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Özet: Mevlana Ceıa:Ieddin-i Ruınl (604-672/1207-1273), gerek
Divan-ı Kebir'iİıde, gerekse diğer eserlerinde İraıılı şairlere çeşitli atıflarda bulunmuş, şiirlerinden alıntılar yapmış veya onlara
nazifeler söylemiştir. İlk dönem Mevlevi kaynaklarında da bu
hususta bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu makalede bu önemli
konu ele alınmış ve Mevlana'nın diğer şairlerle ilişkisi ortaya
konulmaya çalışıhnıştır.
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The Iranian Poets who Effected His Poetry or Meet with
Mavlana
Summary: Mavlana Jalaluddin Rumi whether in his Divan-i
Kabir or in his other works like as Mathnavi and Filıi Mafih has
quoted some poems from other Iranian poets. There is some
information about this subject in early Maviavi sources. This
article deals with this very iniportant topic and puts forward the
poetic relationslıip of Mavlana with other poets.
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Çevirenin Sunuşu
Büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlana Celiileddin-i Rumi (604672/1207-1273), geçirdiği iyi bir tahsil dönemi ve yetiştiği zengin kültürel
muhitin tabii neticesi olarak Arap ve Fars şairlerinin eserlerine vakıf olmuş,
bilhassa Şems-i Tebıizi ile Konya'da buluşmasından. sonra söylediği manzıl
melerde bu şairlere yer yer atıflarda bulunmuş, onlardan alıntılar yapnuş,
kendilerine nazlıeler yaznuştır; bazılanyla da görüşmüştür. İranlı ilim adamlarından Sayın Ziyaurldin Seccadi, Şi'r dergisinin IX. sayısında (s. 10-15) yayınlanan "Celaleddin Muhanuned-i Mevlevi ve Diger Şarran" adlı makalesinde bu önemli konuyu ele alnuş ve Mevlana'nın diğer şairlerle ilişkisini
ortaya koymaya çalışnuştır.
Geniş ölçüde, İranlı büyük alim Bediuzzanıan Furfizanfer (1897-1970)'in
çalışmalanna ve

onun değerli tespitlerine dayanan bu derleme Türkçe'ye çevrilirken, Farsça metin ve dipnotların yapısı korunmuş; ancak dalıa düzenli
olması açısından dipnotlardaki bazı yerler ikmal edilmiştir. Metinde gerekli
gördüğümüz ilaveler normal, dipnotlardakiler ise köşeli parantez içinde verilmiştir. Beyitler ve alıntılar, imkfuı ruspetinde asıl kaynaklanyla ve onların
tercümeleriyle karşılaştırılarak yerleri, dipnotlarda gösterilmiştir. Bu noktada,
Mevlana'nın. bütün eserlerini, değerli izalılarla Türkçe'ye çeviren merhum
Abdilibaki Gölpınarlı (1900-1982)'nın tercümelerinden çokça istifade ettiği
mizi belirtmeliyiz.
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"Hiikônf 'nin
dili?" 1

l ...•L

ı.s'

kuşlarının

Lıı ·1-· •
..r.=..,......

dili (ancak) sestir; nerede Süleyman 'ın

kuş

Mesnevi' de bulunan bu beyit, VI/XII. yüzyılın ünlü ve ekol sahibi şairi
olan Hakfull-yi Şirvfuıi (öL 595/1199)'ye bir cevap olarak söylenmiştir; zira
o, şiirlerini "ınantıku't-tayr", "mantıku't-tuyfu", "lisanü't-tuyfir" (yani kuşla
rın dili) olarak adlaİıdınyordu. Nitekim şöyle demektedir:
~ı; ~1_,....

A

.)la.. Jj ~.s

_,):ıli

..;k:.-

.:r.ı

..;üt:.:. j

~) ~~ .;...:. jl J..J:lı 0W

~L; ~I_,J 0l..,L IJ 0~

"Hiikiinf'den şu kuş dilini dinle ki ondan daha üstün manalar terennüm
eden (birisini bulamazsın.
Dünyada Süleyman 'ın sancağını
sinde kuşların dilini bu/ursun. "2
Başka

(taşıyanı) bulamazsın,

ama onun nefo-

(bir yerde şöyle) demektedir:

':"ı;~ J..J:ll

Jk:.. jl ~ ..t;l u .r.?"' ~

"Söylediğim

0~ 01J_,:..:..... ~ .S o.ı.,...J .:r.l j

bu kasideye dünyadaki

şairler -kuşların

düşen) sinek ve böcek/er gibi- hayran kaldılar. "

3

dilinden (hayrete

.

Bunlara ilaveten (şairin), iki matlarnda "ıİıantıku't-tayr'' wvanı bulunan
bir kasidesi vardır4 ki onda kuşların, sevdikleri gülün başmda (yaptıkları) tartışma

dile getirilir. (Bu tartışma sonucunda kuşlar) davayı "anka"ya götürürler. O da der ki "Bütün çiçekler güzel ve gönül çekicidirler; fakat gül -yani
kınnızı gül yahut gül-i muhaımuedi- hepsinden daha güzeldir. Zira o,
(Muhammed) Mustafa'nın teridir; ötekiler ise toprak ve sudur." Ve (şair) buradan Hz. Peygamber' i övmeye (na't) geçef.
~)

Tuhfetü'l-Irakeyn'de de şöyle söyler:
.r--' ı;.}Y,. J~ ıSI
'
6

.f U....:.J
'

"Ey seyri güzel bahar! Senin vasfm, Hakiinf için kuş dilidir. "

Mevlana, Hakfull'ye çok ilgi göstermiş, birçok yerde onun şiirlerine nazire söylemiş veya (riusra ve beyitlerini) tazmin yoluyla (kendi manzunıele
rinde) kullanmıştır. Söz konusu yerler, şunlardır:
Hakfuıi'nin,

~ ~ .J-tj\.; ~ IJ ~

"Yeryüzünde ehil (birini)
yok!"

aradık,

yok! Aşk için

~~.:r---j lSJJ .r. j.t>l
nazlı

bir {güzel)
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7

matlaıyla (başlayan) kısa ve şikayetilıniz bir kasidesi vardır • Mevlana,

Hakiini'ye nazire olarak,

"Aşkın dan başka yol iz bilen (birini) aradık, yok! Senin izinden başka (bizimle oturup kalkacak bir) arkadaş aradık, yok/" matlaıyla başlayan bir gazel söylemiştir8•

Öyle görünüyor ki Mevlana, Hakiini'ye bir cevap vermek istemiştir, .zira
Hakiini diyor ki:

. . ~ Ir-"'
. e· ı ) u·t....L
'----='
• s.,•
"Dünyada yü.z bin Süleyman var; (ama) bir Süleyman 'a mühür
yok!"

aradık,

Mevlana'mn gazelinde ise şöyle denilmektedir:

"Süleyman 'ın hükümranlık mührü, aranmaya
yüzük kaşını aradık, yok!"

değer.

Halkalar var, ama

Hakiini'nin,
..ı..T ..,_ı~;~ ~ ~~

..ı.. i..,_.;, .::..;ı,; "-!

rjJ;

"Gundüzüm, gecenin vekilliğine geldi; ruhum, du dağı ziyarete geldi. "
matla'lı bir gazeli vardır. 9

Mevlana, bu gazele nazire yazmıştır,

matlaı (şudur):

..ı..T ..,_ı ~;L_.; "-! ~~

"Gundüzüm, geceye geçmiş olsun (demeye) geldi; ruhum,
geldi. "10

dudağı

ziyarete

(Mevlana), Hakiini'nin gazelinin 2. ve 4. beyitlerini de tazmin etmiştir:
..ı..i ..,..ıt;ı

c:..u ;~ .:r.ı

r~Y. ..::.......

