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M evlevîlik mi?.. Hayır, M evlevîlik Kültürü. Yalnız Türk halkı değil, bütün m ille tle r ay
dınlandığı ölçüde, M evlevîliğin ruhî irfan ve asâletinı benimsiyor. Mevlânâ hakkın- 
daki çeşitli yayınların çokluğu ile her sene Konya ve çeşitli illerim izde, hatta Batı da 
yapılan ih tifa lle r ve semâ gösterilen bunun m isâlid ir. Peki neden ?

Zamanımız dünyasında insanın en büyük ihtiyacı, ruhî özleyişlerini tatmin etmek veya 
başka bir deyişle gönül huzuru'na sahib olmaktır. Bu hususu kimi İnsan kendi te rb i
ye, bilgi ve görgüsünde; yahut, kendisinden sonra gelecek nesillerin bile gönüllerim 
tatm in edebilme yaradılışına sahip kim selerin manevî kudretinde bulur. Kimi insan 
da bunları ve kendi aslındaki güzellikleri anlamaktan yoksun, manevî sandığı yanlış yol
lara sapar, işte o zaman, günümüzün medenî ve ahlâkî görüşlerine ters düşen ölçüsüz 
ve üzücü durumlar ortaya çıkar.

Mevlânâ’ya artık şeklen değil, ama kalben bağlı olanlar kendilerim  tatm in olmuş görü
yorlar. Bu husus, XX ncı asır Türkıyesi'nde en değerli ruhî kazançtır. Bunun İspatı, 
700 yıllık  Mevlevî Medenıyetl’nın rehber, düstur ve kitaplarının revaçta olmasıdır.

M evlevîlik hakkında birkaç söz

M evlevîlik, İslâmî-kaidelerin lyl karşıladığı ?e İslâm iyet kadar eski an anelere sahip 12 
tarikat tan biri olup, 7 asırlık b ir tarihe sahiptir. Hz. Mevlânâ'nın 1273 de vefatından 
sonra Konya'da, oğlu SuJtan Veled tarafından, babasının fe lsefesi sem bolleştirilerek ku
ruldu. Usûl ve erkânı sınırlandırıldı. Mevlânâ hanedanının erkek tarafından gelen ve 
Çelebî denen erkânı, sırasıyle ve dürüst şartlarla Tarikat ın Şeyh'liğinI ve şifahî tüzüğü
nü devam e ttird ile r. Konya dakı Dergâh‘da «Sertabbah» [Aşçıbaşı) denen ve baş mür- 
şîd sayılan Dede’lerın yanında binbir gün cile çıkarıp pişen (olgunlaşan) dervişler, 
merkezin onaylaması ile herhangi bir şehirde tekke açıp Şeyh'lik yaptılar.

M evlevîlik hem halk a ve hem de aydınlara açık b ir tarikattı. Gayesi, insanın doğuş.un- 
daki iyi tarafları olgunlaştırmaktı. Tekkelere bağlı dervişler, dedeler ve şeyhlerin rabı
talı, İslâmî disiplin sahibi, b ilg ili ve örnek insan olmaları cem iyeti memnun eder, onlar 
gibi olma yollarının kendilerine her zaman açık olmasından sevinç duyarlardı. Mevle
vîliğe intisabın yegâne şartı, Islâm şeriatına uymak ve Mevlevîliğin hususî kaidele
rine riayet etmekti, içine M evlevî’lik  ateşi düşüp dergâhlara koşan kimseye üç yol 
açıkdı :

1 —  Çile çıkarıp Dede olmak dileyenlere «Dervişlik kolay değil, demir leblebidir. Ne 
çiğnenir, ne yutulur. Yol uzundur, tam bınbir gün. Yoruldum demeden söylene
ni yapacak, herşeye «Eyvallah» diyecek ve klrn^seden şikâyet etmeyeceksin. Şe- 
-riata muhalif-hareketin olmayacak»,- denirdi.-
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2 —  Yalnız semâ'a g irip derviş olmak isteyenlere, M evlevîlik örf ve âdetinden çıkma
dan, kâinatın seyrine uyup semâ etmek ve derviş lik  vecibelerini yerine getir
mek düşerdi.

3 —  Dede veya derviş olmak gayesiyle değil de, onların arasında bulunup ruhî halle
rinden istifade etmek, Mevlânâ'nın sohbetlerinden feyiz almak ve onların kaide
lerinin haricine çıkmamak üzere intisab edenlere ise Mevlevîliği seven anlamı
na »Wluhib» derlerdi.

Bunların her üçünü bir arada yapmaya karar verip sebat edenler çoktu. Hayatları bo
yunca Mevlevî'liğ ih yüksek ıçtimaî ahlâkını sürdürürler ve cemiyette özel kıyafetleri 
ile görünmeseler bile, hal ve tavırlarıyla M evlevîlik lerim  yalnız lisanen değil şahsi
yetleri ile belli ederlerdi. Ciddiyet, vazifeşinaslık ve dürüstlükle ruhî tekâmülde za
manlarında cidden örnek olmuşlardır.

.Mevlevî tekkelerinin en yoğun bulundukları ye r İstanbul’du. Âdeta burası Mevlevîlik 
merkezi İdi. Münevverler ve her sınıf halk, aradıklarını burada buluyorlardı. Bu tip 
yerler âdeta birer sanat akademisi idiler. Daima ilerleme gösteren Türk M usikîsini 
burada dinleyip anlıyor, edebiyat meraklıları aradıklarını burada buluyorlardı. El sa
natları ile meşgul bazı dervişler-, eğer Dede iseler kendilerine tahsis olunan odalarda 
güzel yazı (hüsn-ü ha t], kalem makta’ları ve bazı fild iş i oyma işlerini merakı olanlara be
lirli, günlerde öğretiyorlardı. Mevlevîler feyz’in, yanı ruhî inkişafın bir keramet olduğuna 
inanırlardı. Dergâh'a giren en cahii insan bile  her hususu anlamaya çalışır, edeble ko
nuşmasını öğrenirdi. Mesnevi takrirle rin i dinler, İslâmî terbiye ve ruh alemimizden 
irfan hissesini alır, cemiyette dürüst ve seçkin b ir insan haline gelirdi.

XIX uncu asrın ortalarına doğru tekkelerde Şeyh’lik  babadan oğula geçmeye başladı. 
Bu durumu; kâmil, fâzıl ve bir büyük zât olan Kuşadalı İbrahim Efendi şöyle değer
lendirir ; «Artık tekkelerden feyz kalktı», Bu söz tekkelerin sonunun geldiğini belli 
ediyordu. Nitekim kapandı tekkeler. Fakat Mevlânâ’nın 700 yıl önceki b ir sözü gerçek
leşmiş ve Konya’daki Hz. M.evlânâ Âsitâne'sı kapanmamıştır. Hâlâ gönüller onun sev
gisiyle dolup taşmaktadır. Eskiden M evlevîliğe a it yayınlar bugünkü -kadar çok değildi. 
Tarikatın ruh ve mânâsı gönüllere pek kolay aktarılamıyordu. Mevlânâ’nın neslinden ge
len Prof: Dr. Feridun Naf|z U^ ve emsalinin.ilk teşebbüşLeriyle^bu konuda^yayın yo
lu acildi. Bugünün nesli eskilere nazaran Mevlânâ’yı daha iyi anlıyabiliyor. O’nun ce
m iyet yaşayışında saadet yolunu açan fik ir le rine  sahip oluyor. Artık Mevlevîlik re ji
mini ihyaya lüzum yoktur. Ama hepimize, hiç bir garaz ve ivazı olmayan Mevlânâ’lık 
yolu açılmıştır. ,Bu kolay ve külfetsiz b ir yoldur. Hem zarnanımıza da çok uyar. Or
taya koyduğu ruhî ve ahlâkî kaideler o kadar yenidir ki. Kendisini bu yolda yetiş
tirmeye çalışacak olanlar bunun ne kadar doğru olduğunu anhyayiecek seviyeye var
mışlardır. Biz bugünkü müspet anlayışla Mevlânâ'ların çoğalmasını istemekteyiz. Bun
lar herhangi bir tekke’ye bağlı olmadan, asrımıza en uygun, sevgi ve bağlılık yollariy- 
le herkese açık ilerleme yolunu tutmuş kim seler olmalıdır. Herkes nasıl b ir kudret-i
külliye'ye bağlj olduğunu, kendi jç_hüylyet^ görebilm elidir.__Uzay„ye_atpm_d_evrinde_
bunu benimsememiz,-kolaylıkla-tekâmül-etmemizi-sağlıyacaktırr

VI



Mevlânâ’nın hayatına bir nazar

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî cidden değerli b ir anne ve baba'dan 1207 yılında Hora- 
san ın Belh şehrinde doğmuştur. Nüfusu tamamen Türk olan Belh'de babası Sul- 
tan-ül Ulemâ Mehmed Bahaeddin Veled, çok sayılan ve sevilen b ir âlim olup, soyunun 
Hz. Ebû Bekir'e dayandığı söylenir. Annesi ise Harizmşahlar sülâlesinden gelir. 
Sultan-ûl Ulemâ, oğlu Celâ/eddin S yaşında iken  Belh'den ayrıl ır.  Hicaz'a, Şam'a gi
derler ve Diyar-ı Rûm’a (Anadolu'ya) gelirler. Malatya ve Erzincan'a, oradan da Ka- 
raman'a gelip yerleşirler. Karaman'da Mevlânâ'nın annesi ölür ve buraya gömülür. Son 
Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubafın davetiyle Konya'ya gelip yerleşirler. Baha
eddin Veled hayatı boyunca muhafaza ettiğ i Sultan-ül Ulemâ'lık payesi ile Konya'da 
müderris olur ve bir medresede otururlar. 1231 de Sultan-ül Ulemâ ö lür ve şimdi gö
mülü bulunduğu yere defnedilir.

Mevlânâ Celâleddin, etrafında bulunanların ve bu arada Seyyid Burhaneddin Muhakkık-i 
Tirm lzî'nin gayret ve Irşâdları ile tasavvufa meyleder, b ilg isin i genişletir. 1244'de Kon
ya'ya gelen Tebrız'li Şemseddin ile karşılaşırlar, [kisı uzun süre İlâhî sohbetlerde bu
lunurlar. Hayatı, M evlevîlik yolunun esasları olur. Bu tarikatı oğlu Sultan Veled ku
rar ve teşkilâtlandırır. Mevlânâ’nın ilk  halefi Hüsameddin Çelebi’d ir. Sonra onun ye
rine oğlu Sultan Veled ve onun oğlu Ulu A rif Çelebi geçerler. Mevlânâ görünen ha
yatından 1273’de ayrılmış ve babasının yanına gömülmüştür.

Mevlânâ’nın en büyük eseri, kırk yedi bin beyitli^altı c ilt  Mesnevî’dir. Ayrıca Otuz bin 
beyitli Divân-ı Kebîr'i, Fih-I ma-fih’i ve kendisinden feyz alanların topladığı Yedi Mec
lis adlı eserleri vardır. Mazbut esaslara, Kur'an-ı Kerim 'e ve Peygamberimizin hadîs
lerine bağlı ahlâkî yorumlar, fıkralar ve menkabelerle dolu olan Mesnevî, Türkçe.ye 
Süleyman Nahifî tarafından manzum olarak çevrilm iştir. Nicholson tarafından İngiliz
ce’ye ve sonra diğer Avrupa dillerine tercüme edilm iştir. Ayrıca dilim izde b ir çok 
değerli şahsın tercüme ve şerhleri vardır.

*

Mevlânâ'nın hâtıraları ve menkabeleri, vefâtmdan sonra oğlu Sultan Veled ve torunu 
Ulu A rif Çelebi'nin Ahmed-I Eflâkî'ye te lk in le riy le  toplattırılm ış ve Farsça olarak yazıl
mıştır. Sonra bu ve emsali toplamalar aynı dilde kısaltılarak «Sevâkıb-ı Menâkıb» 
(Menkabelerin Yıldızları) adlı bir eser meydana ge tirilm iştir. Farsça yazılmış olan 
eser Türkçeye Mesnevîhan Mâhmud Dede tarafından XVI ncı asırda açık ve güzel bir 
dil ile tercüme edilm iştir. İlerde tekrar temas edeceğimiz gibi, bu tercümenin müte
addit yazma nüshaları mevcuttur, resim li n ü s h a s ı İse iki tanedir. Ben bu eserin, Ame
rika'da Morgan Library'deki ve Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki iki resim li nüshası 
ile, dostumuz Sayın Eczacı Uğur Derman’da bulunan bir resimsiz nüshasını karşılaş
tırdım . Gönül isterdi ki Sevâkıb-ı Menâkıb'ın başka resim li nüshaları da bulunsun. Biz, 
eser ve tercümesi hakkında gerekli malûmatı bundan sonraki bölümde İncelediğimiz 
için burada tekrara lüzum görmüyoruz. Elinizdeki 1<itapta mevcut olan 22 resim-, za
ten eserin ruh ve mânâsını açıklamaktadır. Ayrıca, her resmin karşısında orijina l nüs
hadaki metni aynenrkısabır-ızahatla  b irlik te  koymakla -yetindik.
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Cumhuriyetin 50 ncl yılında, Anadolu Türk - Islâm m istiğ in in en büyük tem silcisi olan 
Hz. Mevlânâ, sanki zamanın üzerinden aşarak günümüze varıyor ve istikbâle bakan di
namik Türk Gençliğ in in mânevî desteği oluyor; .m uasır medeniyet»e erişmenin gerek
çesini hazırlıyor. Bu açıdan Cumhuriyet m ettiğ im iz bu  ̂s^^ Hz. 
Mevlânâ'nın ölümünün 700 üncü yıhna tesadüf etmesi, mânevî b irliğ im izin bir ifadesi 
olarak karşımızda durmaktadır.

Emsali az görülen bir anlayışla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, Türk San atının bu 
mümtaz eserini bastırmaya karar veren. Tıp ve Sanat âlemimize armağan eden 
ORGANON ilâç Firması'na ve yetk ililerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bunun yanında, metnin tanzimi üzerinde yardımlarını eksik etmeyen, değerli Doç. 
Dr. Aykut KAZANCIGİL'e, resimlerin çekilmesinde hizmeti büyük olan, sanatkâr fo
toğraf uzmanı Haşan Âli GÖKSOY'a, elinizdeki bu güzel kitabın basılmasına büyük 
itina 'gösteren Kâğıt ve Basım İşleri A. Ş. müessesesi'ne ve yöneticilerine teşekkürü 
bir borç bilirim .

İstanbul, Mayjs 1973 Ord. Prof. Dr. A. S. ÜNVER
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1 —  Sevâkıb-ı Menâkıb’ın Farsçası

rAnkara‘ T ıp “ Fakültesl Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü, değerli âlim ve fâzıl; Dr. F, N. Uz- 
luk'un; İran'ın kıymetli âlim lerinden, Bedî-üz-zaman, Furûzanfer'In «Mevlânâ Celâleddin» 
adlı eserini. Türkçeye tercüme ederken İlâve ettiğ i notlardan öğreniyoruz ki Sevâkıb-ı 
Menâkıb'da, Eflâkî Dede'nin bu çok geniş ve mühim menâkıbında, şeriatın dış buy
ruklarına uygun olmayan yerleri, Hemedân’lı Abdülvâhab bin Mehmed Dede çıkarıp, 
yine Farsça olarak kisâltm ıştır.

