine 
bağlanan hikâyelerle de zengüileştirilmiş, açıklanmış
tır. Mevlâna, eskilerin «tahkiye» dedikleri hikâyeli an
latım metoduna büyük önem vermiş, bir hikâyeyi an
latırken başka hikâyeye geçmiş, sonra ilk hikâyeye

129



dönerek tamamlamıştır. Böylece Mesnevi, didaktik, 
her okuyanm kolayca anlayabileceği bir eser olmuş, 
Mevlâna’nın vecdi, coşkım iç âlemi, kıvrak zekâsı, ay
rıca sürükleyici üslûbu, sanatı Mesnevi’yi Çok değerli 
bir şaheser halüıe getirmiştir. Mevlâna, söylemek is
tediklerini âyet, hadîs, halk deyimlerine de bağlaya
rak, hatta bunları tefsir ve şerhederek, eserini güçlen
dirmiştir. Mevlâna’dan sonra Mesnevi, dergâhlarda, 
camilerde mesnevihanlar tarafından topluca okun
muş, şerhedilmiş, hatta Mesnevi öğretimi yapan «Dar’- 
ül-Mesnevi»ler kurulmuştur.

Çeşitli dillere çevrilen Mesnevi, Türkçeye de pek 
çok defa tercüme edilmiş, şerhleri yapıirmştır. Mesne" 
vi’nin manzum tercümeleri de vardır. Son olarak Ve- 
led Çelebi (îzbudak) ve Abdülbaki Gölpınarlı İsa fın 
dan yapılan tercümeler, yayınlanmıştır.

Dlvân-ı Kebîr:

Mevlâna’nın tasavvufi gazellerini içine alan, ve
zinlerine göre alfabetik olarak tasnif edilmiş 21 divân 
(bahir) ile rûbailerinden meydana gelen büyük eseri. 
Divân-ı Kebir’deki gazellerin beyit saînsı 44.834 olarak 
hesaplanmıştır. Bıma 1765 rûbaisindeki beyit sayısı 
olaıı 3530 da üâve edilirse, Divân-ı Kebîr’d© 48.364 be
yit var demekür.

Mevlâna, gazellerinde can dostu Şemseddin-i Teb- 
rizi’nin adını mahlas olarak kullandığı için, Divân-ı 
Kebir’e, özellikle doğu ülkelerinde «Divân-ı Şems-i 
Tebrizî» adı da verilmiştir. Mevlâna, bazı gazellerinde
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yakın ve can dostu Şeyh Selâhaddin'in adını da mah
las olarak kullanmıştır.

Divân-ı Kebîr, tasavvuf! görüşle bir âşk kitabıdır. 
Mevlâna, Divân-ı PCebîr’inde, İlâhî âşkla sarhoş, coş
kun, cezbeli, yakıcı, her türlü kayıtlardan sıyrılmış, 
köpürerek çağlayan, bendini yıkan bir sel gibi hür şa
irdir. Şairliğûı d© ötesinde uçsuz bucaksız bir âşk de
nizidir.

Seçmeleri, çeşitli dillere çevrilen Divân-ı Kebîr, 
bütünüyle ilkin Abdülbaki Gölpınarlı tarafmdan nesir 
olarak dilimize çevrilmiş, rûbailerle birlikte 8 cilt ha
linde yayınlanmıştır. Rubailerinden bazıları H. Rtfat 
ve M.N. Gencosman tarafından nazmen tercüme edil
miştir.

FİM mâ flh:

Fihi mâ-fih, Mevlâna’nın sohbetlerinin not edilme
siyle meydana gelmiş, Farsça mensur eseridir. Mev
lâna, sağlığında kendisini ziyarete gelenlerle veya zi
yarete gittiği kişilerle konuşurken, sorulanlara cevap 
verirken, sözleri orada bulunanlar tarafmdan kaleme 
almmış, bu sohbetler belki bir kere Mevlâna’ya da 
okunarak bölümler halinde bir araya getirilmiştir. 
Mevlâna, bu sohbetler sırasında, âyetleri tefsir ve ha
disleri şerhederek, konuyu hikâye ve şiirlerle de süs
lemiştir. Fihi mâ-fih’in bazı bölümleri, Mevlâna’nın 
yakın dostu Selçuklu Veziri Muineddin Süleyman Per- 
vane’ye hitaben söylenmiştir.