.r:- j

4.$-

;~ f'

"Gökyüzü Ya Rabbi dememi o kadar çok duydu ki benim Ya Rabbi deo da Ya Rabbi (demeye) başladı.

menıden,

Her defasında bir yudumdan
dolu geldi. "

sarhoş

(Bu fasılda) son olarak şu noktaya
bir gazelinde şöyle söylemiştir:
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"Türk gibi hakanın huzuruna dek (atımı) süreceğim. Çünkü ondan, otağ
gibi yüz benili kemer almışım. "11
Merhum üstad Furılzanfer, Külliyyat-ı Şems ya Divan-ı Kebir'in özel
isimler indeksinde, (beyitte geçen) "Mkfull"yi şair Hakiini olarak alınış ve
(kelimeyi şairin) isminin geçtiği yerde zikretmiştir. 12 Bu, yanlıştır, zira
Mevlana'nın

"hazret-i hakilııi"den kastı, Türk hükümdan olan hakanın buziiki Mevlana'nın nazannda o, Şems-i Tebrizi'dir. Nitekim (Mevlana)
bundan sonra şu beyitleri zikretmektedir:
nıdur

ıS..ı..,.:.Jy;. 0ı; J:.

i _;ı~ ~ -:-' <.r ~b Jl ~ J.ı.il.S'

.r.t ?."

r_;ı~ ~:. ~ <.r r.ri .J:.! <.r
güneşin ışığında

"Gölge gibi,

J

r:.~ ı:..; ~ı..... .:ı~

ıf~ ?.' .;..ı.,.:.J_y;. j

JJ ı)~

yok oldum da onun için hep ay gibi (pe-

şinde) dolaşmaktayım.

La'lgibi, onun güneşinden,
var benim. "

ısı

ve

ışıktan başka

bir güç

alırım; başka

bir

aşkım

Mevlana'nın Senaı

ve Attar'a -daha ziyade Senru'ye- teveccüh gösterdibiliyoruz. Bu konuyu daha fazla açmalıyız. Ancak ondan evvel,
Mevlana'nın VIIIXITI. yüzyıla kadar yaşamış diğer şairlere olan ilgisinden
bahsedeceğiz ve sonunda Senru ve Attar'a döneceğiz.
ğini

Mevlana'mn,

"Birisi Htice Sentii öldü dedi. Böyle bir büyüğün ölümü, öyle küçak bir iş
"

değildir.

matlarnda bir gazeli vardır ki ikinci beyti şöyledir: 13

"Topraktan olan bedeni,
teslim. etti. "

toprağa

geri verdi; tabii (asli) olan ruhu ise

göğe

Bu iki beyit -biraz farklı olarak- Rudeki-yi Semerkandi(öl. 329/940)'ye
aittir ki şair Mıiradi'ye yazdığı mersiyede şu şekilde (geçmektedir):

:.;.... ı.;ı...... .s ıS~ı_,. ~;.

~;....:,......,..)LS'...; ~ly:. .:r.l ı):._,
~A""' J:.Lo ~ •~

:.ı~ j~ J~ ~ ıfı.J ı)~

.,YlS

'

"Murtidi öldü ki tam öldü. {Böyle bir) büyüğün ölmesi, küçak bir iş değildir.
·
Aziz ruhunu, babaya (göklere);
unsura) teslim etti. "14

karışık

ve

bulanık

bedeni, anneye (dört

Av:fi, Lübabü'l-elbab'da (bu) mersiyenin beyitlerini nakletmiş, merhum
Furftzanfer de (söz konusu) gazelin haşiyesinde, Lübabü'l-elbab'a işarette
NÜSHA, YIL: N, SAYI: 13,BAHAR2004

75

ZİYAUDDİN SECCAoi!YAKUP ŞAFAK
bulunmuştur.

Mevlana,

başka

bir gazelinde (zikredilen) ikinci beyti

şöyle

söylemiştir:

"Topraktan olan bedeni,
göklere doğru çıkardı. "

toprağa qoğru attı;

Mevlana Celiileddin, Rudeki'nin "Buy-i Cily-i
zire yazmış şairlerdendir. Bir gazelinde (şöyle) der:
.rA~~ .:ıı..,...
"Bağın

\j t...J.)

canı

akla (mensup olan)
Milliyfuı''

..,..r

kasidesine na-

ı.r' rJ~ .f'Y. ~ı.::. jl

ve gül bahçesinin kpkusu geliyor,'

şefkatli

sevgilinin kokusu geli-

yor.
Sevgilimin inci (ler) saçnıasından, denizin suyu belime kadar geliyor....ıs
Bu nazire,

diğer (şairlerin)

söylediklerine göre, nispeten daha iyidir ve
(ifade), Mevlana'nın üslubuyla uyumludur. (Söz konusu) nazireler hakkında merhum bilgin Muhammed Kazvini, Çehiir makiile'nin başiyelerinde bilgi verıniştir. 16 Çehiir makale sahibi diyor ki: "Kimse
(şiirdeki) coşku

ve

aşkı

bu kasideye karşılık verememiş ve başanyla onun zorluklannın üstesinden
17
gelememiştir."
Kasidenin özel bir
.
. musikisi vardır ki Rudeki onu uşşak
makanunda

okumuştur.

Onda (nadir ve) güzel,

vardır ve bütün şairlerinilgisini çekmiştir. Hafız

coşkulu bir hareket ve
dahi (şöyle) demiştir:

neşe

'!

. .rA ~ f .:ıl}Y' ı.SY. ı.SY. ..,.:....,-; ::?

r-=-".) ı.s.J.:J.r-' .J c)l~ _,bl> \; ;::>-

"Kalk, o Senzerkant/ı Türk'e (güzele) gönül verelim ki onun (mahallesinin) rüzgtirından, Milliyan Innağı 'nın kokusu geliyor. "18

N/X. ve V/Xl. asrın başlarmda (yaşamış olan) Şii şair Kism-yi
Mervezi'nin19 sabah tasvirini (içeren) bir kasidesi vardır ki onun ilk iki beyti
şöyledir:

.f->? :_r.) ~L:. .J .ü_,..:.if<)_,.....

..).,...}.) .J.} l.ı ..s-

. ~ .._;t; ·~~ \j

"Sabah çağı geldi, cilô.lanmış sahifosini
bir kafur rengi belirdi.

açtı, yaydı;

gök yüzünde bir be-

yazlık,

Gök yüZÜ silfisi mavi renkli

hırkasını, şalını inadına,

tô.

göbeğine

dek

yırttı."

Mevlana, bir gazelin başlangıcında (bu iki beyti aynen) nakletıniştir?0
Şemseddln-i Efliiki, Menillcı.bü'l-fu.ifiıı'de bu gazeli bir hikayenin sonundaki bir gazelin ardından nakletmiştir ki matlaı şudur:
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"Aşıklar meydanda, sevgili ise görünmüyor. Böyle bir aşkı, batün dünyada kim görmüştür? "21

VI/XII.

yüzyılın

ilk yansında yaşamış olan ve Selçuklu

(hüküından)

Sul-

tan Sencer'in çağdaşı bulunan AbdüMl.si-i Cebeli (öl. 555/1160) hakkında
şöyle denilmiştir: "Sultanın

çiftçisi idi. Pamuk

tarlasında

onu gördü.