2 —  Mütercim Mesnevîhan Mahmud Dede hakkında kısa b ilg i

Konya’ lı «Derviş Mahmud Mesnevîhân-ı Hüdâvendigâr-ül Mevlevi», meşrebi itibariyle 
şeyhi ve senedi saydığı Abdü llâ tif bin Şeyh Sinan Dede M evlevi’ye intisap ile 15 yıl 
hizmet eder. Sonra Kâbeye gider, avdetinden sonra şeyhi ölür. Şeyhin in biraderi 
Abdülkerim bin Sinan Dede. Konya Dergâhı'na Şeyh ve Mesnevîhan olur. Derviş Mah
mud 17 sene bu zâta hizmetten sonra 983 (1575) de Mevlevî icazeti ve hilâfet alır. 
İkinci şeyhi de ölünce garip, yetim  ve kimsesiz kalır. Ihtiyân olmadan Recep gurresi 
[Recep ayı'nın ilk  günüj 997 (1589) dfe İstanbul’a gelir. Azîz-i UhrevT diye meşhur 
Şemî Efendi’deh, Mevlevîliğe dair eserleı^in rağbette olduğunu öğrenir.

Şeyh Ahmed-i Eflâkî'nın, mürşidi olan Çelebî Feridüddîn A rifî [Ulu A r if  Çelebi) Haz
retlerin in iltifa t ve ırşâdları ile topladığı «Menâkıb-ül Arifin» adlı eserinden, Abdül- 
vahab bin Mehmed-ül Hemedânî’nin yaptığı kısaltılmış Farsça toplamayı tercüme et
meyi düşünen Mahmud Dede, tasavvurunu III. Sultan Murad’ın yakınlarından, fakirler 
muhibbi ve zayıfların mürebbiyesi Zeyrek Ağa'ya söyler. O da bir münasebetle Padi- 
şah‘a arzeder. Padişaha «Mahmud Dede yine Konya'ya, Mevlânâ Âsitânesme varıp, 
benim içm de huzûr'da dua etsin, gönül huzüru île tercümeyi yapsın ve hitâmında y i
ne İstanbul’a gelsin» der. Maddeten de 1<endisini fakirlik ten kurtaracak derecede ta l
t i f  eder. Bunun üzerine Mahmud Dede Konya'ya döner ve tercümeye başlar.
998 Zilkadesi’nde (1590) tercümeyi 9 bâb ve fasıllarda b itirerek İstanbul’a getirir. Bir 
sureti hattat a yazdırılır, hikâyelere a it 29 m inyatürle süslenir ve Mevlânâ'ya âşık, ke
mâline ve kerâmetine, hakkında yazılanlara rağbeti fazla olan III. Sultan Murad’a takdim 
olunur kı bu nüsha halen, fişinde yanlışlıkla ;

Mahzen-i Esrar-ı Nizâmî 
yazılı olarak ve M. 476 numara ile kayıtlı olup, New-York'da Morgan Library'de bulu- 

. nuyor. (1)

1958- 1959 yılları arasında. B irleşik Am erika’da Columbıa Üniversitesi Ziyaretçi Pro
fesörü bulunduğum sırada pek çok defalar bu şâhâne nüshayı hayranlıkla te tkik ettim  
ve notlar aldım. Konya Mevlânâ Müzesine ve Prof. Dr. F: N. Uzluk'a b ild ird im . Onlar 
da fotokopilerine ve renkli örneklerine sahip oldular.

(1) Nizamî, Mahzen-al-asrar, treaste of secrets th Persıan. Turkish XVIII the Cent. Nüshayı 5, 17 ve 
30.XII.1956 tarihlerinde üc defa gördüm. Bu hatayı bildirdim. Eser, Sevâkıb-ı Menâkib tercüme
sidir, XVI. asra aittir dedim. Düzeltiriz dediler.

23.VII.1959 da tekrar ve 3,5 saatlik tetkikimde gördüm ki maalesef düzeltilmemiş.



Bu nüshanın Padişaha takdiminden 12 sene sonra, tercüme eden Mahmud Dede 1011 
(1602) tarihinde ölmüştür. Hakkında başkaca bir b ilgiye sahip değiliz.

3 —  Sevâkıb'i Menâkıb Tercümesi

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki nüshalar

Revan Odası K.-No 1479, basılı katalog R. 1068, 289 varak, 22 mınyatürlü. .Başlığı tez- 
hıpli. Menâkıb-ı Hazret-i Mevlânâ; yazı ; nesih, beher sahife 17 satır. Bâblar mavi, 
fasıllar ve âyetler kırmızı mürekkeple. Nakiller altınla İşaretli. Baş tezhibi XVI. asır 
klâsik tarzında. Güzel, harekesiz, okunaklı nesih. Zilkade 1007 (1599) de yazılmış.

Kâğıtları 17X27 eb adında kalın Hind âbâdisı. Yazı eb'adı 16 x  10. A ltın cetvelli
22 resim 17X27 içinde m uhtelif büyüklükte. M inyatürler İstanbul Türk ressamları- 
nmdır. Fevkalâde vukufu olan kimseler tarafından ç iz ilm iş tir. Resimler metne uygun
dur. Sâde ve zarif olarak renklendirilm iştir. Ahenklerl hârikulâdedir. Cetvellerinde 
ki yeşil boya hizasından kâğıtları yanmıştır.

Bu nüsha Ahmed isminde b ir zâtın hususi kitaplığına geçmiş. İmzası ve mührü var. 
.Ayrıca I. Sultan Mahmud'un vakfı olduğu, mühründen belli, işte bu nüshanın resimle
rin i yayınlıyoruz.

T. S. M. Revan Odası'nda No : 458, Basılı Kat. No 2194, .Şerhi bâzı ebyât-ı Mesne
vi» diye kayıtlı, noksan, Menâkıb-ı Hazret-ı Mevlevî nüshası da, aslında Sevâkıb-ı Me- 
nâkıb tercümesi olan diğer b ir yazmadır.

4 —  Diğer nüshalar

Mahmud Dedenin Sevâkıb tercümelerinin bazı nüshalarına nazaran kelime farkları gör
düğümüz bu nüsha açık- farkla tercüme edilm iştir. Kütüphanelerimizde çok sayıda 
resimsiz nüshaları vardır. Prof. F N. Uzluk un evindeki kütüphanesinde 4 ayrı yazma
sı mevcuttur. Yine B. Furuzanfer, Farsça «Mevlânâ Celâleddin» adlı matbu eserinin 
önsözünde «Mesnevîhân Mahmud Dede nin 998 (1590) de yazdığı Türkçe Menâkıb 
Bahislerinin çoğu Eflâkî rivayetine dayanmaktadır. Bu kitap Yüksek Öğretmen Okulu 
öğrencilerinden Zeynelabidîn Rehberi tarafından Farsça'ya tercüme edilm iştir» de
mektedir.

Tahsin Yazıcı, «Ariflerin  Menkıbeleri» ism iyle 1953 de tercüme edip M illî Eğitim Ba
kanlığınca neşredilen. Ahmedl Eflâkî’nin «Menâkıb-ül Ârlfîn» adlı eserinin önsözünde 
(C I, S, X C Viri) şöyle d iyo r; «Hemedân’lı Celâleddin Mehmed tarafından, aslından 
ihtisar edilerek yemden yazılan ve «Sevâkıb-ı Menâkıb» adı verilen nüshadan ilk önce 
bazı tadillerle Derviş Senâi Halil (Öl. H. 850 - M. 1447 ) tarafından; sonra da 997 
(1589- 1590) de Konya'dan İstanbul’a gelen Derviş Mahmud Mesnevîhan tarafından 
yapılan tercüme. M uhte lif nüshaları için bkz. H. Ritter - Philologika XI Der Islâm 
C. XXVI, 8.131.» (1)

(1 ) M illî Eğitim Bakanlığı : Şark-ıslâm Klâsikleri için yardımcı eserler ■ 2, İstanbul. 1963.



5-v^ Sevâkıb-ı Menâkıb Tercümesi,-Birleşik Amerika nüshaları

Birleşik Amerika'da gidebildiğim kütüphanelerde iki Sevâkıb-i Menâkıb Tercümesi gör
düm.

1) Morgan Library’deki nüshada 27 tablo vardır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi resim
li, nüshasında ise 22 tablo vardır. Bunların dördü ayni mevzularda ve 45 resim de
ğişik konulardadır. Yani her iki nüshadaki resim ler bazan ayni, bazan da ayrı mev
zulara .aitdir. Neşrettiklerim izle birbirin i tamamlaması ıçın New-York’daki nüshanın 
•resimlerinin listesin i veriyoruz :

1 '—  ■ Sultan-ul Ulemânın va'zı, (* ) .
2 —  Sultan-ul Ulemâ'nın, bir zalime mübarek asâsı ile vurmak İstemesi.
3 —  Hazret-I Peygamber'in huzûrunda.
4 —  Hallâc-ı Mansur'un ber-dâr edilmesi.
5 .—  Kasaplar ve Öküz hikâyesi, «Öküz'ün, Mevlânâ'ya dehâleti», ( * ] .
6 —  Avc bin Unk hikâyesi, [ * ) .
7 —  Mevlânâ'nın Kasap namında bir nediminin hikâyesi.
8 —  Hazret-i Mevlânâ’nın,; öleceği zamanda fakirlerin  tamamını İstemesi,
9 —  Hazret-i Mevlânâ'nın hastalığı ve cenâzes! (Mevlânâ yatakta, 10 sikkeli, -2

destarlı zât. Sarıklı 2 âlim, biris i hekim o lm a lı).
10 —  Ahî Ahmed Şâh'ın ziyareti. Sultan Bayezld oğlu Yavuz'un Konya’ya g irişi,

Mevlânâ Dergâhı ve dervişleri, Konya Kalesi ve topları.
11 '— Bir meclisle, Şeytan hakkında sözleri.
12 —  Hazret-I Mevlânâ’nın, Hüsameddin Çelebiye ifra t muhabbeti hikâyesi, blr-

likde resim leri ve bir meclis.
13 —  Hazret-I Peygamber'in huzûrunda, CPeygamberimIzİn yüzü örtülü. Peygambe

rimizin Mesnevî’yı beğenmesi. Hüsameddin Çelebi’nin rüyasının resm i).
14 —  Hazret-i Çeiebî Hüdavendigâr'm, vefâtından sonraki h ilâ feti zamanına ait re

sim.
15 —  Hazret-I Mevlânâ ahlbbâsı'ndan b ir civan'ın Mısıra seferi, (*),
16 —  Konya'da Hazret-I Mevlânâ'nın münkir'i hikâyesi.
17 —  Pervane, Hazret-i Mevlânâ'nın huzûrunda.
18 —  Şiyd Aleyhlsselâm hikâyesi.
19 —  Bir Azize, maişet darlığından şikâyet eylemesi.
20 —  Mevlânâ ve Şeyh Evhadüddin.
21 —  Akîbinde bunun devamı ve b ir sema sahnesi.
22 —  Mevlânâ’nın, Hamza-I Nâyî İsim li dervişinin dirilm esi.
23 —  Suitan-ul Ulemâ’nın vefatından sonra Mevlânâ'nın Şam'a azimeti.
2 4 —  Kadı 'Seraceddin Urmuvî ile b ir sahne.
25 —  Mevlânâ'yı Kayseriye’den Pervane'hin hizmetine risale emreylemesl.
2 6 —  Şems-i Tebrîzi buyurdu kİ ; «Bu gece vaktinde Mevlânâ’yı görüp, (Külli 

şeyhin hârikün illâ vecheh...)» resmi.

(*)  Neşrettiğimiz höshadâki resimlere jb'enzeyen’ler.



27 —  Ahî Sıddık derler b ir şahsın, Emîr A rif dünyaya geldiği gün bir oğlu dünyaya
geldiği, resmi.

22. resim olan «Hamza-İ Nâyî»den sonra, arada bir resim koparılmış, bir 
diğeri de çalınmıştır. Onların mevzuları da şunlardır-

28 —  Hazret-I Â r if Çelebî bırgün Türbe-ı Mukaddese-I Hazret-l Mevlânâ'da.
29 —  Bir hamam sahnesi. Hoca Mecdüddin’in, bir maldâr hoca'yı HazreM Mevlâ-

nâ’nın hizmetine götürmesi.

Resimlerde şahıslar, İstanbul'dakinde olduğu gibi hep boyun atkılı. Keza, destar ve 
sarıklar çeşitli. Bu mükemmel nüshanın kabı kendisinin değildir. İstanbul'da yeni
den ciltlenirken kâğıtları birkaç m ilim  kesilm iştir. Tâlik yazılıdır. Hattat ı malum de
ğ ild ir.

2) Sevâkıb Tercümesi'nin resimsiz ve noksan b ir diğer nüshasını, B irleşik Amerika’
da Prlnceton Üniversitesi Kütüphanesinde «Els. 2104 T.» numarada kayıtlı gördüm. 
4.VI.1959 ve 17.IX.1959 tarihlerinde, üçüncü ve dördüncü gidişlerimde te tk ik  ettim . 
Nesih olarak yazılmış, 55 sahife. Sonunda sürh (kırmızı mürekkep) ile yazılıdır. Ön 
sözünde -.

«.......bu fakîr-i pür taksîr, perîşân-ı- rüzlgâr Derviş Mahmud, Wesnevîhân-ı Hüdâ-
vendigâr-ül Mevlevî meşreben ve Konevî mevlîden... Menâkıfe-ı Sevâkıbdan inti- 
hâb edip Türkçe'ye tercüme eyledim ve teberrüken ismini Tercüme-i Sevâkıb 
koydum...» demektedir. (1).

•6 —  Tercüme-i Sevâkıb Bölümleri

Mütercim  Mahmud Dede, ifadfesine göre eseri 9,- bölüme ayırmıştır. Her kısımda 
b ir sultan’ın ahvalinden bahsediliyor.

Mevlânâ Menâkıb’ı. Sevâkıb sahibi Hemedân’lı Abdülvahab'ın beyanına göre 10 bö
lümdür. Her bölüm iki fasla ayrılm ıştır. Mahmud Dede'nin bölümleri •

Bâb 1 — Sultan-ül Ulemâ Belh'li Bahaeddin Veled’in halleri ve tavırları,
■> 2 —  Seyyîd Burhaneddîn Muhakkık-I Tirmîzî beyânı,
■>3 —  Hazret-l Mevlânâ'yı Kerâmetrerl.
» 4 —  Şeyh Şemseddin Tebrîzî mülakatı,
» 5 —  Şeyh Salâhaddin-I Zergübî-i Konevî teslim iyeti,
» 6 —  Çelebi’ Hüsameddin-ül Urmuvî tes lim iye t ve Sadâkati,
» —  Sultan Veled-ül Mevlevi,
.  8 —  Sultan Veled-ül A r if i (Ulu A r if Çelebî),
» 9  —  Hidâyet Çelebî Şemseddîn-ül Abidî (Abld Çelebî).