Fihi mâ-fih’te, tasavvufî dünya ve ahiret görüşle
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ri, sülük ve dereceleri, mürşid ve mürid İlişkileri, 
imân, âşk, amel, ahlâk, ibadet, konuları, Mesnevi’de ol
duğu gibi hikâyelere bağlanarak anlatılmış, Mevlâna’ 
nın akıcı üslûbu, eseri bir kat daha zenginleştirilmiş
tir.

76 bölümden meydana gelen Fihi mâ-fih, birçok 
dillere çevrildiği gibi Türkçeye de Prof. Dr. Meliha 
Ambarcıoğlu ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından ter
cüme edilmiştir.

Mecâlis'-i Sâb’a:

Mevlâna’mn yedi vaazı veya öğüdünün not edil
mesiyle meydana gelen Arapça-Farsça mensur eseri
dir.

Mevlâna’nın Şemseddin-i Tebrizî ile buluşmasın
dan önce Konya camilerinde vaaz ettiği, medresede 
öğrencilerine ders verdiği bilinmektedir. Mevlâna’nm 
yedi vaazı, işte bu günlerde oğlu Sultan Veled, veya 
başka kâtipler tarafından not edilmiş, muhtemeldir ki 
bu notlar, daha sonra Mevlâna’ya okunarak düzelt
meleri yapılmış, kitap haline getirilmiştir.

Mecâlis-i Sâb’a'da vaazlara (meclislere), bir hut
beyle başlanmakta, Tanrı’nm kudreti, ululuğu, birliği 
övülmekte, söze ve konuya uygun âyet ve hadîsler 
tefsir ve şerhedilerek hikâyeler anlatılmakta, bazen 
şiirler söylenmektedir. Böylece Mevlâna, ele aldığı di
nî, ahlâkî ve tasavvufî konuyu, halkın anlayabileceği 
bir seviyede, açık, akıcı, bir üslûpla işlemektedir.
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Mecâlis-i Sâb’a, çeşitli dillere çevrildiği gibi, Türk- 
çeye de 1937 yılında Prof. Uzluk yayımı ile Kitapçı 
Hulusi, 1965 yılında da Abdülbaki GölpmaJİı tarafın
dan tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır.

Mektubât:

Mektubât, Mevlâna’nın beşinci eseridir. Bu kitabı 
da mensurdur. Mevlâna’nın Selçuklu Devleti ileri ge
lenlerine, başta sultan olmak üzere vezirlere, emirle
re, dostlarına, herhangi bir konu ile ilgili olarak yaz
dığı 145 mektup sureti bir araya getirilmiş, böylece 
Mektubât meydana gelmiştir. Mevlâna’nın mektupla
rı, o devirde âdet olduğu üzre, mektup yazılana ma
kamı, bilgisi ve dirayetine uygun övücü sözler ve du
alarla başlamakta, daha sonra söylenmesi gerekenler, 
çok süslü, edebi bir dille ifade edilmektedir. Mevlâna’ 
nın mektupları, öğüt veren, doğruyu ve gerçeği göste
ren, Mevlâna’ya özgü bir üslûbun örnek şaheseridir. 
Mektuplarmda sırası düştükçe âyetler, hadîsler veril
miş, beyitler yazılmıştır. Mevlâna’nın Mektupları, 
Mektubât-ı Mevlâna adıyla yayınlandığı gibi «Mek
tuplar» adıyla da Abdülbaki Gölpınarh tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir.
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Konya Mevlâna Türbesinde 
Mevlâna'nm Sandukası



Mevlâna Celâleddin, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
ilimde, fikirde ve sanatta en parlak yıllarını yaşadığı 
onüçüncü yüzyılda, devletin başşehri Konya’da yetişen, 
eserler veren ve 1273 yılında yine bu şehirde vefat eden 
tanınmış bir Türk bilgini, mutasavvıf ve şairidir.

Mevlâna’nın, onüçüncü yüzyılın başlarında, Asya 
Türkistam’nın Belh şehrinden Anadolu’ya göçüşü, Kon
ya’ya gelişi, Konya’da bir ilim ve tasavvuf ortamını bu
larak burada yerleşmesi, yetişmesi, çevresi, eserler ver
mesi, fikirleri ve ölümü bir «hikâye» üslûbu içerisinde 
bu kitapta verilmeye çalışılmıştır.

Bu eser, hakkında pek' çok kitap yayımlanan Mev- 
lânâ’yı özde ve sözde bütünüyle tanıtması bakımından 
ayrı bir değer taşımaktadır.
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