Şöyle

diyordu:
t;~ ) ' jiJ~ _,::.;.ı

t;~..? ._.Al_,> "";" ~b

.;s <.S" )J~ IJ~)'

t;~J~ ..... ı~~

"Ey uzun boyun/u deve! Ne yapacağını biliyorum. Boynunu
pamuk yiyeceksini"

uzatıyorsun,

Sultan, onda latifbir tabiat (yetenek) kokusu duydu; kendisini yanına aldı
ve yetiştirdi. "22
Mevlana, beş beyitlik bir
rerek (şöyle) söylemiştir:
If t;~ ) '

jiJ~"

a

gazeliııde,

Abdülvasi'in

..,..ı o.)l!5 IJl;j o..~:.>o

\;.)JY:. ...s-"1~ ~

15l o.)_,5' jiJ.l IJ~)'

şiirineteveccüh

_,::.;. IJy.; ·~ ~
\;.)..?

._.Al_,> "";"

göste-

r..L.:. <.S" ·~ "'! ~

.s cft t;~..? ._.Aiy>- "";" .s cft

"Önünde secde ettim, deve gibi eğilip alçaldım. Gülümseyerek ağzını açtı ·
ve dedi ki: A uzun boyun/u! Bakalım ne yapacaksın, bakalım ne yapacaksın?
Boynunu uzatmışsın, pamuk mu yiyeceksin? "23
Divan-ı

Kebir' de,

.).r..>- .r. IJ~. J

şu matla' da bir

J~

gazel vardır:

...r. <r .:.; .:,r.l Jr~
'

"Ey yürüyen servii Gönlümde senin üiüntün baş gösterince, bu benim vücudum, gönlünü ve canını (yitirmiş) olduğu halde servi gibi ayağa kalkar. "24
Gazelin.makta' beytinde, Mücirüddin-i Beylekiini(öl. 594/1197)'ye
onun ~ir nusraı şu şekilde tazinin edilmiştir:

işaret

vardır ve

".).r..>- .r.IJ~ J""' jl ~ y
'

ıSfi J""' ) '
'

"Bu, Mücfr 'e naziredir; O 'nun (içinde) 'senin maha//enirı
canın başından gider' (mısraı bulunan) kıt'asına (nazfre) ... "25
Aynı nusraı,

başında akıl,

Mevlana bir gazelinin matlarnda kullanıp demiştir ki:

"Senin mahallenin

başında akıl, canın başından

gider. Candan

hoş

ne

vardır? Onun başından (bile) kalkıp (gider). " 26
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Bu gazelin sonunda da önceki (781 nolu) gazelin makta beyti aynen getirilmiştir.
(Mevlfuıa'nın başka bir gazelinin
..:....... ...t.!..b

matla beyti):

.s u-.5 .:ıT ~~_?.:, .r. J.!.>- jl

"Sağdan

soldan

..:....... •J..w. ~

boş yere kınama

ve

ayıplama

J

...:..1. ..:......IJ

J '-;-";

.J

olsa bile, gönlünü yitirmiş

olan kimse, aşkından dönmez. "

27

Bu (gazelin) ikinci beyti
..:....... ·~ ~ .5..-, ~ı.,.:.

şöyledir:

r.r.- ~ IJ-...

xS d' ..5:;~ .5..-, J ..ı.a..:J ıs' JY-...

"Ay ışığını yayar, köpek ise hav/ar.
böyler'

Ayın

ne kabahali var? Köpeğin huyu

Bu beyit -küçük bir değişiklikle- VI./XII. yüzyılın ünlü şairi Seyyid Ha28
san-ı Gaznevi (öl. 565/1170)'ye aittir.
VI.IXII. yüzyılın büyük mesnevi şairi Nizfuni (öl. 599/1203 veya
614/1217) de Mevlana'yı etkilemiş ve Mevlana, şiirinde bu (büyük) üstada
atıfta bulunmuştur ki matlaını (sunacağınuz) gazel, o cümledendir:

"Sen

nasıl

bir mücevhersin ki kimsenin avucunda senin

karşılığın

yok

Dünyanın avucunda ne var ki o senin bağışın o/masın?"29

Bu gazelin makta beytillde (şöyle) söyler:

...:......,; y

ıS~ ı..:.JU. l.r'

.s ~ U::-

"Niziimi'nin şiirinde söylediği gibi, '(bana) eziyet etme; senin eziyetine
(katlanacak) takalim yok benim "'
Bir gazelin matlarnda ise Nizfuni'nin Leyli vü
tazmin ederek der ki:

Mecnfuı'undaki

bir beyti

"Perişan/ık ayrılıktan doğar; zafor ise beraberlikten ... " 30

Bir gazelinde de
tazmin etmiştir:

Nizfuıll'nin

Leyli vü Mecnun'undaki bir

"Nihayet sen nerdesin, biz nerdeyiz? Sensiz hayat,
siz) ... n31

anlamsız

Nizami'nin beyti aslında şöyledir:
f'"=!T _,n.• .s~ ~Ü.Y
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"Sen nerdesin, biz nerdeyiz? Biz seniniz;fakat sen kintlerinsin?"32
Enveri-yi Ebiverdi (öl. 583/1187) büyük kaside şairidir. Akıcı ve güzel
gazeller söylemiştir. Kıtalarında halk dilini de kullanmıştır. Enveri,
Mevlana'nın şiirlerinde çok iz bırakmıştır. Mevlana iktihas veya taznıin yoluyla onun şiirlerinden istifade etmiştir. Mesela:
"Ey arif kişi! Tembel/ik, tembel/erin kıranı olduysa, Allah 'm
geldi (ayeti de) erişti; müjde/eyin, müjdeci ge/di/"33

yardımı

İkinci nıısradaki bir ibare Enveri'nin bir kasidesinin ınatla beytinden
alınmıştır.

Enveri'ninbeyti şöyledir:
.r.JJ Jy.a:.. .:ı_,...,.
'

"Ey

Nişabur halkıl

'

..,s>' .ı...i J.ı.;l$'
'

Müjdeci gelince müjde verin. Zira Vezir 'in, (ilahi)

yardıma mazhar olmuş, kutlu ordusu içeri girdi. "34
Mevlana'nın bir gazelinin matlaı
_,;

da şudur:

ı.SI.f..>j...; ı5..L,-!S .JI ~J...;

_r,

"Ağaç, eğer ayağıyla koluyla hareket edebilir
çekerdi, ne balta darbeleri (yerdi). "35

~ J ~ ~ ı.S~ S~ )'1 ..:...>J~
olsaydı,

ne testere eziyeti

Bu beytin aslı Enveri'nindir ve şöyledir:
~ ı.S~ .._; J ı,S..L,-!S' ojl JY':' .._;

"Ağaç, eğer bir yerden bir yere hareket edebilir olsaydı, ne testere eziyeti
çekerdi, ne balta cefası ... "

(MevJfuıii'ıım

gazelinin) ikinci mısraı, _,;

ı.S~ ...; J ı,S..L,-!S ojl JY':' ...; şeklinde

de bilinir.
Mevl~

Mesnevi'nin bir hikayesinde de Enveri'nin nükteli ve mizahi bir

kıtasına teveccülı gösterip onun beyitlerinden alıntı yapmıştır? 6 Aynı şekilde

o, VI/XII. ylizyılın diğer şairlerine -mesela Cemiilüddin Abdürrezziik-ı
Isfalıfuıi (öl. 588/1192) 'ye de ilgi göstermiştir. 37
Şimdi, artık iki ünlü mutasavvıf şairden, yani Seniii-yi Gaznevi ile Attar-ı
Nişabfui' den

ve

onların

Mevlana üzerindeki tesir ve

nüfuzlarındaıı

söz ede-

biliriz.
Ebu'l-Mecd Mecdftd b. Adem-i Seniii (öl. 535/1141; daha güvenilir gö38
Hadikatü'l-hakika (adlı)

rüşe göre 545/1142), tasavvufi şiirin kurucusudur.

mesnevisi ve tasavvufi kasideleriyle bütün şair, yazar ve ediplerin teveccühünü kazanmıştır. Yine herkesin övgüsüne mazhar olan başka mesneviler de
yazmıştır. Hakkında saygı dolu birçok sözler söylenmiştir. Hatta Hiikfuıi-yi
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79

ZiYAUDDİN SECCADWAKUP ŞAFAK
Şirvfu:ıi bile kendisini

Senm'ye bedel (yerini alan) görerek demiştir ki:

"Dünyada Seniii'nin yerine ben geldim; bu sebeple babam,
koydu. n39
Başka

biryerde

(şöyle)

adımı

Bedil

söyler:

)l_r. ~) tS/U .JIJ..r=- Sb:.