( t )  Bu yazmada, îCam li Kebir-ı Bedesten _Kapı‘sr ittisalinde sahhât Kütai>yalı İsmail» yazılı lâstik 
-----------kitap-mûtırû ile ve -ıstampa mürekkebiyle basılı; -İçinde -Tel.; .Istarrbul,-2252 işareti vardır..



.7 — Jopkapı-Sarayı Müzesindeki Sevâkıb-ı Menâkıb Tercümesi nüshasında resim leri 
olan menkabeler

22 Tablo'da kim lerin resim leri var ?

—  Sultan-ül Ulemâ Bahaeddin Veied
—  Mevlânâ Celâleddin (14 yerde)
—  Ahî Çoban
—  Iştanbul Baş Keşiş’i

—  Müinüddin Pervane (2 yerde)
—  Bacu ve askerleri
—  Sultan Veled (3 yerde)
—  Avc Ibnİ Unk
—  Hazret-I Mûsâ
— Şeyh Şemseddîn-I Tebrîzî
—  Salâhaddin-i Zergûb-ı Konevî
—  Çelebî Â r if (Ulu Â rlf Çelebî, 2 yerde)
—  Ahî Mehmed
— Sultan Mahmud Sevüktekin (Gazneli Mahmud).

8 —  M inyatürlerin evsafı'
Zamanının ekâbirinden birine takdîm olunan bu nüshanın yazısı nesihledir. Türk ve 
İstanbul neshl'dir.
M inyatürler İstanbul'da Türk ressamlarının eseridir. Hepsi bir kışı tarafından yapılma
yıp, müşterek çalışma mahsulü olduğu cihetle, imza yoktur. Mevzuların terkibi met
ne uygun ve çok sanatkârânedir. İşlenişindeki renk ahengi ve yüzlerdeki ifadeler deği
şik olup derin İzler taşımaktadır. Hikâyeler okunup resim lere bakılınca, sahnenin göz- 
•ler vasıtasiyle zihinlerde bıraktığı tesir çok kuvvetli ve daimî’dir.
Resimler çok serbest işlenmiş ve üzerlerinde lüzumsuz teferruata yer verilmemiş, lâ
kin arzu edilen tesire dikkat olunmuştur. Resimlerde İncelik hususundan ziyade, sanat 
sadeliğine dikkat edilm iş ve serbest çalışılan mevzu cidden az ve uydurmalardan uzak 
çalışmalarla, teşii- bakımından muvaffak olmuş.
Hiçbir sahifedekı te rtip  diğerlerine benzemiyor. Metin aralarında bunlar adeta birer tab
lo tesirin i hissettlrmekde ve mevzua cidden canlılık vermektedir.
1918 deh beri minyatür sanatı ile meşgul b ir nâçiz fe rt sıfatıyla şunu söylemek İste
rim, kı, te rtip le ri hazırlayan ressam, dikkate şayan ve herbiri üzerinde behemehal du
rulması icabeden bir surette, çok sadakatle çalışmış ve adeta birer şaheser vücuda 
getirm iştir. Her kim ise, bu zâtın görüş ve ihatasına hayret etmemek mümkün değil
dir. Levhaların üzerinde çalışan ressamlar^ arzu e ttik le ri havayı vererek, sanatta ileri 
bir derecede olduklarını ortaya koymuşlardır.
Her noktadan bu eserle; XVI ncı asır sonunda san at intibaları ile  yetişen Türk ressam
larının sayılı eserlerinden b iris ine 22 tablo ile sâhib bulunuyoruz. Bunları Türk Resim 
Tarihi’nın mükemmel ve muvaffak olmuş belgelen sayarım. Ressamların isim leri yok
tur. Fakat eserleri Türk j;e v j^  ve_sa(^ liğ ijıin  b ^ e ğ i^ r .  H e ry m jn  ayn ̂ Y ILdeğerleri^ 

-çoktur. _-Bunu-san;at-m azim iz-için-kazanç-telâkki-ederim ^



9 —  Tabloların Fihristi

1 —  Konya'da şehir tnusailâsında Sultan-ül U lemânın va'zı (V. 14'b.)
2 —  Hazret-i Mevlânâ’nın belindeki kemen b ir âmâ dilenciye vermesi (V, 35 a.)
3 —  İstanbul’dan gelen Baş Keşiş’in Mevlânâ ile karşılaşması (V. 54 b.)
4 —  Mevlânâ'nın mum u dinlendirmesi ve tekrar üflemeyle aydınlatması (V. 82 b.)-
5 —  Hac’da kervanı kaçıran b ir Konya’lı yolcuya Mevlânâ’nın hikmeti (V. 88 a.)
6 —  Bacu nun Konya'yı askerleri ile muhasarası, ile ri sürdüğü şart, kabul olunarak

çekilm esi (V. 95 b.)
7 —  Ticaret İçin İskenderiye'ye giden b ir geminin kurtulması için ıstimdâd edilen

IVtevlânâ’nm yardımı (V. 101b.)
8 —  Bir sem ’a sahnesi ve birkaç huysuza Mevlânâ'nın cevabı (V. 110 a.)
9 —  Mevlânâ’nın ailesi ile İlıca ya gidip su meleğini affetmesi (V. 114 a.)

10 —  Mevlânâ'nın, yıkanan fakirlere «Mevlânâ'lık bu cemiyette kim indir ?» sözünü
izahı (V. 132 a.)

11 —  Mevlânâ'nın Sultan Veled'i b ir ikazı (V. 135 a.)
12 —  Mevlânâ'nın huzûrunda hasis vezir in başına gelenlerin hikâyesi (V. 146'b.)
13 —  Mevlânâ'nın, birgün ziyaretine gelen Muınüddin Pervâne'yi mahsus bekleterek;

İŞ için yanına gelip bekleyenlerin ıstırabını anlatma dersini vermesi (V. 186 b.)
14 —  Kasapların elinden kaçıp Mevlânâ’ya sığınan b ir öküz’ün macerası (171 a.)
15 —  Hazret-ı Mûsâ ile dev adam Avc İbnl Unk fıkrası (V. 176 a.)
16 —  Şems-iTebrîzi’nin şehıd edilmesi (V.215a.)
17 —  Hazret-ı Mevlânâ ile Selâhaddin Zerkub Konevî (V. 219 b.)
18 —  Çelebi Â rif çocuk iken (Ulu A rif Çelebi) Hazret-ı Mevlânâ’nın kucağında

(V. 238 a.)
19 —  Hazret-ı Mevlânâ'nın oğulları Sultan Veled ve Alâeddin’in götürülüp getirilmesi

(V. 246 b.)
20 —  Ulu Â rif Çelebî'nin, Sivas'da Ahi Mehmed Çelebî’yi mânsn tedavî etmesi

(V. 261 a.)
21 —  U lu 'Â rif Çelebî AnıasyajJa, gurur mey inden mest olunmaması.. (V. 275 b.)
22 —  Hakim Senâî'nın tövbe sebebi (V. 279 b.)



RESİMLER VE İZAHLARI

Fasl-ı Hâmls der beyân-ı kerâmât ve teferruat.

Böyle naklolunur ki :
Sultan-ül Ulemâ'nın Ahî Natur derler b ir pîr müridi vardı. Yüzon yaşında id i. Anlar ha
ber ve rirle r ki. Sultan Alâeddin b ir defa iltinnas eyledi kı 'Sultan-ı Ulemâ nasihat bu- 
yura. Kabul edib buyurdular kı Cami’lerde kürsü peyda eyleyeler. Temam hazır olub 
etraftan bî nlhâye halk cem' olub. azîm kesret vakî' olub. Mahruse-ı Konya'da Haz- 
ret-l Mevlânâ Âsitânesi'nin kurbünde ol tarihte şehir musallâsı ol mahalde imiş. 
Kürsü konulan yerden, musallâ'nın etrafında olan kabirler görünür imiş. Tezkîr-ı va za 
suru' mahallinde hafızlar. «el-Karla. sûresini kıraat eylediler.
Sultan-ül Ulemâ tefsirinde kıyâmetin ahvâlini ve ehvâlinı ve a male olıcak ivazları ve 
haşrü neşrin sıhhatine ve hakikatine müteallik maani ba s edüb müessir kelimat bu
yurdu. Zîrâ kuvveti velayeti ile malûm olmuş idi kı meclisde haşr-i münkir bâzı ki- 
mesne hâzır idi. Anların inkârını izâle için tahkik mahallinde ihtimam eyledi. M eclisin 
germıyetinden, gözyaşları ırmak gibi revân oldu. Hatta iki kabir şakkolub. medfün olan 
âdemler haşrolub hayat buldular. Kelenleri boyunlarında sarılm ış idi. Nutka gelib de
d ile r kı ;

• Eşhedû en lâilâhe lllâllah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh, 
eylediğin tahklka biz .sâhidiz. İste haşrolub şahadet eyledik» 

deyüb yine mezarlarına dâhil oldular. Mezar dahî kavuşdu. Şimdiki zamanda dahî 
ahalîl Konya tâyin edüb. Şâhıdler Mezarı’dır, deyüp ta z im  Iderler. M eclis ahar olub 
duâya şuru' zamanında cümle mezardan ik işer el çıkub, âşikâre «âmin» dediler. Havas 
ve avam görüb avazların istima' eylediler. N icelerin akılları zâil oldu ve inkârı haşre- 
denlerin nicesi ikrara geldi.

HazreM Mevlâna'ntn babast Sullan-ül Ulemâ Konya'da, şehir mezarlığı yakınında bir hut
be verir. İmân etmenin ve birlik otmanm önemtnt anlaltr. Kıyamet günü’nün vıau’â vc 
dehşetinden bahseder. O esnada iki mezar açütp ölüler çtkar ve Suttan-iH L'lema'ya ja- 
hitlik ederler. Kur'an-t Kerîm den lel-Karta» sûresi okunur ve duâ edilir. Mezarların hep
sinden ikişer d  çıkar ve bütün ölüler, uAmma deHer. Bu yer halâ, vŞâhitler Mezarı» diye 
anılmakladır.

Sullan-ül-Ulemâ -monevt-kudreli ile,- halk- arasındaki-ınana^olmayaH-bir-çok kişiyi ikna-eder—





Bir-gözsüz, dalma Hazret-! Mevlânâ aşkına diyüb, sâ il'le r âdeti üzere her kişiden bir 
nesne isterdi. İttifak Hazret-I Mevlânâ'ya rast geidi, cerr eyledi. Hazretin belinde 
bir kemeri var id i, 01 sâ il’e verdi.

Ahî Çoban nâmma ayândan, «ol âmâ’ya yüz altun vereyim ol kemeri bana versin» dedi. 
Kabul etmeyüb, «bin altun-olursa da-vermezim. Vasiyyetim oldur ki ı sütre-i âhiret 
id inem . deyüb, ol gece ağlayup, «Yarabbülizze I Benim canımı al» deyüb duâ eyledi. 

-Hikmeti İlâhî, ol gece ve fâ t eyledi. Ahî Çoban, anın teçhiz ve tekfin in i tedarik edüb ta
mam izzetle defneylediler. Nâmı Hüdavendigârı sıdk ile  şe fi’ edinüp dünyevî ve uh- 
revî muradâtından isteyen, mahrum olmaz. Hem âmâ' muradını bulup ve hem Ahî 
Çoban..

Böyle naklolunur k i :

Kör bir dilenci, her zaman tH z. Mevlânâ aşkmav diyerek sadaka isterdi. Bir^ün O'na 
rastladı ve sadaka istedi. Hz. Mevlânâ belindeki kemen çıkarıp dilenciye verdi. Ahi Ço
ban adında «.gözleri görenıı birisi, kemen yüz altına almak istedi. Dilenci , (fiBin altına 
bile vermem, son yolculuğumda örtüm olsun dilenm-a, dedi. Gece ağlayarak, canını al
ması için Allah’a yalvardı ve o gece öldü. Cenazesini Ahî Çoban kaldırdı.

Hz. Mevlânâ'ya sadâkatle i^nıp, onu Jıendine.^ejmılçı bilen, hem bu dünyada, ..hem_ öteki. 
■dünyada -dileğine -kavuşur.— Büyüklüğünü-anlamak-tçın-gözlerı-görür-veya-görmez^olmak- 
birdir.
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■ Tevazu-û Hâzret-i Mevjânâ bahsinde-;

Böyle irîakIölünur ItH

Konstântiniyye'de b ir keşiş var idi. Cemi’i Rûm'da ve Frenk’de olan ruhbanlar nlsbetle- 
rin i mezbfjr Rahib’e eylemiş İdî.

Hazret-i İslevlâTiâ'nm tevazu' ve dervişliğ i sadâsım Işidüp hizmete yetişmek arzusiyle 
KonyaTya geldi. Şehir ruhbanları istikbal edüb izzet ve ihtiram ile  alup götürürler iken, 
ittifâfcHazret-ı Mevlânâ’ya dûş olup, bileşince olanlar haber yerd iler ki, «işte Hâzrel-I 
Mevlâna bu gelen Sultân'dır». 01 höd Hazret-i Mevlânâ’nın mülâkâ arzusiyle gelmiş 
idi.

Hizmetine vâsıl o lıcaktapu kıldr. Mukabelesinde Hazret-i Mevlânâ dahi oncileyin eyle
di. V^şlhasıl mabeyinde otuz nöbet, Rahlb başy irekod ı. Her başıoiÇaldırdıkça Mevlâ- 
nâ’nırii başını yerde gördü.

Âhir, Pfâhîb'eİJir halet oİub, feryâd eyleyüb bî ih tiyar cümle tevabî'.i ile Hazret-I Mev- 
lânâ’nın ayağına düşüp müslüman oldular. Bâdehû, Hazret-i Sultan'dan suâl eylediler k i : 
b ir kişiye çâk bu mertebe eylemek ne sebebdir ? Cevab buyurdu ki ;

—  «Hazret-ı Resulûllâh Sallâllahü Aleyhi Vesellem, hadîs-l şerifinde buyurmuşlardır.» 
Elfiadîs :

Tûbâ limen rezekahullahe Cemâlen...

«Pes feğer Allah-ü Tealâ’nın kullarına tevazu? etmeyûb, ya-kim e eyleyelim; ol gûnâ 
tevazü’dur bu mertebe te ’sîri Oİub bu mertebe merdleri îmana getiren» deyüb cevap 
verdikten sonra. Sultan Veled Hazretlerine buyurdular ki :

—  «Bijıgûn bu Rahib kasdeyledi ki bizde olan dervişliğe ve tevâzu'a galebe eyliye, bi
zim elimizden ala. L illâhil hamd, biz anın elinden aldık. Zira bize Sultan-ı Enbiyâ 
(S'^.V.) dan mlrasdır. Kaadir mı olur ki elimizden alabilip galebe eyleye» deyüb, 
beşâset gösterip fıkara ve ahibbâsına tenbih ve İrşâd buyurdu.

İstanbul’dan ünlü bir Râhip, Hz. Mevlânâ’yla görüşmek i în Konya'ya gelir. KarştlaşUk- 
lartnd ,̂ Rahip-selâni:Verm&k-tçm eğilir. Hz. Mevlânâ da eğilir-. Rakip ba t̂m kaldtrdtkça 
Bz. ^İ^lâhd’mn bojtm eğilmiş görür ve otuz deja başım eğip kaldıran Rakip, her defasın
da Hz. Mevlânâ'yt selâm makamında başım eğmiş bulur. Bu saygı ve alçak gönüllülük 
karşısında Rahip ve beraberindekiler müslüman olurlar.

Davramşmm sebebini soranlara Hz. Mevlânâ şu cevabı verir «Biz Yüce Allah’ın kullarına 
alçakgönüllü ve saygılı davranmayıp kime davranalım} Hareketimiz onlara tesir edip, on
ları imân'a getirmedi mi? Rahip, bizim dervişlik ve alçak gönüllülüğümüzü elimizden al
maya çSiştiJ''İ).iz. onun .elirideit aldik. -Zira bu hasle.t -biie:~Pe?v'fai>iber'~Eiendimz‘.den-jnu- 

-rasdtr».--
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Muinüddin Pervâne bir gece Hazret-ı Mevlânâ'nın muhabbetine cemiyet edüb ekâbir-i 
şehîr cemiân anda hâzır oldular. Amma her gelen kımesne önüne b ir mum yakdı. Âhır 
Hazret-ı Mevlânâ geldi ve yârânına buyurdu ki, «Bizim önümüze b ir küçcük mum ko
yun.» Halk cem' olıcak Hazret-i Sultân'm önünde olan mum’un küçüklüğünü teaccüb 
eylediler. Bâzı aklı olmayan süfeha‘ rıyâ ve Sema'a hamleyledlier. Hazret feraset 
İle bildi ve buyurdu ki ;

—  «Bizim küçcük hakîrce mumumuz, sızın büyük mumların cânıdır. Eğer kabOl eyle^ 
mezsen nazar edin», deyû ü f deyüb kendi mumlarını dinlendirdi.

Ehli m eciisjtâhammül edemeyüb havflennden feryâ'd eylediler. Yine Hazret-ı Sultan 
«üf» deyüb, kendi mumlan rûşen oldu. Ahibba ve dostân şâd ve hassâd ve düşmenân 
gam ateşinden y'anub yakıldılar. Bu remz tesirinden Semâ'a ka lk(ıl)d ı, sabah vaktine 
dek fârlg olmadılar.

Sabah gördüler, cümle mumlar yanup tamâm olmuş. Hazret-I Mevlânâ'nın hakîrce 
mumu evvelki'hâlinde İdi ve pervâne etrafında dolaşub ağlar.

Ehlüllâhın .mübarek nefeslerinde olan tesirin  bilinmek lâzımdır.

Böyle naklolunur k İ :

Şehrin ileri ieienlerı bir gece Hz.. Mevlânâ’ntp meclisinde toplandılar. Herkes kendi önü
ne birer mum yaktı. Hz. Mevlânâ tse önüne çok ufak Hir mum yaktırdı. Bu hâl herkesin 
garibine gitti. Bazı akılsızlar riyakârca semâ etmeğe Uavrandüar. Hz. Mevlânâ dedi ki 
t Bizim bu küçücük mumumuz, sızın büyük mumlarımın camdır. İnanmazsanız bakın~hK 
ve kendi mumunu üfleyip söndürdü. Sonra-yine üjledi, mum yandı. Bu hareketinden 
dostları şâd oldu, düşmanlan ise derde düştüler. Sonra herkes kendinden geçti ve sabaha 
kadar semâ edildi. Sabah olunca gördüler ki bütün mumlar yanıp bitmiş ve Hz.. Mevlânâ- 
nmki hâlâ eski haliyle yanmakda, etrafında da bir pervâne dolaşıp .ağlamaktadır. - 
Allah -Adamı’iun-altp-verdiği-neiesde~bile-aydınJtk-vardtr—
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Şeyh Mahmûd Sâhib-kırân dedi k i:  «Bir kerre Konevî’lerden dâhi Memallk-i Rûm'
dan bazı kimesne hac seferme g itm işlerdi. Müracaat vaktinde Konya'ya geldiler. Me
ğer Konevî'lerden b ir civan bile haccetmiş idi. Hacıları b ir b ir alub Hazret-I Mevlânâ’- 
ya getürûp rhürîd ederdi. Ve yârân teaçcüb ederlerdi. «Bu mertebe neden el verdi» de- 
yu ahîr sual eylediler. Cevap verdi kİ : «Bir gece beriyye'de hâb galebe edüb, kafile 
gidüb ben kalmjşım. Uyanicek kafileden eser kalmayub, ne canibe g ittik le rin  bilme- 
yüb, bî nihâyet ağlayub, niyazlar eyleyüb, hatırım b ir canibe karar idüb ikindi namazı- 
nadek gittim . Nagâh b ir sahra’ya rast gelüb anda b ir çadır gördüm.

Arzu edüb varınca gördüm, bir mehabetlû adam helva b iş irir. Varub selâm verdim. 
Selâmım aiub buyurdu kİ, «bir m ikdar karar eyle», Emrini yerine getürüb sual eyledüm 
kl, «bu helvayı kime hazır edersin?», Buyurdu ki, Sultan-ül Ulemâ’ oğlu Mehmed Ce- 
lâleddin hergün b ir kerre bu tarafdan güzer ıder. Ümid varım kı bu helvadan b ir mikdar 
tenâvül eyleye», deyince b ir saat geçmeden gördüm.

Hazret-ı Mevlânâ geldi. Ol azîz, helva tabağını önüne getürdi. Dahî.Hazret-i Mevlânâ 
bir mikdar tenâvül eyleyüb, bana da verdi. Helvayı alub. Hazretin mubârek dâmenine 
yapışup.dedim ki :

—  «Konya şehrinden bir muhtacım. Allah aşkına bana destigîr ol. Kafileden kaldım» 
Buyurdu ki :

—  «Çün hemşehrimiz im işsin, gam yeme, gözünü yum», dedi.
Emrini kabul edüb,yumdum. Yine açtım gördüm ki, kafilede kendi refik lerim  arasmda- 
yım. İşte bu 'h izm etle r kı görürsüz, ol sebebdendir», dedi.

İmdi bu kıssadan hisse Konevî'lere kadar hâsıl olub, Hazret-i Mevlânâ’nın dünyada 
ve âhiretde anlara şefîk ve refîk olduğuna şübhe kalmadı. Her kim Konevî’lere mu
habbet ve ihsân eder, mahzâ Hazret-i Mevlânâ'ya ider, her kiin ki esaret ider, yine ol 
Sultân'a bilüb lâyık olan ameli elden komamak lâzımdır.

Böylellâklolunur ki ;

Genç bir Konya'h hacı, Konya'ya gelen hacıları bir bir alır Hz. Mevlânâ’ya miirîd ederdi. 
Sebebim sordular. Dedi ki «Birgün çölde uyuyakalmışım. Kafile gidince yolumu kaybet
tim. Rastgele yürüyüp bir çadırla kartlaştım. Bir adam helva pişiriyordu. Sordum, 
hergün bir kere buradan geçen Hz. Mevlânâ'ya ikram edeceğim söyledi. Sonra O geldi, 
helvadan aldı, bana da verdi. Eteğine'yapıştım, «.Konya şehrındenim, kafileyi kaybettim, 
Allah aşkına batta yardımcı olv, dedim. «Madem hemşehrımızsin, üzülme, gözünü yumr>. 
dedi. Yumdum, açitm kendimi kajilede buldum. İşte bu hizmetlerimin sebebin dedi.,

Hz. Mevlâhâ'nın Konyalüara jK_derKejnerhatnetli ve. arkadaş olduğunajmısâldir..-.Kon-- 
yqlMraisâ>gi.göstenpAyüİk-etmek-O’-na-etmtklirr—Bu-şehre-estr-0lmak~O‘mt~<ilma.k~de~ 
mektir.
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Bir zamanda Konya şehrim Leşker-i Bacu gelüb muhasara eyledi. Ehl-i şehir gayetle 
ızdırâba düşüb Hazret-1 Mevlânâ'nm hizmetine geldiler. Ziyade tazarru' edüb «İstina
dımız sanadır», dediler. Zirâ Bacu herhangi vilâyete vardîse halkı helâk edüb esva
bını yağma eylemlşıdi. Ana binaen âyân-ı şehir, «Hazret-I Hüdavendlgâr mahall-i merha- 
m etdir, ahali-i v ilâyet zaiflerdir. Sığınmaları sizin hlzmetlnlzedir» dediler.

Hazret-1 Mevlânâ buyurdular ki ! «Siz kendu re'y ve tedarikinizi hatırdan çıkarub tevek- 
kül-ü Hak eylen ve itikâd-ı pâkle bizden İstlmdad edin. Hudâ-I Müteâl ıztırâbınızı d e f 
eyleye» deyüb, Hazret-ı Mevlânâ şehrin meydan-ı canibine çıkdı. Gördü ki b ir azîm 
askerdir. Bacu nun kendi haymesini t i r  öyük dibine kurmuşlar idi. Anın üstüne çıkub 
namaza şuru’ eyledi.

01 hâlde Hazret-ı Mevlânâ'yı görüb Bacu'ya haber verdiler kı« b ir mây! kaftanla, duhâ- 
nî emamelu kimesne tamam feragat ve heybetle namaz kılar, amma heybetinden leş- 
ker birbirine-karışdı. Hiç klrnesne yakın varmağa kaadir olmadı», dediler.

—  «Tîr-l bârân e'dün», deyu emreyledi. Eline yay alub ok atmak kasd eden klmesne- 
nın kolu felek zahmetine yetişmedi. Atlanmak emreyledi. Suvar, olub hamle etmek 
murad edenlerin atlarının ayakları yere battı, kaldı. Cidden hareket edemedi.

Ah ir Bacu kendisi üç nöbet ok attı. Ücû bile önüne düşdü. Ziyâde gazaba gelüb'em- 
reyledi. A t götürdüler. Bindi, atı yürümedi, piyade oldu, hücum eyledi, ayağı tu tu lub 
.yüzü üstüne yıkıldı.

01 zamanda şehir kavml hisar'dan bu ahvâli görüb tekb ir eylediler. Âhır-ül emr. Bacu 
âciz olub dedi ki ; «Bu er yarlıgandır. Yâni müeyyed-i min ind illah ’dır, demektir. Bun
dan hazer lâzımdır», deyüb, müteveccih olub özür edüb cenkden fariğ  oldu. Hazret-1 
Mevlânâ hürmetine şehri bağışladı. Lâkin iltim as eyledi ki burcun bedenlerini yıkub, 
ekin ekeler. Z irâ şehir kavml tekbîr edicek ahdetmiş İdi kı, hisarı yıkıp yerine arpa 
eke. Ana binaen rica eyledi kİ ta ahdi yerine gele.

Hazret-ı Mevlânâ kabul edüb buyurdu kİ ; «Bu ş.ehrin hisarı taşdan ve toprakdan değ il
dir. Merdân-ı İlâhî hımm eti'dir. Bu diyarın burç ve barusu bizim dir. Zira Cenâb-ı Hu- 
dâ'dan, tasarrufu bize emrolunmuşdur. Bizim rızâmız olmayınca kimesne el uzadub 
zabt eylemeğe kaadir olmaz», deyu buyurdular.

Hazret-ı Mevlânâ hatırlar ıçin rızâ gösterüb, anlar dahi kalkub muhabbet ve ıradetle şeh
re gırüb temâşâ edüb, cânib-l ahâr'de Tarfil-abâd nam çayıra konub, ahidleri yerine 
varmak için hisarın bazı bedenlerini yıkub arpa akdiler. Hâlâ hisarda bu hâl müşahld- 
dlr. Sonradan bınâ olunduğu malûm olur. Bu hikâyetin vukuuna şâhid ve sâbld. Padi- 
şâh-ı âlempenah Zıllullah-ı bî Iştibah Hazretleri nin babaları, Sultan Selim Han bin 
Sultan Süleyman Han Tegammuhumullahî Teâlâ fî Bihar-il Gufran Sultan Bayezîd Han 
ile Konya şehrinde cenk vâki'o ldukda cem i’ halk müşahede eylediler ki, Konya Şeh- 
rl'nın ahvâline Hazret-ı Mevlânâ’ya mufavvaz ımiş. Devletlû Saadetlû Pâdişâhımızın 
Hümâyûn zafer, eserlerinin malûmudur. Ziyâde küstahlığına hamlolunur.

Şîr merdanend der âlem m eded- 
Sn zaman k’ e fp tvT  mazlüîfran resea'

Böyle naklolunur k i :
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Bacu'nun askerleri bir zaman Konya'yı kuşattı. Şehir ahalisi üzgün, Hz.. M  evlâtta’dan çare 
sordular. O, kalktı şehirden çtktı ve Bacu‘nun otağının kurulduğu tepenin üstüne çıka
rak namaza durdu. Askerleri Bacu'ya haber verSler. «Heybetinden kimse yanma yak
laşamadın, dediler. Bacu, tüstüne ok yağdırın» dedi. Kimse kolunu kaldırıp ok atamadı. 
Atlara binip hücum etmek istediler. Atların ayaklan yere battı. Sonunda Bacu kendisi 
üç defa, ok atlı. Hepsi kendi önüne düştü. Atınm ayakları yere batınca yaya saldırdı. 
Ayağı tutuldu yüzüstü düştü. Bacu anladı ve kuşatmayı kaldırdı. Yalnız yemini yerine 
gelsin diye kale'nin bir yerini yıkıp oraya arpa ektiler. Bu iş Hz. Mevlânâ'nın kabul 
etmesiyle oldu. Dedi ki «Bu şehrin hisarı taş ve toprakdan değil, Tanrı erlerinin gay
retidir. Bu diyarın kalesi ve burcu bizimdir. Çünki Allah tarajından. sahip olmak bize 
emredilmiştir. Rızamız olmadan zaptedUemezf
Hz. Mevlânâ bu şehrin ebedî koruyucusu ve sâhibi’dir. Nitekim Kanunî Sultan Süley
man ile Şehzade 'Bayezid arasında geçen savaşda bile şehri O'nun koruduğuna halk şâhitdir.

Böyle naklolunur k i :

Kadı Kürd Konevî haber verir kİ ; «Tazelik zamanında ticaret için İskenderiye'ye git-
- mişdim. İttifaka gemırniz girdaba düşdü. Gemide olanların her birisi pîrlerine kurban 
nezr edüb halâs rica eylediler.