"Gazne 'de bir şair toprağa
(dünyaya) getirdi. "40

(verildiği)

için,

Şirvan toprağı başka bir"şair

Mevliina'nın şu
diğerinde

iki beyti genel olarak bilinir -ki birinde Senm ve Attil.r'ın,
sadece Attil.r'm adı geçmektedir-:
~..~..of J~ J ..,r.L ~ jl \...

Jl ~ J) <JiL J )y,

I:.JJ J~

"Attlir ruh, Seniii onun iki gözü (meslibesinde) idi; biz ise Seniii ve
Attlir 'ın izinden geldik "41

"Attlir, aşkın yedi şehrini dolaştı; biz ise h/illi bir sokağın içindeyiz. "42
Bir tarikat şeyhi olan Feridüddin Muhammed Attar-ı Nişabfui'nin, tasavvufi mesnevileri vardır ve bunların en meşhunı Mantıku't-tayr veya
Makamatu't-tuyfu'dur. Onun Tezkiretü'l-evliya (adlı) mensnr eseri de (herkes tarafindan) bilinir. Attil.r, 618/1221 veya 627/1230 yılmda Moğol istilil.sı
sırtisında -bir rivayete göre- şehit edilmiştir. 43
Zikrettiğimiz gibi bu iki büyük mutasavvıftan Senm, Mevlana'yı daha
fazla etkilemiştir. Anlatıldığma göre Şems-i Tebrizi'nin kaybolmasından
sonra Mevlana'nın seçkin müridierinden Hüsameddiıı Çelebi, kendisinden,
istifade edip aşkı tatması için Senm'nin İlam-name'si gibi bir eser yazmasını
rica eder. İlam-name'den kastedilen, Senm'nin, Falıri-nfune de denilen
Hadikatü'l-hakika'sıdır. Mesnevi'de de "Hakim-i Gaznevi'nin ilahiname'sine işaret edilmiştir.44

(Çelebi'nin) bu ricası ve teklifi üzerine Mevlana, sarığının arasından bir
kağıt parçası çıkarıp kendisine verir ve "Al; bu, İlam-name'nin başlangıcıdır''

der. O kil.ğıtta Mesnevi'nin, J:S <S" ~ıs:,.. 0_,:>; Jl ~ "Dinle neyden nasıl
anlatıyor'' diye (başlayıp) r~IJ ~~ol,;§,:_,::;.-. ı.l'"i "Öyleyse SÖZÜ kısa kesrnek

gerekir, vesselam" diye (biten) ilk 18 beyti yazılıdır.
Mevlana'nın

gazellerinde Senm ve Attil.r'm

adlarının

birlikte

ler şunlardır:
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"Bu tarafa yönelen can Bayezid'in huyunu
rir, yahut Attiir 'ın kokusunu verir. " 45

alır;

ya Seniii'ye yazana çevi-

bir

"Attiir {ışık idi, Seniii üstün
padişah idi; (fakat) ben ne oyum, ne buyum; başımı, ayağımı kaybetmişim ben. "46

Bu beyit, bir sonraki gazelde de aynen tekrar edilmiştir.
Diğer bir beyit:

"Seniii'nin anlattığı o yace/ik arayan
Attiir 'da buldu. " 47
Mev:tana'nın,

eşsiz kişi,

eşsizliği

(vahdeti)

Senm'den yaptığı tazınin ve iktihaslar şunlardır:

Mevlana bir gazelinde der ki:
Lo .r. J~
,

Lo .('y. y...ı

!"'!.)""--'-'

,

Lo ~ ~_,s' "-! ~~}:.ı

"Biz daima
miz güçlüdür.

(' • ı e

..::......,_,.; \.. J~ ,:,ıj

-

oi.!....A

-

ı..

._r,l. ~~ı_,..~)~ •.;Aj

~ij

.:.-.,.:.f

gülbeşeker

.o

ıJ. L.

..s::ı.;

içindeyiz; ondan

ı.S.r- !"'!~ ıf ~ "':

dolayı göğsümüz

Lo

içindeki kalbi-

Zöhre bile halden hale girer de ordumuzun etrafinda dolaşır.
Kanatlanıp göğe doğru uçarız;

çünkü

asıl

cevherimiz,

arşa

mensuptur bi-

zim. n48

Senm de (şöyle) söylemiştir: 49

y .r.
J~ ..::......,_,.; y
,

J~ .Jij
,

. ,.. (' •te'

o.;>.)""-'-'

. y? ~_,s'"': ~~}:.ı .s
y .('~ y...ı .:.-.,.:.f

,:,t..
....:.........
•
•
. y

._r,l. ~~ı_,..~)~ •.;Aj

~ıj

..s::ı.; ı.S.r- "': ıS~ ıf ~ "': y

Mevlana'nın

G..J--.JJ~ ·~ ı.s~ ~ Jı ~ _y

~ ı.sı ~L!.; ı.r...J

r..\$> .ı~ ~ı.;~

ı.; ,:,~

"Ey güzel! Cam yok/uğa at; zira sen de haşmet/isin o da haşmet/i, bu yakzşık almaz; fakirebir şey ver. " 50

·

beyti, Senm'nin şu beytine işarettir:
~ Jı ~ y ~ ~4ıJJ

"Kalk, gel ve Cebriiii 'in

J

~_,;-

kanadına

.:r.~ı

bin; sen

e:_JJ ~ "': ~.r. J ~ J :r.>

haşmetli,

o
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uygun olur mu?"51
şu

beytini tazmin edip matla olarak
.

t_IS .ı.;,;S J .xS ıf Jl f"

tJ .>";..::.........:......} c,u ~

Mevlana bir gazelinde, Senm'nin
kullanmıştrr:

"Can İsa 'sı karga gibi aç; eşeği de susam (yemiş), geviş getiriyor. "52
Şu beyti

de Senai'nin Hadika' smdan alıp bir gazeline matla yapmıştrr:

"Sufller aynı anda iki bayram (birden) yaparlar; örümcekler ise sinek kuruluyor/ar. "53

(Mevlana) bir gazelin matlarnda (şöyle) der:
"Ey Seniiii Eğer dost bulamıyorsan, kendi kendine dost ol. Dünyada herkesin bir işi var; (sen de) kendi işinde ol. " 54

(Beytin) ikinci mısraı, Hadika'nm şu beytine işarettir:

"Dünyada, hiç

değilse şu aşikiirdır

ki her

adamın

bir

işi,

her

işin

bir

adamı (vardır)."