Bu fakir de Hazret-l Mevlânâ'yı şefi' getürdüm. Ya Mevlânâ, sen yetiş deyû aşikâre 
feryâd eyledim. Hemen Hazret-l Mevlânâ hâzır oldu. Cümle gemide olanlar gördüler 
ki Hazret gemiye yapışub, gırdabdan halâs edüb deryaya sürdü. Az zamanda Ânta- 
kiyyeVe yetlşdlk. Badehu ahali'i sefîne cemiân Hazret-ı Mevlânâ’nın hizmetine geldik. 
Keşfedüb buyurdular ki. «mâzur tutun, hizmete eğlenip yetişdîk. Zahmetlerden hâli
niz n icedir?» deyu hatımüvazlık eyledi ve buyurdu ki :

—  «Elhamdülillâh bu zahmetle dolu âlemin elehni d e f oldu», deyu buyurdu.»

M ısra' : »Reşide bûd hay.ır belây-ı bl tiaber güzeşt»

Yânı tercüme ;

«Belâ yetişm iş idi. Hız ile  geçib gitti», Çünki Hazret-i Mevlânâ'nın hizmet-i pür rah- 
m et’inden taşraya çıktılar. Sultan Veled Hazretleri Kadı dan, musahabetih aslını suâl 
eyledi. Anlar dahî zikrolunduğu gibi şerh eyledi.

İskenderiye'ye giden bir ticaret gemisi yolda anafora kapılır. Gemideküerın herbirı, inan
dıktan azız'e kurban adayıp yardım dilerler. Kadı Kürd Konevî de Hz.. Mevlânâ’dan şe
faat diler y e  .« Yeti} Vo-,Mevlânâ h , diye Kaykırj.r, -  Jiemen ,O.- görünür. ve^.herkesin.^gözü. 

-önünde-gemıyi-yakaladığı-gibi-anaiordan-çıkarıp-denize-sürerr~Antukyaya'~çıkarlar7'S'oHra~
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gemideki herkes Konya'ya, Hz. Mevlânâ’mn huztıruna gelirler. Onları görür görmez der
ki »Ajjedin, hizmetinize biraz geciktik. Sıkıntılarınızdan sonra durumunuz nasıldır. Çok 
şükür hepsi geçliy>.
Felâket yetişmişdi, ama hızla geçip gitti. Çünki Hz. Me'dânâ’dan, onun rahmet dolu hu
zurundan ayrılıp yola çıkmışlardı.

Böyle naklolunur k i :

Hacı Mübarek Hayderî derler, Kutbüddin Haydar'ın hulefâsından bir kimesne var idi. 
Hazret-i IVlevlânâ fukarâsindan Tac Vezir'in Darüşşâkir-i nam buk'asina şeyh eyledikleri 
gün, Hazret-i Mevlânâ Celâlüddîn Sema'da azîm şûriş ve cüşiş eyledi. Dİ mertebe 
zevk-ü safâ oldu ki, gökler carha gelüb raks-ül cemel makaminda oldu. Nitekim buyu
rurlar, b e y t;

€y âsmân k\ ber ser-İ mâ .çerh mTzenT 
Der ışk-ı aftâb tu hem hırka-ı menî

Tercüme- «Ey Felek: başım üzre dönmekde, aşk-ı Hak'da bana müşabih m isin?-, de- 
yu.buyurub cûş-u hurûş ederken Seyyid Şerafeddin -birkaç bedhû ve bed nefs-i hasûd 
İle bir köşede Hazret-r Mevlânâ'nin fukarasının mezemmetinde meşgul oldu. Haz
ret-i Mevlâhâ’ya malûm oiub hemen b ir sehimnâk bank Idüb, bu âyet-i kerîmeyi kıraat 
eyledi. «Eyuhlbbü ehadüküm enye’küle lahme ahihı meyl:en.» Hazret-i Hüdâvendi- 
gâr'ın bg kudret ve tasarrufun görünce Şeyh Sadrüddîn ve Muinüddin Pervâne ve 
şâir ekâbır hayran olub, «acaba Hazret-i Suitân’ın hitâb ve itâb ı kime idi», dediler. 
Ba dehu Şerafeddin'in küstahlığı malûmları olub dediler kl «Her zaman bu bî edeb- 
liğ l edersin. Ya feragat eyle, ya bân meclise gelme», deyüb envaî serzenişler eyle
diler. İmdi malûm oldu ki huzûrlarında g iz li ve aşikâr beraberdir. Edeb gözetmek 
cümleden hoşterdir.

Hacı Mübarek Hayderî’nm Şeyh layın edildiği gün toplanan meclisde Hz. Mevlânâ semâ 
ederken öylesine aşka gelip şevkle döndü ki, sanki gökler bile semâ'a katılıp O’na eş oldu. 
Nitekim, «Ey Semâ (gökyüzü)! Başımın üzerinde dönerek, bana mı benzemek islersin?» 
mealindeki beyt’i okudu. Hz. Mevlânâ büyük bir coşkunlukla dönerken, Seyyid Şeraleddin 
birkaç kötü huylu kişiyle bir köşeye olurmuş, herkesi çekiştiriyordu. Hz. Mevlânâ birden,
1 herhangi biriniz, ölü kardeşinin etini yemek den hoşlanır mı...»(') meâlli âyeti söyledi. 
Herkes şaşırdı ve-kimi kasdettiğini anlamadı. Sonra anladılar ve Şeraleddin'i kınadılar.

(* )  «Ey imân edenler, zan'nm bir çoğundan kaçının. Çünki bazı zan vardır ki günahdır. 
Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. 
-Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin -etim yemekden hoşlanır mı?-İşte bundan tik
sindiniz.. AÜah’dan korkun. ÇünSTAttak tevbBeri~Höbıîl edendi~cTk esir'ğeyicı’d ıf"  
(Kur'an-ı Kerîm, Sûre 49, Âyet 12)
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Şeyh Mahmud Neccar buyurur : -Hazret-ı Mevlânâ cümle taallukâtiyle ve eshâb ve 
evlâdı ile Ilıca ya g ittile r. Ebü-I Hüseyin köprüsüne nuzûl edicek Harem-i Muhte
rem'! Mevlânâ Celâleddîn'e haber verdi kı

—  «Bu suyun kenarına tenhâ gitmek lâyık değildir. Meşhurdur ki Su M âlik’! var 
ımış. Her yıl elbette bir âdem veya b ir hayvan alub, suyun içine gider imiş. Helâk- 
den sonra yine getürüb âdem eğer hayvan suyun üzerine ge lir imiş» Diyicek tilhâl 
Hazret-ı Mevlânâ yerinden sıçrayub hemen buyurdu ki

—  «Nice yıllardır kı ben anı isterim», deyüb ferâci ve dülbendi ile  kendusinı suya 
atdı. Fukara cem!an feryâd ve figân eylediler. Bir lâhzadan sonra gördüler ki bir ca
navarı alub getirdi. Yüzü âdem yüzüne müşabih idî. Ayakları ayu ayağına benzerdi.

Kendüsini, Hazret-i Mevlânâ haymesine bırakdı ve Hazret-ı Mevlânâ'nm Ehl-ı Beyti'ne 
fasih d il ile  selâm verdi. Dedi ki

—  «Ben Hazret-ı Mevlânâ’nm fukarâsmdan olalı bir nice zamandır. Zirâ Hazret-l Mev
lânâ b ir kerre bu suyun kâ rın ı müşerref edüb, bızı îmâna dâvet eyledi. Biz de ka
bul edüb ol Sultan'ın eline tövbe eyledik ve şart eyledik. Asla kimesneye zarar ye -, 
tişdirmiyevûz. Lâkin bu zamanda bizden bir günâh sâdır oldu. Bir civan helâk ey
ledik. Şimdiki hâlde şe fi’ ederiz, Hazret-l Mevlânâ’dan bu .günahkâr mahcubu dilek 
idek. İhsân ıdüb affeylesin.» Derken Hazret-ı Sultan çıkageldi. Cemian ahvâle mut
ta li' oiub Ehl-i Beyti'nın şefaatini "kabul edüb affeyledi. 01 canavar dahi tecdid-i töv
be ecfüb b ir dâne inci yuvarladı kı letafetinden âlem hayran olurdu. Ba'dehü yer öp- 
dü, yine suya revân, oldu.

Derya mahlûkuna tasarrufları bu mertebe olicek, müridine ve ahibbâsına ne mertebe 
m utta li'd ir, ana göre zevklenmek lâzımdır.

Böyle nâklolünur k i :

Hz. Mevlânâ ve berabenndekiler, suymtda bir canavarın yaşadığı söylenen kaplıca'ya 
gittiler. O, suya daldı ve bir an sonra canavarı alıp getirdi çadırına bıraktı. Yüzü insan 
yüzü, ayakları ayı ayağına benziyordu. Gayet açık bir diVle Uz. Mevlânâ’nm beraberin- 
deküere dedi ki nÇok zamandır Hz. Mevlânâ’nm yoksullarınd'--n!m. Bizi imâna davet 
etti. Mizde kabul edip O’nun eline tövbe ettik. Kimseye zarar vermedik. Lâkin bu sıra
larda bir günah işledik. Bir genci öldürdük. Şimdi sizden şefaat dilerim. Hz. Me-ülânâ’ya 
söyleyin. Bent ajjetsino Söylediler. Hz. Mevlânâ affetti. Canavar tövbesini yeniledi ve 
çok değerli bir inci bırakıp suya daldı.

Sudaki yaratiklâfâ~biî~duece~sâhib~olan~0,~ttiirtdlerr ve-sevdiklerine-kimbüir ne-derece- 
müşfikdir ve hallerinden haberdardır.
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Yine Hâce Nefisüddln mezkûr rivayet eder ki ; «Hazret-l Mevlânâ bir kerre hamam
da fukaradan üç defa suâl eyledi ki, «Bu cemiyyetde Mevlânâ'lık k im in d ir ’ » Aslâ ' 
cevab vermediler. Âhır buyurdular kî

—  "Eğer b ir  m isafir, hamamın camekânına gelse ve sizin tac ve hırkalarınızı gorsç, 
bilüb hükmeder ki, Hazret-i Mevlânâ’nın fukarası hamamda. Ancak öyle siz görün
meden hırkalarınız size muarrif oldu. Ve heman kanaat edermişiz. Niceye dek tac 
ve hırka size muarrif olur. Kasd.ve himmet idin. Siz câmelerinize muarrif olasız. Zâ- 
h ir libâsınız size m uarrif olduğu ğlbi». deyub tenbih eyledi ki, «bâtınınız dahi maanî 
ve maârif nuriyle münevver ve müzeyyen ve ihlâs ve itikadı pâk ile ârâste gerektir», 
deyu buyurdular. Zira Hadîs-i Şerif’de vârld olmuştur, c<jnallahe lâ yenzuru ilâ su- 
veriküm belyenzuru ilâ kulûbiküm ve niyâtiküm», ile âmil olmak gerektir ki herhalde 
Mevlâyî olasız, yanı Mevlevî olmağa liyâkat hâsıl edesiz», deyu buyurdular.»

Böyle naklolunur k i :

Uz. Mevlânâ bir gün hamamda berabenndekilere üç defa sordu , «.Bu cemtyet'de Mev- 
lânâ’Uk kimindir H. Hiç cevap vermediler. Dedi ki «.Bir yabanct gelip kamamtn camın
dan baksa, sizin elbiselerinizi görse, Mevlânâ yoksullarmtn hamamda olduğunu anlar. De
mek ■ elbiseleriniz sizi tarij eder. Bilirmisintz, ktyajelimz stzi ne kadar anlattr‘> Niyet ve 
gayret edin ki stz ktyaletmizi (kişiliğinizi) tarij edesıtttz. Elbisenizin sızı anlatttğı gibi, 
içinizi, de .(dfşıntz, gibi) .mânâ ve bilgı nuru üe aydınlatıp, temiz, imân ile bezemeniz gere
kir. Ancak ~o'"zTiman~~Mivlâyt~{7illâh’S~oit)Tyanî~Mevlevî~olmağa~hak~kazantrsmız:
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Böyle naklolunur ki :

Sultan Veled Hazretleri buyururlar kr : «Birgün benden b ir günâh-ı sagrre sâdır oT' 
du. Filhâl yine istiğfar eyledim. 01 gün Hazret-ı Mevlânâ Semâ'da benim yakama 
muhkem yapışub ve şahadet parmağı ile işaret eyledi ki

—  «Ey Veled ! Sakın üç kerre eğer feragat eylemezsen sen b ilürsün-, deyüb ziyade 
tenbih eyledi. İmdi ey yârân, perhiz ve ihtiyat üzere olun.

Sultan Veled'den murad m ürıdleridir. Yanı tenhâda olan günah ve fısk, anların malû
mudur. «Zâhir ukr-ı azâd olicak Hazinedarlık ve Eminlik vermezler. Nihayet bir ulu' 
nun şefaati ile azâd ederler-, deyub buyurdular. Mesnevi

Dozdrâ ger alv bâsed can bered 
Key vezTr u ilâzın-ı mahzen" şeved

Sultan Veled anlaltr ıBirgün küçük bir günah işledim. Hemen tövbe ellim. Aynı gün 
semâ edilirken Hz. Mevlânâ yakama sıkıca yapıştı ven E y Veled! Vç kere tekrar edersen 
(dervt^likden) ferâgal edersin» diye stkt tenbih elit. Ey dosllar, yasağa riayet edip dik
katli olun» -
Sultan Veledden kastd, mürîdler’dir. ...Gizli yapılan günak jue ahlâkstzlıkdan O’nun Jıaberı 
vardır.- -̂ Kendim-suç~ts,lemekden~altkoyamtya'nlafa;~güv<3ı~!S'teyen~t'fl'efi~Tfefmezlef:~'~AncSk  ̂
hir yüce kişi’mn ^elaati ile kurtulur.
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Şeyh Mahmud Sâhib-kıran rivayet eder kı ; Celâleddin Kassab haber verir, b ir gün 
Hazret-i Mevlânâ'nın huzurunda b ir şahıs, münasebetle bu darbımeseli hikâye eyledi 
ki, hûy-ü bed ve bargırân. Hazret-I Hüdâvendigâr buyurdu ki, «Bu meselin aslı nedir 
b ilir  mısın?» deyüb hikâye eyledi kİ • ;

—  «2aman-ı sâbıkda b ir pâdişâh var idi ve ol Pâdişâhın sarayı kapusunda bir çömlek
çi dükkânı var idi. 01 dükkânın sahibi b ir pîr idi, amma ehl-l dîl idi. Hergâh kl Pâ
dişâh ol yoldan geçmek vaki’ olaydı. Pâdişâh a bmihaye dualar ederdi.

İttifak, b ir nevruz günü Pâdişâh seyrâna çıkdı. Pîr dahi âdetine göre duâ eyledi. Pâ
dişâh hazzedüb, «her ne dilersen dile!» dedi. Ol dahi dedi ki ; »Askerine emreyle, 
bu yoldan her kim geçerse benim bardaklarımı dedüğüm bahaya alsunlar ve mey
danda senin hizmetine hazır eylesünler», diyicek; Pâdişâh hükmeyledl kİ, «herkim  ki 
benimle meydana gider, bu pîr'den her bardağı bir altuna alub meydana getirsin», 
diyicek; Pâdişâhın b ir hasîs veziri var İdi ve bedhuylukda meşhijr idi. Âhır pîr'in 
dükkânı önüne geldi. 01 pîr-ı pür tedbîr b ir desti eline alub vezire gösterdi ve yüz al- 
tun bahâ taleb" eyledi. Vezir pazarda mücadele İdüb p îr‘e ıztırab verdi. Bir nice mer
tebeden sonra bahis hadden geçti. Âhır pîr dedi ki ; «Bu destiyi bin altuna veririm .

Bir şartla ki destiyi boğazına asub ve beni arkana götürüb, Sultandın hizmetine ali
desin» dedi.

Bu te k lif vezir‘e düşvar gelib ziyade münakaşa eylediler. Hattâ hizmet fevt olmak za
manı oldu ve müekkil ki Pâdişâh.bu hizmete tâyin eylemiş idi. Vezir e destiyi alma
dan yol vermedi.. Âhır itaat lâzım geldi. Bîçâre olub vezir, destiyi boğazına asub ve 
p îr’i arkasına götürüp Sultân ın hizmetine hâzır eyledi.

Bu kazıyyeyi Pâdişah a haber verdiler ki. vezir destinin pazarında hisset ve bedhuy- 
luk edüb b ir altunu bin altuna yetiştird i, ve hem ırzı payımâl oldu, dediler»,

Hazret-ı Mevlânâ buyurdular kı «Huyu bed ve bârigıran meselinin aslı bu hikâyet- 
dir, ol günden beru», diyüb dünyanın hasis olanlara mekrini beyân, bahîlleri kadhey- 
ledl.

Böyle naklolunur k ! :

Eski zamanda bir pâdişâh şarayt'mn yanında bir çömlekçi dükkânı vardı. Sahibi olan yaşlı 
adam, ker geçişinde Padişâh’a uzun dualar ederdi. Birgün Pâdişâh uDiU benden ne 
dilersin?!! dedi. İhtiyar nAşkerlerine. emret bu yoldan her geçen, benim bardaklarımı is
tediğim fiyata alsına dedi. Padişah maiyetine ^Önünden geçen herkes bu ihtiyardan 
bir bardağı bir altına alacak», diye emretti. Bir cimri vezir vardı ve ihtiyarın yüz altın 
istediği bir testiyi pahalı bulup almak istemedi. Pazarlıkda çok çekişti. Sonunda Padi- 
şâh’dan korkusuna, ihtiyarın dayatmasiyle aynı testiyi bin altına aldı ve boynuna asıp 
ihtiyarı da sırtına alıp dolaşmak zorunda kaldı.

Vezir pazarlıkda hasislik ve kötü huyIvluk edip bir altınlık testiyi bin altına aldı ve üstelik 
rezil oldu.

'Hz:Memriâr'kStü-hıIyla-Juküniİ-tmdrdarinro~g:ündiirberı-b-öyle--oldüğmiîrdiİny<0(''f‘~>f̂ -
sislere her zaman oyun oynadığını anlatıp, cimrilen kötüledi.
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Sultan Veled Hazretleri rivayet ederler ki; «Birgün Muınüddln Pervane, Hazret-i Mev- 
lânâ'ya mülazemet ve musahabet kasdına gelmiş İdi ve tou fakîr, Sultanıma haber ey
ledim. Lâkin çıkmayub Muinüddin'i bînlhaye muntazır kildi. Hattâ hicabımdan Pervâ- 
ne'nln hatın m üteseliî olmak için Hazret-i Mevlânâ'nın kendisine ziyade iltifa tı olma
sına m üteallik kelimat idüb meşgûl eyledim. Özür mahallinde hemen Kutb-ül Vâsılîn 
taşra çıkıb mülâkatdan sonra Pervâne Hazret-i Mevlânâ'ya dedi ki ; «Bahaüddin özür
ler dileyüb lü tûflar eyledi. Amma bu bende Sultânımın eğlenip geç çıktığınızdan bu 
ışâreti tasavvur eyledim ki, bâzı niyâz için veya müradât ve mesâlihi için gelen muh
tacın muntazır kılmak nice ecirdir ve ne mertebe zahmetlidir. Sultanımın geç çıkma
sından bu faideyl hâsıl eyledim», deyince Hazret-i Meviânâ buyurdu ki :

—  "Bu tasavvur gayet hûb'dur. Amma kı bir mânâsı dahi budur ki bir murâd husûlü 
için gelen kimsenin sureti ç irkin  olsa hemen muradını v irür, tez savarlar. Am m a- 
şol kimesnenin sureti hiİb ve ta l’ati mergubu vardır, ana bir bahane ederler. Hattâ bir 
saat teh ir eder, ânın hüsnünden behremend olurlar. İmdi benim geç gelmekden mura
dım budur k i ; Siz muntazır olub ve hizmetinizde nıyazmend olan adamlar ziyade 
zevk idüb, faıde ele getlreler», deyüb enva-i merhametler eyledi. Pervâne bu Ihsânın- 
şükrânesi, altı 'bin adet Sultanî'yı Hazret-i Mevlânâ'nın fukarasına nezr ve irsal edüb 
ittikâd arzeyledi.»

Böyle naklolunur ki i

Mutnüddm Pervane [Selçuklu Veziri) birgün sohbet için Hz. Mevlânâ'ya geldi. Sultan 
Veled haber verdiği halde O, çıkmayıp uzun zaman Pervane'yi bekletti. Çok zaman sonra 
çtktt ve sohbet ettiler. Bir ara Hz. Mevlânâ’ya Pervâne dedi ki : aGeç çıkmanızdan ka
zancım ja  ki; bana bir tj için müracaat eden kimseleri bekletmekle ne eziyet edermipm^. 
Hz: Meviânâ ise . aÇok güzel bir düşüncedir. Yalnız bir mânâsı daha var ki Dilekde 
bulunmak için gelen çirkin bir yüze sahipse, işini çabuk görüp savarlar. Ama güzel bir 
insansa, bir bahane uydurup oyalarlar ki onun güzelliğinden zevk alsıntar. Benim niyetim 
buyduv diye iltifatlar etti.

Pervâne, bu iltifat-karşılığı -Hz: -Mevlânâ'mn yoksıdlanna~aUı~bin~altinlik~b‘ağiş~yaptî:
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Nükte :

Hazret-i Mevlânâ zaman-ı şerifinde kassaplar bir öküz alub şehre getürdüler. İttifakı 
bağladıkları yerden halâs olub kaçdı. Ardına düşüb seğirdüb tozuna yetemediler.

Hazret-I Sultan-ül Evliya, pederi Sultan-ül Ulemânın ziyaretine varmış idi. Ziyareti ta
mam etm iş gelir iken, öküz hemen Mevlânâ’yı görünce hizmetine varub yüzünü yere 
sürüb, cidden hareket etmeyüb kaldı.

Hazret-i Mevlânâ, mübarek elini arkasına ve yüzüne sürüb okşadı ve ilt ifa t eyledi. 
Kassaplar gelip bulup, alub gitmek murad eylediler. Hazret-I Mevlânâ buyurdu kİ ;

—  Bu öküzü azâd eylen.

Anlar dahi kabul edüb, Mevlânâ hörmetine koyub g ittile r. Andan sonra ol öküzü kl- 
mesne görmedi ve kande g ittiğ in i bilmediler. Ba'dehû Hazret-I Mevlânâ buyurdu kİ •

—  «Bu hayvanı boğazlayub şerha eylemeğe kasd ideler. Bizim canibe gelmekle ol 
mihnetden halâs ola. Acebm idir ki eğer bir İnsan cân-ü dîlde bize teveccüh Idüb 
merdân-ı hüdâ hizmetine, sohbetine vâsıl ola, Cehennem kassaplanndan halâs ola»,- 
deyüb Sultan-ül fukarâ’ya vecd’ü hâlet gelüb sema'a şuru' eyledi. 01 gün akşamadek 
semâ’ edüb câme ve destarını cümle kavallere vlrüb uryân oldu.

Hz. Mevlânâ zamanında, kesilmek içtn şehre gettrüen bir öküz öağlandtğt yerden kaçar. 
Kasaplar peşine düşerler. Babasını ziyaretden dönen Hz. Mevlânâ’ya rastlayan öküz 
önünde durup, yüzünü yere sürer. Kasaplar yetişip hayvanı almak isterler Hz. Mevlânâ ; 
ıBu öküzü serbest bırakın», der. Hürmet edip bırakırlar, Öküz kaybolur ve bir daha kim
se onu görmez. Sonra Hz. Mevlânâ der ki nNiyetlerı bu hayvanı boğazlayıp parçala- 
makdı. .'Bizim.iarajımıza.gelmekle bu akıbet'den kurtuldu. İnsanoğlu-da..kalben.bize.yöne-— 
lip,~Tann-mmlatwm-yölma-ve-sohbltine-vannca—C-ehenng>n'-knrcCplanmafr(:k-ötMüklefr 
den, dertlerderf) kurtulur.
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Şeyh Bedreddin Nakkaş rivayeti ; (Uzun ve içinde bir çok menkıbeler bulunan bahis 
.ortalarında)

Avc İbnl Unk, nice yük ekmek İle doymaz İdi. Hergün ekmekçilere meşellkden bir 
arka yükü odun getürürdü. Yetmiş ekmekçi anın İçin ekmek p iş irirlerd i. Getürdüğü 
odun kifayet eder ve pişirdiği ekmeği cemiân yiyib doymaz idi.

BIrgün Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm rast gelib Avc'ın ekmek yediğine nazar edib gör
dü ki, deste deste idüb ağzına atar yine doymaz. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm de
di ki ;

—  «Eğer ben sem yedi lokma ile tok idersem nice edersin ?»

Avc dedi k i ;

—  lYed l lokmayı burnuma koysam banı aksırtmaz»

Hazret-i Mijsâ dedi ki ;

—  «Kalk, elini yıka ve Blsmlllâhirrahmânlrrahîm, deyüb al sun' bu çanağa», dedi. 01 
dahi buyurduğu gibi edüb, yedi lokma yemeğe mâlik olmadı. Hazret-ı Mûsâ A leyhis
selâm tekrar tekrar tekellü f eyledi. Avc dedi kİ :

—  -Kaadlr değilim . İmdi bilmek gerektir ki, tokluk ve açlık Allah-ü Teâlâ'dandır. Ek
mek ve şâir gıdalar bahanedir.» Hazret-I Mevlânâ'nın naklinden.

Böyle naklolunur k i ;

Avc tbni Unk adtndaki dev yaptlt adam, yetmiş ekmekçinin pişirdiği ekmeği bir günde yer 
De doymazdı. Birgi'm Mûsâ Peygamber ona rastladı. Avc'ın nasıl ekmek yediğini gördü. 
Dedi ki ■ tBen seni yedi lokma ile doyurursam ne dersin?», Acv «Yedi lokmayı bur
numa koysam beni aksırtmaz.-!!, dedi. Hazret-iMusâ : <̂ Kalk, elini yıka ve bu çanağa 
BismiUahirrakmamrrahim den, dedi. Avc söyleneni yaptı ve yedi lokma yiyemedi. Hz. 

-Mûsâ tekrar tekrar-teklif elli. Avc nYiyemem, şimdi anladım ki ekmek-ve-diğer-gıda- 
rlar'bahanedir. Td'klûlrTe~âçlt)rYiîc^~AUah’Uândir~
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Sultan Veled Hazretleri rivayet buyururlar ki : Şeyh Şemseddin'in ol beliyye-l Hun- 
bar-i mukaddema Hazret-i Mevlânâ'nin ikinci bâb'inin fasl-i şânî'sinde bazi tafsilât va-- 
kî olub, keyfiyeti şahadeti Şeyh Şemsüddin mahallinde zikrolunur, deyüb tevakkuf 
ölûnmiiŞdü."Hâlâ öl kissa-i pürgussa zikr-lr asâhH-i akval-i mutemidin böyledir kİ b ir 
gece Şeyh Şemsüddin Hazret-I Mevlânâ ile halvette musahabet ederlerken, hassâd-i 
ehl-l fesâd, Hazret-i. Mevlânâ'nin ortanca oğlu Alâeddin Çelebî ki sâni-i veled-l Haz
ret-i Nûh Aleyhısselâm İdi kı şanında «Innehu ameli gayri sâlih» nişanı var idi.

Ana iğva edüb dediler ki ; «01 Tebrîzî beçe yine gelüp babanı azdırub, halvete koyub 
sizden ve bizden ayırdı, husus ki sana cemiyet olunub eviensen gerek idi ana dahi 
mânî oldu. Cemlan akraba ve ahibba bîhuzurdurlardır ve cevr-ü cefâ edüb terk-l diyar 
ettirm ekle halâs olamadılar. Hemen çâre anın vücûdunu dünyâdan kaldırmaktır. Biz 
sana muavenet ederiz», diyüb el b ir edüb ittifa k  eylediler.

Çelebi Alâeddin e. gurur verib peder-i azizine İsyan eylemek kabahati asla hatırı
na gelmedi. Ne va r'k ı Hazret-ı Nuh'un oğlu Kenan, âşikâre Tufan’ı görmüş ve b il
miş iken âkk olub, nasihat-ı pederi reddedüb âhır gark olub helâk olmadı mi ? Za
hir  evlâd-ı velî, evlâd-ı nebî'den masum ohcak değildir. Anların hakkında Âyet-i Ke
rîme ;

«Innehu leyse min ehlike innehu Amelün gayrisâlih... elâye,» buyruldu.

imdi evlâd-i enbîyâ ve evliya, babaları huyunda olurlarsa makbullerdir ve illâ  faide 
olmaz. Şeref-l neseb âhiretde amel iledir. Nitekim  Hadîs-i Meşârik-ül Envar‘da, rlva— 
yet-l Ebi3 Hureyre ile  vârid olmuş ■

«Men ebta bihı amelihı lem yesra‘ bihı nesebihı, Sadaka Resulûllah»

Eğer şeref-i neseb'de faide olaydı, Hazret-i Nuh'un veledine faide olur idi. Zira sarîh 
n.asihat istim a' eyledi. Lâkin inayetullah'dan mahrum idi. Kabul etmeyüb helâk ol
du. Ve Hazret-ı Mevlânâ Celâleddîn dahî Mesnevî-i Şerîf’de buyurur. Beyit:

Ey besâ mihter bece k'ez şür u şer 
Şod z» f i ’l-i 2işt-i hod neng-ı peder

buyurdukları mahzâ bu hususdur.

İmdi mutlaka Enbiyâ ve Evliyâ evlâdı ma’füv olmadılar ve amelleri babalarına mu
vafık olursa anların bazı seyyieleri af oluna ve illâ amelde kusurları olur ise, Âyet-ı 
Kerîme ;

"Yevme yefîrrül mer'ü min ahihi ve ümmihi ve ebîhi ve ümmihi ve ebihi...elâye.» 
mânâ-i şerîtine dahillerd ir. Asla âhiretde farkları olmadı. Nusus-u kesîre delâletiy
le sab ittir efhem.

İmdi öyle olıcak Hazret-i Mevlânâ'nin A lâeddiii Çelebî nam oğlu ehl-ı hava’ ifsadı ile 
gelüb halvet kapusuna yedi kimesne hazır oldular. İttifak  ile dakk-i bâb eylediler.