Mevlana'mn, Mesnevi'yi Hüsameddin Çelebi'nin ricası üzerine,
Senai'nin Hadikası'm örnek alarak yazdiğını ve onu "İlahi-name" diye adlandırdığmı -ki Attiir'ın İlam-name'si ile kanştınlmamalıdır-55 söylemiştik.
Mevlana'nın Hadika'ya gösterdiği bu teveccüh, (rrıezkfu) eserden veya
Senai'nin başka sözlerinden birçoğunun Mesnevi'de nakledilınesine vesile
olmuş; bikayeler, bahisler ve izahlarda ondan yararlarulmıştrr. örnek olarak
iki (tanesini) vereceğiz:

lA~

"Bir maşuk,
sündür. "56

aşığına

._;.; 1.5\S ._;..ztç "-! .}~ ..::..$ (1

dedi ki: Ey yiğit! Sen gurbette çok şehirler görmüş

"hangi şehir daha güzeldir" diye
Aluned Emin-i Razi'nin söylediğine göre,
Senm'nin şu (beyitle başlayan) manzfunesinden alınmıştrr:

(beytiyle

başlayan)

..r. 1.5! ·~~ ı:......} ~ _;

Bir

maşiilrun, aşığına

sorması (balısi)nin muhtevası,

"Sevgi/inin hayiili bizimle birlikte
içindedir. "

2.
82
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"Söz arasında şöyle buyurmuştur ki tay ile annesi su içiyor/ardı. "57
(beytiyle başlayan) Tayın su içmekten ürkmesi konusunu örnek verme (bahsindeki) temsili, Senru'nin şu beyitlerinden almıştır:
.c.;J ..rJ" ı.S.r-4 !""'..)_,:. ..rJ" .....-! T
x.:S ı.f'

._r.,..J .......,. .S ~ ._r.,__,>- )S y

t.. .s:;.>';'

a

~_,:. .;~t.. ~ ı.5ı.'_;s .:ıT

ı.S.;:.. •-4::1 .J.r.

a

.'_;s~ .)~ı..

"(Hani) bir tay annesine biz su içerken ıs/ık çalıyorlar demiş; annesi de
yürü, boş konuşma, sen kendi işine bak; onların hepsi (saçlarını) sakallarını
yolar/ar demiş. "
konuşmalannda ve yazdıklannda da Senm'nin birçok şiirini
Bu cümleden olarak Fı-lri ma fih ve diğer söz ve yazılanın (örnek gösterebiliriz).

Mevlana,

nakletıniştir.

Mevlana'nın

Seniii'ye saygısı ve bağlılığı, başkalarının karşısında onun
övmesi ve zikretmesi de bazı hikaye ve rivayetlere (konu} olmuştur
ki bunlardan bahsetmek uygım olacaktır.
şiirlerini

Fı-hi ma :fih'te (şöyle) anlatılmıştır: "Demişler ki Seyyid Burlıfuıeddin güzel konuşuyor, ama söz arasmda Seniii'nin şiirlerini çok kullanıyor. Seyyid
buyurdu ki söyledikleri, ·"Gürıeş iyidir, ama ışık vermesi kusurdur'' demeye
benziyor. Zira Seniii'nin sözürlü nakletmek, o sözürı görünmesini (sağlamak
tır). Eşyayı gürleş gösterir; (varlıklar) gürıeşin ışığında görülebilir." 58
ŞemseddinEfliiki

de Meniikıbü'l-iirifiıı'de

şulrikayeyi anlatır:

"Bir gürı Hz. Mevliinii, medresede oturuyordu. Ansızın zamanın Hakiini'si
olan şairler sultanı Emir Bahiieddin-i Kiin.ii, büyük zatlardan oluşan bir
grupla birlikte Mevlana'yı ziyarete geldiler. Birçok (şeyler) konuşulduktan
sonra Kiinll, "Ben Senm'yi hiç sevmeni; çünkü Müslüman değildi" dedi.
(Mevlana) "Müslüman değildi ne demek?" diye sorunca dedi ki "Çünkü o,
şiirlerinde Kuran-ı Kerim 'in ayetlerinden iktihaslarda bulunmuş ve onlardan
ka:fiyeler yapmıştır." Hz. Mevlana, büyük bir öfkeyle Kiinll'yi azarlayıp buyurdu ki "Sus!.Bir Müslüman onun yüceliğini görse, fesi başından düşerdi. O
iki ciliandan da kurtulmuş idi. Kuran'ın sırlannı açıklayan sözlerini de o
halde süslemişti. Sen bu lrikmeti bilmezsin okumamışsm da. Çünkü sen ziihire kiinisin." 59
Yine Meniikıbü'l-iirifiıı'de anlatılmıştır ki:
"Bir gürı Hz. Mevliinii, Siriiceddin-i Tatari'nin odasına girmiş, manalar
(saçmakla) meşguldü. Buyurdu ki: Hakim-i iliihl Hiice Seniii ve Feridüddin-i
Attiir Hazretleri -Allah sırlannı takdis etsin- çok (ulu) din büyükleri idiler.
Fakat onlar ekseriya ayrılıktan söz etınişlerdir. Biz ise hep vuslattan söz edi-

yoruz."6o
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Mevlana'nın Divan-ı

~~

Kebir'deki şu iki beyti de bu durumu (teyid eder):

yj ~_,$ ~1_;:.>1 j

~L.?.

r..r. J~ ıJ 4-l:k ~

"Çok sert ve asi olduğumdan
benim yanınıdan kaçıyor.
Bizdeki

eaşkuyu

t:)J~

ayrılık

Attiir görseydi,

~ı_,.; Ç!J~ J~ ~\; J x.;

.s ..r. jl

I)S:..:.i J\b.ı:. IJ ~ J_,..:. ~~ l.ıy.;

cehennemindeyim; cehennem (bile)

apaçık

ululuk meclisinde

tablaları kı

rardı. "61

Burada Attar'dan maksat Şeyh Ferldüddiıı-i Attar'dır. Nitekim merhum
Furıizanfer, Divan-ı Kebir'iıı özel isiıııler fihristinde (bunu) belirtmiştir.
Yazımızın bu son kısmında VII/XIII. yüzyılın -Mevlana ile çağdaş- iki
büyük mutasavvıf şairiııden söz etmek uygun olacaktır ki biri Fahreddiıı İb
riilıim-i Iraki (öl. 688/1292), diğeri efsahu'l-mütekellinıin (ediplerin en fasilıi)
olan Sa' di-yi Şirazi (öl. 691/1292)'dir.
Fahreddiıı-i Irak! Mu1tan'da 25 yıl Şeyh Bahaeddiıı Zekeriyya-yı
Multfuıi'nin hizmetinde bu1unduktan sonra hacca gitmek amacıyla
Milltan'dan ayrılmış; (ziyaret ettiği) Mekke ve Medine'de kasideler
nazınetmiş; Anadolu'ya geçmiş, Şeyh Sadreddin-i Konevi (öl. 673/1274)'den
Muhyiddiıı-i Arabi (öl. 638/1240)'nin eserlerini okıımuştur. 62 (Irnki) şüphesiz