Hemen Hazret-i Şemseddin ayak üzre kalkıb dedi ki ; «Bekoştenem mihâned»

yani, «beni kati için taleb ederler», demektir.

Pes Hazret-ı Hüdâvendigâr buyurdu kİ : ~?Elâ lehül halkü vel amr»~,~yani;~âgâh 'ol,~ya" 
ratmak Allahın 'dır ve em ir dahî Anın dır, deyüb nza gösterdi. Bî tevakkuf Şeyh Şem 
seddîn kapuyu açub taşra çıkınca, hemen biçak hazırlanmış idi. Bî mahaba urdular 
01 ân Şeyh Şemseddin öyle na'ra urdu ki, ehl-i fesâdın yedisi de lâya'kil olub yıkıldı
lar. Akla gelicek 01 Sultan ın birkaç katre kanından gayrı nişan bulamadılar.

<ıHod heman bud diğer ûrâ kes nedîd»

Böyle naklolunur ki ;
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Suttan V eted anlatır Hz. M  evlana ile Şems arasındaki aosttuğu ve muhabbeti çekeme
yen birkaç kıskanç ve kötü ruhlu kip, Mevlânâ’mn ortanca oğlu Alâeddin Çelebi’yt de kan- 
dırarak, ikisinin sohbet ettikleri yerin kapısını ça'arlar. Şems-t Tebnzt ayılar ve, «Beni ölü
me çağırıyorlar ,̂ def. Hz. Mevlânâ yavaşça «Bil ki yaratmak ve buyruk Allah’ındır», der. 
Şems çıkar ve dtşardaküer tarafından bıçakla vurulur. Öyle bir nara atar ki hücum eden
lerin yedisi birden yere yıkılır. Kendilerine gelince Şems kayıptır ve yerde birkaç damla 
kan kalmıştır.
Alâeddin ÇelebVnin, babasına isyan-etmek aklına gelmemişti. Ama evliya evlâdı bile ol
sa mutlaka babasına çekmesi gerekmez. Nitekim Hz. Nuh’un ikinci oğlu babasına âsi ge
lil), O’nu dinlemeyip Tulân'da mahvolmadı mı?

Böyle naklolunur k i :

Hazret-l Şeyh Salâhaddin Ferıdun-ül Konevî Zerkûb avail-i hâlde Mürid-i Hazret-i Sey- 
yld Burhaneddin İdi. Ba’dehû Hazret-l Mevlânâ Celâleddin'e mürîd oldu.

Böyle naklolunur kİ ;

Şeyh Şemseddin'deh sonra Mevlânâ’nın mübarek hatırı Şeyh Salâhüddin'e mütevec
cih oldu.

Yine heman üslûb-u sâbık üzre âşık ve mâşukluk ve kelimat ve maanî kİ Şemseddin 
ile mabeyinlerinde var idi. 01 tarîk ile  sulûk eyledi. Yine hassâd-ı bî îtikâd ve bün- 
yâd-ı fesâd ve Inad eylediler. Ama netice hâsıl olmadı. Hattâ tez mağlûb olub bî 
edeblikleri suret bağladı. Rüsvây oldular.

Ibtidâ-I mülakat ve Musahabet-i Mazret-l Mevlânâ Şeyh Salâhaddin ile  böyle vakî oldu kl 
bırgün Hazret-ı Mevlânâ Zergûblar Çarşısı na uğradı. Şeyh Salâhaddin’in şaklrdleri- 
nin altun döğme sadâsını Istima' edûb ol Sultan'a b ir hâlet müstevIT oldu ki bî Ihti^ 
yâr semâ'a şuru’ eyledi. Vecd ve hâlet ziyade oldukça halk cem' oldular. Şeyh Salâ- 
haddin e haber eylediler. Taşra çıkub Hazret-l Mevlânâ’nın mübarek ayağına düşüb 
niyaz eyledi ve şâklrdlerlne işaret buyurdu kı cidd-ü cehd ıdüb altunu döğeler. Evrâ- 
kın zâyi'o lm asına mukayyed olmayalar. Ta şevk-ı Mevlânâ ziyade ola. Velhasıl öğle 
namazından ikindi namazına yakın olunca zevk de eyledi.

Ba'dehû kavvallar gelüb meclîs germ oldu. Ve Şeyh Selâhaddîn ve şakirdleri gördüler 
kl bu .m ikdar darblar ile evrâk asla zayi’ olmamış. Tekrar Şeyh, dükkânın içine na
zar idüb gördü kl, cemiân âlet-i dükkân altun olmuş. Ahval-i tebdîl edüb, zerkûb'- 
luğu te rk idüb dükkânı yağma eyledi ve Hazret-l Mevlânâ ile yâr olub hizmetin ihtiyâr 
eyledi.

On y il mülazemet edüb Şemsüddîn Tebrîzî makamında manzur-u nazar-ı kimya, eser-i 
Cenâb-ı Mevlânâ oldu. Hattâ kerîmesi Fâtımâ Hâtûn kı Hazret-i Mevlânâ Kur'ân-ı 
Azîm tâ lim  eylemiş idi ve Hazret-l Mevlânâ'nın nazm-ü nesrin ve m aarif ve hakâyı- 
kmdan bî nihâye hıfz eylemiş İdi. Ve saim-üd dehr ve kaim-ül leyi idi ve Jîiükâşefat 

“ ve ■kerâmat-ı“ garîbe'de” Meryem-l“V a k t"ve “ Rabiâ-i“ Sânlye“ idi:—Sulta n-Veled-H azretle- 
r i ’ne nikâh eylediler.
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Şemseden ayrı düşdükden sonra Hz. Mevlânâ birgiin Kuyumcular Çarşısına gitii. Şeyh 
Selâhaddin adındaki kuyumcu'nun dükkânı önünden geçerken, çıraklar altın döğerken çı
kan sesi duydu. Bu sesin ahengine kapılıp jarkında olmadan semâ etmeye koyuldu. Coş
tukça halk toplandı. Şeyh Selâhaddin'e haber verdiler. Çıktı, Hz. Mevlânâ’nm ayağına 
kapandı. Çıraklarına, altın levhalar ziyan otsa bile döğmeye ara vermemelerim tenbih 
etti. Senîa,~Sğle~ndntazındaM'ikindiye kadar sürdü. O zaman gördüler ki bu kadar dö- 
ğülmeye rağmen altın levhalara bir zarar gelmemiş. Üstelik dükkân'da ne kadar âlet var
sa hepsi altın olmuş. Bumm üzerine Şeyh Selâhaddin kuyumculuğu bıraktı, dükkânı da
ğıttı ve Mevlânâ’nm müridi oldu. On ytl hizmet etti, Şems’in yerini aldı. Hattâ kızı Fatma 
Hâtun‘u Sultan Veled’e nikâhladüar.

Böyle naklolunur k i :

Birgün Hazret-i Mevlânâ, b ir mevzi'de oturmuşdu. Sultan Veled Hazretleri sağ cani
binde ve Alâüddin Mehmed sol canibinde id i. Nâgâh iki şahs-ı sebzpûş zuhûr edüb 
selâm verdiler. Sultan Veled'in mubârek eline yapışıp, alub g ittile r. Bir saatten son
ra yine getürdüler ve buyurdular i<ı ;

—  «Bu oğlunu beka-ı nesl’ in ve bu Hânedân'ın cihânda meanî ve hakâyıkı için karar 
eylediler.» Ba'dehû Alâüddin’i alub g itt ile r. Hazret-i Hüdâvendigâr hiç söylemedi. 
Hattâ yarân feryâd Idüb suâl eylediler.» N için rızâ göstenrslz?» dediler Buyurdu-^ 
lar ki

—  «Bizim sırrımız Bahaüddin'dir ki (el-veied-ü sırr-ı Ebihjye mutabıkdır. Amma Alâ- 
üddin tez gider», <İeyüb keşfeyledi. Biaynihi buyurduğu gibi oldu.

Sultan Veled: Hazret-l Mevlânâ'dan sonra çok zaman ömür sürdü ve Hazret-l Mev- 
lânâ'nın himmet ve nazariyle üç c ilt Mesnevi ve bir Dîvân inşa' buyurdu ve dâme- 
nlnden niceler devlet ele getürüb bînihâye ulular hâsıl oldu. Hulefâ'sı ve fukarâ’sı 
âlemde bî kıyasdır.

Amma. Alâüddin Çelebî, Şemsüddin Tebrîzi’nln husiDs-u meşhûresinden zikrolunmuş- 
dur; ne hâle varduğu ; İki evlâdı kaldı. Amma sûret-i divar gibi bî mânâ oldular.

Hazret-i Mevlânâ'nın canında olan mânâ'dan bîhaberleridi. Erâzil'I nâs dan oldular. 
Hazret-i Mevlânâ ırkından olub da erâzil ve echel olanların kaderi ele getüredir. 
Hazret-i Mevlânâ’nın anlara nazarı dahî öyle göredir. Fefhem.

Hz. Mevlânâ birgün, sağında Veled Ç-elebi, solunda Alâeddin Çelebi ile bir yerde oturu
yorlardı. Yeşil elbiseli iki kişi yaklaşıp selâm verdiler ve Sultan Veled’i-alıp gittiler. Bir 
saat- sonra getirdiler ve «.Bu oğlunun, neslini devam ettirip, aileni temsil ve isbat etmesi 
için karara varıldın dediler. Sonra Alâeddin’i alıp gittiler. Hz. Mevlânâ hiç sesini çıkar
madı. Eprahndakiler bağrışıp telâşla sordular ; «Neden müsaade ediyorsunuz?!! Dedi 
ki «.Biiim Sırrımız Bahaüddin'dir (Veled Çelebi), babasının sırrt'na eşdir. Ama Alâed- 
diıı,-'tez:'pdert,: Dediği gibi oldu: Sultan Veled, Hz. Mevlânâ’dan sonra çok yaşadı, 
O’nun volu ve ışığında üc cilt Mesnevi bir de Dîvan yazdi. Huzurundan büyük insanlar 
vctışti.

"Alâeddin~Çelebi~ise;  ne oldılğü~Şems^i~TebriJÎ’niit~htk~âyesİnde belirtilmiştir, iki evlâdı 
kaldı. Ama duvar gibi manâsızddar. Hz. Mevlânâ’nın varlığindaki manâ’dan habersiz., re
zil kimseler oldular. O’nun ırkından olup da rezil ve cahil olanların kaderine vardılar.
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Çelebî Â rif yedi aylık mertebesine vardıkda, cemâl-l dil-cû'su güya dürr-ü giranbâ- 
hâ İdi. Bir vakitte İki kerre mübarek yüzüne hiç kimesne bakamaz İdi. Gayet letafe
tinden Yûsuf-ü Sânî derler İdi.

Sultan Veied Hazretleri buyururlar ki ;

— «Bu mertebe sabâhat makamında iken nâgâh mübarek boynunda bir verem hâsıl 
olub ziyâde ızdırab verdi. Etrbbâ, ilâcında âciz oldular. Emir Â rif hod ol marazın der
dinden süt emrrieyüp taam yemedi. Gayet zaif o ld lj. Ve biz dahi Emir Â rif elemin
den bîkarâr olub ümid k a f eyledik. Ahir-ül emr bî ih tiya r olub, feryâd ederek Haz
ret-) Hüdâvendigâr hizmet-i şerîfl'ne lledüb, «Emir Â r if ’ im gider», deyû ağladım. He
men Hazret-ı Mevlânâ buyurdu ki ;

—  «Yok yok, Bahaüddin perişân olma. Hatırın cem ‘ eyle. Â r if gitmek için gelmedi. 
Bu âlemde bir nice zaman benim yadigârım olub, nice acâib ve garâib ameller ve gûnâ 
gûn tasarrufât zuhûr eylese gerek. Gam çekme»,
deyüb mubârek eline kalem alub. Emir Â r if 'i dizine alub, vereminin üzerine yedi 
hatt-ı tulânî çekdi, yedi dahî arzına çekdi ve âhır yazdı ki !

«El âkilü yekfih il işâre»

Hemen ol zaman Emir Â r if mubârek gözlerini açub süt taleb eyledi. Validesi süt ve- 
rib Hazret-i Mevlânâ'nın himmetiyle sıhhât bulub nice müddet ömür sürdü. Numüne 
ve yâdigâr-ı Mevlânâ oldu. Ba'dehû 61 hatları erbâb-ı ukûi te v il murâd eylediler. Bâ- 
zısı yedi yıl ömre ışârettir. deyû ta ’b ir eyledi, bazılar yetm iş y ıl’a Işârettir dediler.»

Rivâyet olunur ki ;

Ulu Â rif Çelebf kırk dokuz yıl ömür sürdü ve r ih le t eyledi. Ol zaman ma'lûm edindi
ler ki murâd-ı Mevlânâ, hü fû f u n jtû l ve arz'ından yedi içinde yedi dilemek imiş. Adet 
de kırk dokuz olur. Şehsüvâr-ı tfıâanî-ölan su ltan lar sûrî ve mânevi ahvâle böyle âlim 
lerdir. Devlet, itikâd-ı pâk sâfiib in in 'd ir. Allâhümmerzuknâ.

Böyle naklolunur ki :

Sultan Veled’in oğlu Âril Çelebi, müslesna güzeUikde bir çocukdu. Yedi ayitk olunca boy
nunda bir ̂ çtban çtktt. Yemeden içmeden kesildi. Tabipler çare bulamadılar. Sonunda 
Veled Çelebi altp Hz. Mevlânâ’ya. getirdi. «Emir Arifim gidiyorfr, dedi. Hz. Mevlânâ \ 
«Yok Bahaüddin, akhm başına topla, Ârif gitmek için gelmedi. Daha çok zaman bu 
dünyada benim kâUram olup, pek çok işler görecekti, dedi. Emir Ârif’i dizme alıp, yara
sının üstüne kalemle; yedi çizgi dikine yedi çizgi enine çizdi ve nakk olana bir tşâret 
yetern diye yazdı. Ârif Çelebi hemen iyileşti ve 49 yıl yaladı. Çizgilerin manâsını o zaman 
a n l a d ı l a r 7). —Manâ âleminin üstadı olanlar,- bilinen ^ve. bilinmeyen..ahvâle.-böylesine. 

~vaktfdirlar. YucUik~7iin'eli~temzrinan^sâMbıMndir~
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Üçüncü defa kİ Çelebî A rif Sivas'a vardı. Ahî Mehemmed Divâne'ye sels-ül bevil ma
razı ârız olmuş muhkem elemde iken ve etıbba dahî mualecaden âciz olmuşlar iken 
Çelebî A r if ’! dâvet ediib ziyafet eyledi. 01 gece anda şehrin ekâbirı ve eşrafı hâzır idi 
ve cümlesi, Çelebi semâ' ederken ayak üzre dururlar idi.

Hakikaten Hazret-I Mevlânâ’nm cem’iyyet-i mecma-ı ervah olduğuna şübhe yokdur. 01 
meclis e ta ’zim, sâhibıne ta ‘zim 'dir. Edeb riâyeti lâzımdır. 01 ecelden aslâ keliniât ey
lemeği câiz görmemişler. Hattâ semâ'ı Mevlânâ'da lâzım gelmedin söyliyen kımes- 
ne, hayız görmüş avret g ib id ir. Yâni nâ pâk’dır demişler. Zirâ eğer Hazret-i Mevlânâ 
hayatta olsa, anın huzûr-u şerifinde küstahâne oturub musahabet edemez İdik. Meh- 
mâ-emken edeb riayetiyle mukayyed olur idik. Öyle olicak ruhlarından hicâb eylemez 
misin? Belki hod hicâb edecek ruhlarıdır. Muhabbet ve Irâdet da'vâsın idüb dahi yine 
bu makule evza‘ eylemek ziyâde bî edeblik'den oldu. Mukayyed olub edebe muhalif 
amelden perhiz eylemek lâzımdır. Fefhem.

Ba’dehû Çelebî A rif Ahî Mehemmed'i kendi :haline koymayub yapışub semâ’a çekdi. 
Anın hatırına geldi kı : Acaba maraza zarar vâki’ ola mı? Deyu fikreder İken Çelebî 
keşfedüb buyurdu kİ

—  «Şimdiden sonra fariğ ol ve semâ'a meşgul ol, tâ sıhhat bulup marazdan halâs ’ 
olasın», deyüb tesellî eyledi. Ahî Mehemmed hemen mübarek ayağına düşüb feryâd 
eyledi. Ve ol marazdan cemiân halâs oldu.

İmdi bilmek gerektir kİ meclis ve mecma-i merdâne hazır olmak saadet-l uzmâ’dır. Lâ
kin adabını gözlemek ziyâde lâzımdır,

Böyle naklolunur k i :

Çelebi Arif Sivas'a gitmtştt. Ahi Mehmed Divâne O'nu davet elti. Şehrin üerı gelenle
rinin de bulunduğu toplantıda Çelebi semâ ederken herkes ayakda duruyordu. Çelebi, Ahi 
Mehmedi de semâ’a çağırdı. Hasta olan Ahî Mehmed, kimsenin ilâcım bulamadığı hasta
lığına bir zararı olur mu, diye düşünürken Çelebi hissetti hl Rahat ol ve kendim semâ’a 
ver ki sıhhatini kazanıp bu deriden kurtulasım< dedi.

Hz. Mevlânâ’mn, bütün ruhların birleştiği makam olduğuna inanmak gerekir. Onun mec
lisine saygı, O’na saygı demektir. Mevlânâ’nm semâ’ında bazı kimselerin saygı ve edeb 
dışı davranıp, sevgi ve düek havasında olduklarını gördük. Sağ olsaydı. O'nun huzurunda 
saygısızlık edemezdik. Dikkatli olurduk. Peki O'nun ruhundan utanmaz mıyız? Dikkatli 
olup, terbiyeye zıt işlerden sakınmalıyız.

Ahı'Mehme~drdir:dtndm~h'emen~kurlıddur.— Şimdi,~bilelim~ki-erenler—mec-lisme-gırebilmek- 
şaadel'in en yücesidir. Lâkin edeb gözetmek şarttır.
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Nureddinzâde Pulad Bey rivayet eder kı... (bir nükteden sonra sürh ile) averde end 
ki ;

Amasya’da Mevlânâ Alâüddin ki Hazret-i Mevlânâ hanedanının hulefâsındandır. Zühd-ü 
salâh ile ve tehâret ve rıvayet-i kavaid-i şeriat-j garra da yed-i beyzâ'sı varidi ve dâ- 
meninden nice hulefâ-ı kibâr, devlete vâsıl olmuş idi. İttifakı. Çelebi Â rif seyahat za
manında mahrûse-ı mezkûre ye uğrayıb âb-j havâ vasıtasiyle mızac-ı şerîflen perişân 
olub, Mevlânâ Alâüddin hizmet kemr-l meyânına muhkem Idüb asla dakika fevt eyle
medi. Çünki birkaç gün geçti, sıhhat bulmayub ziyâde za’f  hâsıl oldu.

Âhır etıbba ittifak eylediler kı def-ı zarar ve hıfz-ı mizacı Ârif-I Ekber için bir mikdar 
şarab karışmış şerbet tenâvül eylemek lâzımdır, deyû ikdâm eylediler. Fukara ve yâ- 
rân ve Halife-i mezkûr bu ma'nâdan ziyade i raz edûb ba'zılan i'tiraz kap'usun küşâde 
eyledi.

Bu haber Çelebî A r ife  yetişdi. Hemen fil hâl kalkub halvete girdi. Onbeş gün mik- 
dârı hıc taam yemedi ve kimseye yol vermeyib râz açmadı. Ne mertebe ilhah ve İk
dam ki eylediler, kabul itmeyüb âhır-ül emr buyurdu ki ;

—  «Bizim yârânımız bizi nân ve âb ile ve taam ve şarab ile diri sanurlar ve bizim — 
mestliğimızı şarab ve kebab dan kıyas iderler amma.

«Ebîtû inde Rabbî»

Hadîs-I Şerifinden gafillerdir», deyüb safâ-i hâtir ele getürüb cûş-u hurûş zuhûr edüb 
cum a namazından sonra semâ’a şuru ‘ edüb. Ashâb ve ahbâb yecd-ü hâlette germ 
olmuşlariken nagâh Çelebi Â r if semâ'dan çıkub öyle na ra urdu ki cemiân lâya’k il ol
dular. Cenâb-) Çelebi Â r if semâ'ın devrini aksine idüb gûnagûn revişler ve şurişler- 
den fariğ olub ve bu rubaî'yı bedîbe inşâ buyurdu

Ânan kl ber âsm§n-ı devlet mlhend 
Ber tehte-ı şatranç-ı melâmet şSlıend 
Vanan ki sırr*> ın sohen âgâhend 
Gomrâh-ı halâyıkend u hod ber râhend

Ba'dehû meğer ol diyarda olan semâ’hane fevkani ımış. Etrafında pencereleri varımiş. 
Dıvarın dibinden âb-ı gur salâbetle akub, birşey ol suyun heybetinden emin değil 
im iş. Hemen vücûd-u ş e r if in i pencereden âb-ı gur'e bırakub üstüne bağdaş kurub ot'> 
rub su alub giderdi.

Mevlânâ Imadüddin ve Şeyh Hüsamüddin suyun kenarına düşüb tazarru' idüb, «Hü- 
dâvendigâr ın rûh-ü pâk-ı hörmetine İhsan eyle, gel taşra çık», derler jd i.

Çelebi Â rif murabba' oturup mezkûrân'ı bî huzûr olmak tarik iy le  itab ederdi :

—  «Benden ne ıstersız?», deyüb kelim atların reddederdi.

Mezkûrân feryâd idüb nıyâz iderler idi. «Rûh-u pâk-i Mevlânâ-i Büzürk hörmetine ke
nara gel ve valde-ı muazzama yi; gam-u gussâ deryâsına gark eyleme ve bâdiye-i ta- 
leb'de sergerdân ölan biçâreleri zülâl-ı vısâlin den m a h r ^  eyleme», deyüb gûnâgûn 

İkass.irCİLkredetekJHak-Sübhanehû-i/e-Tealâ-inâyet-ıdüb-kenara-ç-ıkdı— Hemen-buyurdu- 
ki :

Böyle naklolunur kij^
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-B ir müşk ziyade eski şarab getüreler, em riyle hazır ey led ile r. Halvet-i harare
tiy le  ve riyazet susuzluğundan sabredemeyüb ol tulumu cemiân içüb asla bâkî kal- 
madı. M iktar da b ir katır dengi ağırlığınca varidi. Asla b ir kimesne men'etmeğe 
kaadir olmadı. Averde end ki,

Hazret-i Çelebi Â r if şehirden çıkub g itti. Ba'dehû iki nöbet zaviyesine ateş düşüb ih- 
rak vaki’ olub, az günde perîşân olub inkâr ve i'tiraz  edenlerden eser kalmadi.

Sahib-i Menâkib-ül Â rifîn  Ahmed Eflâkî vasiyyet ıdüb buyururlar kİ bu nevi’ hikâyâ- 
tın ta fs jfi ve vâkıât ve havadis, Hak Tealâ kaza ve kaderinin esrarındandır.

Yine âlim-l esrâr olanlar yekrek bilürler, belki biz aslâ bilmeziz. Nihâyet umûmen 
kıssa'dan hisse bu mikdar kıyas olunmak lâzımdır ki, merdân-ı Hudâ nâmı zikrolunan 
makamda ve kendilerin vücûd-ü kesîr-ül berekâtlan huzûrunda terk-l edeb eylemeyüb 
ve kendüsü efdal ve a’ lem addeylemeyüb b ir cüz’ ice hâlet-i muhtasar'a mağrur olub 
beraberlik da’vasın eylemıyesin. Meh-mâ-emken irşâd ve işa re tle riy le  âmil olasın ve 
hizmet-i pür rahmetlerinde vâki’ olan kusur ve noksan ile  m ukirr olub daimâ istigâse 
ve istiğfar dan dûr olmayasın. Ve müdam-ı erbâb-ı maanî’nın senden hoşnûd olmaları 
tevfikinı Melik-ı Müstean’dan taleb eyleyesin ve kerâmâtlanna inkâr‘dan begayet ha- 
zez üzre olasın. Tâ saadet-ı dâreyn-i şikâr edesin. Vesselam.

Seyahati strastnda Amasya'ya giden Çelebi Ârif, orada hastalandı. H z. M evlâni'ya men-, 
sup Mevlânâ Alâeddin 'adtndakt ulu kijt Ârii’ i misafir edip hizmetine ko^tu. O ise gitgide 
jenala^tp zayıfladı. .Tek babına bir yere kapandı, yemedi içmedi. Onbe^ gün, bir şey ye 
mesi ve şarap içmesi için ısrar ettUer. Sonunda dedi ki »Dostlarımız bizi ekmek ve 
yemek yüzünden diri sanıyorlar. Bizim sarhoşluğumuzu şarap ve kebap’dan biliyorlar^: 
sonra gönül rahatlığı ile kalkıp çoşarak semâ etti. Arkasından, semâhâne'nin yanından 
akan coşkun ırmağa kendini attı. Suyun üstünde ol-urdu ve akmaya başladı. Çıkması için 
çok yalvardılar. Çıktı ve bir tulum dolusu şarabı sonuna kadar içti. Kimse mâm olama
dı. Çelebi Ârif şehirden ayrtidt. Bir zaman sonra o yere yıldırım dikerek yandı ve tekke 
dağıldı. O’nu anlamayanlardan eser kalmadı.
Bilmek lâzımdır k i ; Tanrı erlerinin makamında ve O’nun huzurunda insanın saygıyı el
den bırakmayıp, kendim ermişlerle kıyas etmemesi gerekir.

Yine Nafâhat-ül Ünsde, Hakîm Senâî Hazretleri’nin sebeb-ı tövbeleri beyânında. 

Mezkûrdur k i ;

Sultan Mahmud Sevüktekin kış faslında küffar diyarından bazısını fetih recâsına as
ker cem' eylemiş idi. Ve Hakîm Senâî, Sultan Mahmud'un medhıne müteallik bir ka
side İnşa ıdüb sunmağa gider iken, b ir  külhan kapusuna rast geldi. Anda gördü, tek- 
lifden bîrün bir meczub şarab-hârlik ider. Hattâ sâkî'sine ikdam İder ki «Sultan Mah
mud S evüktekin-körlüğüne-b ir kadeh doldur, nûs edeyim.» Sâkî de ana, «Sultan 
M âKm LidrPa'dişâh-rlslâm-penah-blr-merd-l-gâzîyirr-N içln-rağbetsl2İlk-idersln»-,-dey4nw 
ce divâne dedi ki ;
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—  .Anınçün rağmıhâ isterim  ki Allah-ü Teâlâ’nın bahşişine şâkir değildir. Zira taiıt-ı 
tasarrufunda olan emlâke kanaat etmeyüb ve reaya ve berâyâ’smın zabtmda adi ey
lemedin küfran-ı nîmetlik idüb, b ir memleket dahi taleb eder», deyüb kadehi alub 
nûş eyledi. Ba'dehû yine sâkî'ye dedi ki ■

—  «Hakim Senâî’nin körlüğüne b ir kadeh dahi doldur».

Yine sâkî dedi kİ ;

—  «Hakîm Senâî b ir lâ tif tabiat, â lim ,'fâz ıl, ârif, şâir kimesnedir. Niçin böyle der
sin ?»

Divâne dedi ki :

—  «Eğer ol merd-i â rif olaydı, b ir amele meşgul olurdu ki dünyada ve âhiretde fal- 
desl olurdu. Menfaatine yaramaz lâf-u güzâf ile kâğıtlar doldurub ömrünü zayi’ ey
lemez idi. Belki ne için halk olunduğun fikreder idi>, deyince, Hakîm Senâî divâne'nin 
kelimatın istim a' ıdüb mütegayyır-ül hâl olub ol şarab-hâr meczûb'un irşâd ve işare
tiy le  gaflet sarhoşluğundan ayılub akl-ı miâdı ele getürdü. Tâib olub tarîk-l Hakk’a ■ 
sülük idüb, ibâdetle meşgul oldu. Külhan-da şürb-ü hamr'e mübtelâ olan divâne bu 
kısım kelim ât eylemek âkil olmasına delâ let eder. Lâkin, muhabbetullahda merda- 
ne'dir.

Snitan Mahmut Sevüklekin (Gazneli Mahmul) bir sefere hazırlanmak üzere asker topla- 
mtşdt. Hakîm Senaî de Sultan Mahmiıd’a bir kaside yazmış, kendisine götürüyordu. Bir 
külhan kapısında kendinden geçmiş §arab içen birini gördü. Kendisine jarab dolduran'a 
diyordu ki —  tBir kadeh daha doldur, Sultan Makmud’un körlüğü için tçeyimv. Yamnr 
daki soruyordu : nYiğit ve büyük Padişah için neden böyle söylüyorsunU. Adam cevap 
veriyordu ıÇünki O, AUah'ın verdiklerine şükretmiyor. Bunca devlete sahipken bir 
memleket daha istiyorv. Sonra tekrar bir kadeh isteyip «Bir kadeh de Hakim Senai'nin 
körlüğü için doldurt), diyordu. Beriki gene, nHakîm Senai lyı huylu, bilgili, jazüetli, ta- 
nınmy. hir şair k ^seŞ r, neden böyle dersin?y>, diye soruyordu. «Eğer O, bilgili bir yiğit ol
saydı, dünyada ve ahretde faydası olan bir işle uğraşırdı. İşe yaramaz bir takım kâğıtlar 
doldurup ömrünü ziyan etmezdi. Belki {hiç olmazsa) neden yaratddığtm düşünürdü-». Ha
kim Senai bunları duydu ve gaflet sarhoşluğundan ayılıp Hak yoluna yöneldi.
Külhanda şarap içip sarhoş olan deli'nin aklı başında olması icap eder. Ama Allah sevgi
sinde ineri davranışlı olduğu muhakkaktır.

52