Mevlana Celaleddin ile de görüş~üş, emirlerin ve büyüklerlu sema meclislerinde buiunmuştur. Onun Mevlana ile irtibatı hususunda Efiakl şu hikayeyi
anlatmaktadır:
_"Bir gün mübarek medresede büyük bir sema vardı. Zamanın fuiflerinden
şeyh Fahreddiıı-i Irak! o anda cezbelenip hırkası ve tah:fifesi düşmüş bir halde
dolaşıyor ve bağınyordu. Mevlana Hazretleri de diğer bir köşede sema ediyordu. Mevlana Ekmeleddin Tabib, bütün emirler ve bilginlerle seyrediyordu. Semadan sonra, Ekmeleddiıı Tabib 'Şeyh Fahreddiıı-i Iraki hakikaten
bundan çok (daha) hoş rüyalar görecek' dedi. Mevlana 'Eğer başım bu tarafa
çevirip uyursa... ' buyurdu. Nihayet şeyh Fahreddiıı Mevlana'nın inayet nazanna mazhar oldu. Mevlana'nın müsaadesiyle Mullıeddin Pervane şeyh
Fahreddiıı'i Tokat tarafına çağırdı ve onun için yüksek bir hanikah yapılma
sım eıııretti. Fahreddiıı o hfuıikahın şeyhi oldu. Şeyh Fahreddiıı daima medresenin semamda hazır bulunur ve Mevlana'nın büyüklüğünden balıisle alılar
edip 'Hiç kimse Mevlana'yı gerektiği gibi anlayamadı. O, bu dünyaya garip
olarak geldi, garip olarak gitti' derdi." 63
Mevcut belge ve rivayetlere göre Sa'di de Mevlana ile görüşmüştür. Bu
rivayetlerden biri Efiakl'nin Menaia.bü'l-fuifin'de yazdığıdır ki Acilibü'lbüldan müellifi de bu görüşmeyi ayrmtılı olarak anlatmıştır. 64
Efiakl (şöyle) yazıyor: "Şiraz ülkesinin padişalu olan Sultan Şemseddin-i
Hindi, insanların en hoşu ve en tatlı sözlüsü Şeyh Sa'di'ye bir mektup gönde-
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rip acayip manalar ihtiva eden gazellerden kimin olursa olsun, canının gıdası
için kendisine göndermesini rica etti. Şeyh Sa'di Mevlana Hazretlerinin o günlerde Şiraz' a götürdükleri ve halkın deli divane oldukları yeni bir
gazelini yazıp gönderdi. O gazel budur:

yapması

.::........IJ .S UW rY {'"'..JJ ıf ..s:.ı..; ~ı..."

"Her an

sağdan

soldan

aşk

.::........IJ .J ~ ji...L..J ı.S" ~ ji.JT ._,......;; .?'

sesi geliyor. Biz Jelekiere gidiyoruz, kim bu

temaşaya iştirak etmek istiyor?"

Ve mektubun sonuna da 'Rum ülkesinde bir mübarek padişah zuhur etBu onun sırrının hoş kokularındandır. Bundan daha iyi bir söz söylenmeıniştir ve söylenmeyecektir de. Ben, o sultanı ziyaret etmek üzere Rum
diyarına gitmek ve yüzümü onun mübarek ayağının toprağına sürmek istiyorum' diye yazdı.( ... ) Sonunda Sa'di Konya'ya gidip o Hazretin elini öpmekle
65
müşerref ve erierin inayet nazarına mazhar oldu. "
ıniştir.

Acaibü'l-büldan'da (şöyle) rivayet edilıniştir: 66 "Derler ki tarikat ehlinin
şeyhi

Muslihuddin Sa'di-yi Şirazi, seyahati esnasında Mevlana'nın şehriııe
( ... )Bir gün (Mevlana) tarzında bir gazel söyleme arzusuyla şu nusraı
söyledi:

ulaştı.

~T.r. r-" ~ r-llP ._s;TJ~ }'1 ..:.........;r

"Eğer sarhoş olarak içeri fiirersen alem birbirine karışır. "
Şiirin arkasını getiremedi ve ikinci nusraı söyleyemedi. Bunun üzerine
sema meclisinde (bulunan) Mevlana'nın huzuruna vardı. Mevlana'nın ilk
söylediği söz şu oldu:

"Eğer sarhoş

olarak içeri girersen, d/em birbirine

karışır.

Bizim

varlık

toprağımızın tozu; yokluktan gelir. "67

Gazeli sonuna kadar (okudu). Şeyh Sa'di anladı ki Mevlana'nın söylediği
halinin coşup taşmasındandır. Onun iç dünyasının teınizliğine olan

(şiir),

inancı arttı."

Merhum üstad Furôzanfer, tarihi problemleri tenkit ve tahkik ederek
ve Acaibü'l-büldan'da Sa'di'nin Mevlana ile görüşmesine
dair (bu) iki rivayeti güvenilir bulmuş; Sa'di'nin, Mevlana'ya duyduğu inanç
ve güven ortada iken onun,
Menakıbü'l-fuifin

"Canın

(bedeninden) dışarı çıkmamışken sevgi/iyi arzuluyorsun;
arzuluyorsun "

zünnarı

koparmamışken imanı

beytiyle başlayan ve Mevlana'mıi,
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"Yüzünü göster; bağı, gül bahçesini görmeyi arzuluyorum.
aç; bol bol şeker arzuluyorum. "

Dudaklarını

matlah gazeline nazire olduğu anlaşılan şürinin, Mevlana'ya bir cevap ve itiraz olduğu (iddiasını) reddetmiş ve temelsiz saymıştır.
Yine Furôzanfer'in söylediğine göre bazı kimseler,

P.J lSL..iil .)~ J.r".) J Lt:..:.

Bıistfuı'da,
p~

•.r.5"4 ~~_,..

.S r~

"İşittim ki Anadolu 'da temiz bir mem/ekette basiret sahibi olan ve (halkı)

irşad eden bir adam varmış. "68

beytiyle başlayan lıilffiyenin, Mevlana'nın alılakını yerrnek ve onun misa:firperverlikteki (olumsuz tavnnı) göstermek iÇin yazıldığuu sanmış ve (öyle)
beyanda bulunmuşlardır. (Üstada göre, isnad edilenler) kesinlikle
Mevlana'nın alıliikına ve davranışianna uymaz ve (bu iddia) kabul edilemez.
Son

olarak

(belirtmeliyiz) ki

Sa'di'nin birkaç beyti

Efiili'nin

Menakıbü'l-fuifin'inde nakledilmiştir69 ve bu, Sa'di'nin şiirinin (daha) kendi
zamanında

(bile) Anadolu'da meşhur olduğunun delilidir.

Mesnevi, II, 3_758 [The. Mathnawi of Jalalu'ddin Runıi, nşr. İng. tre. ve şerh:
ReyuoldA Nicholson, I-VTII, London, 1925-1940; Türkçe tre. Veled İzbudak, I-VL
İst., 1942-1946. Mesnevi'nin Türkçe çevirilerinde (Ankaravi: II, s. 567; İzbudak: Il,
3758; TıThirü'l-Mevlevi: VIII, s. 1091; Gölpınariı: II, 3769) beyitteki "h§kfuıl"
kelimesi, "hakana mensup, bakanın" manalarında karşılanmıştır. Nicholson da
sözkonusu kelimeyi özel isim olarak değerlendirmeıniştir.]
2
Divan-ı ffiikfull, nşr. Ziyauddln Seccadi, Tahran, 1338 hş., s. 411.
3
Aynı eser, s. 56.
4
Aynı es~, s. 45.
5
Bu konunun ve hadisin izalu, ayrıca Divan-ı Kebir'den bir şiir için bkz. Z. Seccadi,
Giizl'de-i eş'iir-ı Hiikiini bii şerh ü tafsil, Tahran, 1351 hş., s. 68.
6
Mesnevi-yi meşhı1r be Tuhfetü'l-Iriikeyn, nşr. Yahya Karib, Tahran, 1333 hş., s. 28.
7
Divan-ı Hiikfuıi, s. 747.
8
Külliyyat-ı Şems ya Divan-ı Kebir, nşr. Bediuzzaman Furilziinfer, I-VTII, Tahran,
1336-1345 hş., C. I, s. 247. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), tre. Abdülbaki Gölpınarlı, IVII, 2.bs.,Ankara, 1992, C. IV, s. 157, Gz. no: XIX.]
9
Divan-ı Hiikfuıi, s. 604.
1
Külliyyat-ı Şems, C. II, s. 96, Gz. no: 706. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s.
274, Gz. no: LXXII.]
11
Aym eser, C. III, s. 215, [Gz. no: 1455. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. Il, s. 121,
Gz.no: CVII. Mütercim, beyitteki "hazret-i h§kfuıl" ibaresini, "bakanın tapısı" diye
tercüme etmiştir.]
12
Aynı eser, C. VII, s. 486.
1
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13

Aynı eser, C. II, s. 258, Gz. no: 996; s. 264, Gz. no: 1007. Merlıı.un Fuı:fu:anfer, bu

sayfanın

hiişiyesinde (şöyle) demiştir: "İkinci beyit, biraz farklı olarak,
Rüdeld'nindir." Lübabü'l-elbab'darı _nakil, s. 8. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s.
37, Gz. no: XXXI; S. 36, Gz. no: XXX.]
14
Alıv§.l u asiir-ı Rüdeld, nşr. Sa1d Nefisl, C. IIl, Tahran, 1319 hş., s. 983. (İkinci
beyitteki baba ve anne kavramlan için bkz. A. Gölpınarlı, Yüz Soruda Tasavvuf,
2.bs., İst, ı 985, s. 61-62.]
15
Külliyyat-ı Şems, C. VI, s. 17ı, [Gz. no: 2896. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. IV, s.
286, Gz. no: C:XLIX.]
16
Nizfuni-yi Arüzi, çeııa; ı:nakıüe, nşr. Muhanımed Muin, Tahran, 1334 hş., s. ı 66ı69.
17

Aynı eser, s. 63.

Divan-ı Hiifız, nşr. Muhanımed Kazvini-Kasım Gani, Tahran, 1320 hş. [Gz. no:
432. Hafız Divanı (Tercümesi), tre. A. Göıpınarlı, 2.bs. Ankara, 1985, s. 48ı, Gz. no:
CDLXXXII. Burada ikinci nusra -Kazvini-Gani neşrinde belirtildiği üzere- birçok
nüshada olduğu gibi farklı şekildedir ve mütercirn onu, "rüzgiirındarı huriler huyunun
koh.-usu gelip duran" diye Türkçe'ye çevirmiştir.]
19
Zebihullah Safa, Tfuili-i edebiyyat der İriin, C. I, Tahran, 1332 hş., s. 44ı-449;
· Alıvaı ü eş'iir-ı Kisru, nşr. Mehdi Dırahşiin, C. I, Tahran, ı309 hş., mukaddirne.]
2
°Külliyyat-ı Şems, C. II, s. 190, [Gz. no: 879. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. II, s.
336, Gz. no: XXXIX. Söz konusu iki beytin tercümesi, Gölpınarlı'nın eserinden
aynene nakledilıniştir.
21
Aynı eser, C. IIl, s. 215, [Gz. no: 824. Divari-ı Kebir (Tercümesi), C.IV, s. 180, Gz.
no: XLIV.]
22
Tfuili-i güzide, nşr. Abdü'l-Hüseyn Nevayl, Tahran, 1334 hş., s. 740.
23
Külliyyat-ı Şems, C. L s. 28, Gz. no: 49. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. VII, s. 77,
Gz. no: II.]
24
Aynı eser, C. II, s. 137, Gz. no: 78ı; s. 149, Gz. no:803. [Divan-ı Kebir
(Tercümesi), C. VII, s. 305, Gz. no: XXXVII.]
25
Bkz. aynı eser, 781. gazelin haşiyesi.
26
Aynı eser, C. II, s. 149, Gz. no: 803. [Divan-ıKebir(Tercümesi), C. VII, s. 666, Gz.
no: LXXXII.] ·
27
Aynı eser, C. L s. 258, Gz. no: 446. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. II, s. 319, Gz,
no: :XXVI.]
28
Divan-ı Seyyid Hasan-ı Gaznevi mülakkab be Eşref, nşr. M. Tald Müdenis Razavi,
Tahran, 1328 hş., s. 31-32; ayrıca bkz. F'ıhi nı§. fih, nşr. B. Fuı:fu:aiıfer, Tahran, 1348
hş.; s.294 (Açıklamalar kısnu). [Hasan-ı Gaznevi'nin beytinde farklılık olarak sadece
"budesf' yerine "futad" vardır.]
29
Külliyyat-ı Şems, C. Ls. 280, Gz. no: 481. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. II, s. 94,
Gz. no: XXXII.]
18

NÜSHA, YIL: N, SAYI: 13, BAHAR 2004

87

ZİYAUDDİN SECCADİ!YAKUP ŞAFAK

30

Aynı eser, C. I, s. 93, [Gz. no: 702. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s. 276, Gz. no:

LXXIV.] Gazelin

hiişiyesinde

(s. 250) Leyll vü

Mecnfın'un

Tahran

baskısına işaret

edilmiştir.

Aynı eser, C. ll, s. 289, Gz. no: 1054. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s. 279, Gz.
no: LXXVIIT.] Hiişiyede (s. 285) Nizfunl'nin Hamse'sinin Tahran baskısına atıfta
31

bulunulmuştur.

Aynı yer. [Beytin tercümesi için bkz. Leyla ile Mecnun (Tercümesi), tre. Ali Nihad
Tarlan, İst., 1943, s. 183.]
33
Aynı eser, C. ll, s. 296, Gz. no: 1069. [Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. III, s. 446,
Gz. no: LXXV. Beyitteki "k§hil" kelinıeleri, tercümede "kfunil" karşılığı olarak
"olgunluk çağına, olgunların" şeklinde yer alınıştır. Beyitte geçen "kufuı", iki yıldızın,
aynı burcunaynı derecesinde buluıunasıdır. Müşteri ile ayın kıriinı pek kutludur. Bkz.
Hafiz Divanı (Tercümesi), 1851 nolu beytin izahı.]
34
Divan-ı Enveri, nşr. M Taki Müderris Razav!, C.l, Tahran, 1347 hş., s. 243.
35
Külliyyat-ı Şems, C. III, s. 39, [Gz. no: 1142; ayrıca krş. 214 nolu gazel. Divan-ı
Kebir (Tercümesi), C. m, s. 206, Gz. no: CXXIX; krş. C. m, s. 67, Gz. no: X.
Furfiziinfer neşrinde ikinci matla şöyledir: Dıralıt eger miltelıarrik budi zi cdy be
cd/Ne renc-i erre keşidi ne zalım/ıd-yı cifd.]
36
Divan-ı Enveri, s. 210. [A. Gölpınarlı'nın Mesnevi ve Şerhi (2.bs., I-IV, İst., 1985)
isimli eserinin indeksinde "Enveri" bir yerde (C. I, s. 580) geçmektedir ve müellif,
burada yer alan Rum ve Çin Ülkesi·Ressamları hikiiyesi hakkında şöyle demektedir:
"3479. beyitten sonraki hikiiye, Furfizanfer'e göre İhyau'l-ulfını'da geçmekte;
Enveri'nin 4 beytinde, Niziiml'nin İskender-niime'sinde bulunduğunu bildiriyor ve
metin veriyor. (Meiihiz, s. 33-35)"]
37
Külliyyat-ı Şems, C. IV, s . .78'de bir gazel, Cemiilüddln Abdürrezziik'a naz!re
olarak y~ştır.
38
Bkz. Çehiir makiile, Hiişiyeler; Divan-ı Hakim Seniil, nşr.Müderris Razav!, Tahran,
1341 hş., Mukaddinıe ve diğer kaynaklar.
39
Divan-ı Hı1kı1n1, Mukaddinıe, s. 6.
40
Aynı eser, s. 858.
41
Tiirih-i edebiyyat der Iran, C. Il, s. 865. [Z. Safıl. beytin kaynağını belirtıneıniştir. A.
Gölpınarlı'nın belirttiği gibi bu beyit, bazı küçük farklılıklarla Sultan Veled'e aittir.
Bkz. Divan-ı Sultan Veled, nşr. F. Nafiz Uzluk, Ankara, 1941, s. 277; A. Gölpınarlı,
Mevlana'dan SomaMevlevilik, İst., 1953, s. 58.]
42
Aynı yer.[Z. Safıl., bu beytin de kaynağını belirtıneıniştir.]
43
Sa!d Nefisl, Cüst-cil der ahviil ü asiir-ı Şeyh Feridüddln Attiir-~ N!şabilri, Tahran,
1320 hş.; B. Furfiziinfer, Şerh-i ahviil ü nakd ü tahill-i asar-ı Şeyh Feridüddln
Muhammed Attar-ı Nişabilri, Tahran, 1339 hş.; Tiirih-i edebiyyat der İriin, C. ll, s.
858 vd.
44
Bkz. B. Furfiziinfer, Risiile der tahkik-i ahviil ü zindegiinl-yi Celiileddln Muhammed
meşhilr be Mevlevi, 2.bs., Tahran, 1333 hş., s. 107, haşiye 1. [Mevlana Celiileddiıı,
tre. F. Nafiz Uzluk, İst., 1963, s. 145-146. İliihl-niime için bkz. Mesnevi (Nicholson
32
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neşri ve İzbudak tercümesi), m,2771, 3750; IV, 2567; VI, 3345 (Başlık); A.
Gölpınarlı,

Mesnevi ve Şerhi, m, 2772, 3751; IV, 2567; VI, 3352 (Başlık) nolu
beyitlerin izahları. Aynca krş. Ahmed Eflill, Menakıbü'l-ilrifın, nşr. Tahsin Yazıcı,
Ankara, 1961, C. II, s. 740; Arifleriri Menkıbeleri, tre. Tahsin Yazıcı, Ankara, 1954,
C. II, s. 155-160.]
45
Külliyyiit-ı Şems, C. I, s. 20, [Gz. no: 24.Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. I, s. 43-44,
Gz.no: XXVII.]
46
Aynı eser, C. I, s. 44, [Gz. no: 60. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s. 390,
Gz.no: XVI.]
47
Aynı eser, C. II, s. 161,[Gz. no: 824. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. IV, s.180,
Gz.no: XLIV.]
48
Aynı eser, C. I, s. 155, [Gz. no: 249. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s. 108,
Gz.no: Il.]
49
Dlviin-ı Seniil, s. 799. Krş. Mevlana'nın s. 151 'deki gazelininhiişiyesi.
5
Külliyyiit-ı Şems, C. I, s. 113, [Gz. no: 15. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. I, s. 23,
Gz.no: XI.]
51
Aynı eser, s. 13'ün hiişiyesi.
52
Aynı eser, C. m, s. 126. (Hiişiyede Seniii'ye işaret edilmektedir.) [Gz. no: 1300.
Divan-ı Kebir(Tercümesi), C. V, s. 153, Gz.no: Lll.]
53
Aynı eser, C. m, s. 247. (Hiişiyede Seniii'nin Haclika'sına işaret edilınek.iedir.) [Gz.
no: 973. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. V, s. 125, Gz.no: XX.]
54
Aynı eser, C. m, s. 96. (Hiişiyede Seniii'nin Hadika'sına işaret edilınektedir. Krş.
Müderris Razavl neşri, s. 449, st. 4) [Gz. no: 1244. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. m,
s. 466, Gz.no: XCV.]
55
B. Furfiziinfer, Risiiie der tahkilc. .. , s. 107.
56
B. Furfiziinfer, Meiihiz-i kısas ve temsiliit-ı Mesnevi, Tahran, 1333 hş., s. 121.
[Mesnevi (Nich.neşri) III, 3808]
57
Aynı yer. [Mesnevi (Nich.neşri) m, 4292. Bir önceki beyitte "Hakim"in sözünün

°

nakledileceği bildirilınektedir.]
58

Fihi mii fıh, nşr. B. Furfiziinfer, Tahran, 1348 hş., s. 207. [Tre. A. Gölpınarlı, İst.,
1959, s. 179.]
59
Menakıbü'l-ilrifın, C. I, s. 222 [Ariflerin Menkıbeleri, C. I, s. 240-241 ]; aynca bkz.
B. Furfiziinfer, Risiiie der tahkilc. .. , s. 125. [Mevliina Celiiieddin, s.l69.]
60
Menakıbü'l-ilrifiıı, C~ I, s. 221. [AriflerinMenkıbeleri, C. I, s. 239.]
61
Külliyyiit-ı Şems, C. VI, s. 211, [Gz. no: 2967. Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. I, s.
386, Gz. no: CXLV. Mütercirn, beyitte tevriyeli olarak kullanıldığı anlaşılan Attiir
kelimesini, "güzel k okular satan" diye tercüme etmiştir.]
62
B. Furfiziinfer, Risiiie der tahkik... , s. 124. [Mevliina Celiileddin, s. 166-167];
Külliyyiit-ı Şeyh Fahrüddin İbriilıim-i Hemediini mütelıallıs be Irili, nşr. Said Nefisi,
Tahran, 1336 hş., Mukaddime.
63
Menakıbü'l-iirifin, C. I, s. 399. [Ariflerin Menkıbeleri, C. I, s. 431. Tercüme
buradan nakledilmiştir.]

NÜSHA, YIL: IV, SAY1: 13, BAHAR2004

89

ZİYAUDDİN SECCADI!YAKUP ŞAFAK

64

B. Furfızfuıfer, Risaıe der tahldk. .., s. 128-132. [Mevlana Celiileddin, s. 172 vd.
makalede birkaç kez yanlışlıkla Mu'cemü'l-büldfuı olarak

Acilibü'l-büldfuı,

zikredilmiştir.]

[Ariflerin Menkıbeleri, C. I, s. 291-292. Tercüme, buradan
bkz. Külliyyat-ı Şems, C. I, s. 269, hiişiye 1.
66
B. Furfızfuıfer, Risaıe der talıldk ... , s. 130. [Mevlana Celaleddin, s. 173-174.]
67
[B. Furfiziinfer'in notu]: Bu beyit, Sa'dl'nin Bediiyyat'ındaki bir gazelin matlaıdır.
[Bkz. Külliyyat-ı Sa'd1, nşr. Muhammed All Furüğ1, 6.bs, Tahran, 1370 hş., s. 212.]
Mevlana'nın şu beyitle başlayan bir gazeli vardır: Ey dn ki piş-i hilsnet lııiri kadem
der dyed!Der lıône-i lıayôlet şayed ki gam der ayed: "Ey güzelliğinin huzuruna
(ancak) hfirinin girebildiği (güzel)! Senin hayal evine, ÜZÜlltünün girmesi yakışır mı?"
(Risiile der tahldk. .. , s. 129, not 2; [ Külliyyat-ı Şems, Gz. no: 851; Divan-ı Kebir
(Tercümesi), C. I, s. 262, Gz. no: XXXVII.]
68
[Yukarıdaki beyitler için bkz.: Külliyyat-ı Sa'd1, Büstfuı, 2. Bab, s. 84. Külliyyat-ı
Şeins, Gz. no: 441; Divan-ı Kebir (Tercümesi), C. II, s. 300-301, Gz. no: XIV.]
69
Menakıbü'l-iirifın, C. Ls. 54,446,457. [Ariflerin Menkıbeleri, C. I, s. 291-292.]
65

Aynı yer.

nakledilmiştir.] Ayrıca
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