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Konya Asan Atika Müzesinin 3H·358 nwnarasında mukayyet Mevlana 
Celileddini Rumi'nin (Belhi) sandukası ceviz ağacındandır. Muhtelif şekil ve 
heyette oyma tezyinat nakışlaı:ıi1e, üst tarafı küçük parçalarla kafesvari çatma ve 
doğraımalaııdan mürekkep marangoz ·işlerile yapılmıştır. Bu sandukada Türk kud. 
reti sınaiyesi, Türk zevıki milli ve frtrisi bütıün ihtişamile tecelli etmişti. 

Selçulci.lerin ağaç oyma işlerinde nekadar iıleri gittikleri ıbu sanduka ile 
Konyada Alaeddin ve Beyşehrinde Eşrefoğlu Camileri minberleııinde görünmek
tedir. Bu üç eserin Tüı:ık san'atkadan elinden çıktığı üzerindeki kitabelerden 
anlaşılıyor. Bunlar doğraımacılığın, marangozluğun ve ağaç san'atlen1nin her nev'i 
için birer san'at bediası ve nefaset örneği olup Tüııkleı:ıin nefaıise ne derece mec
lup ve rağbetkar bulunduklarını ve bedialar icadında nekadar ~ekfımül ve te
rakki etmiş olduklarım ispat için kafidir. 

Mevlana Ce!aleddini Ruminıiın 672 H = 17 - 12 · 1273 M tarihinde vefat 
etmesi üzerine dervişlerinden İkinci Gryasüddin Keyhusrev'in kızı Gürcü Hatun ki 
{1} Emir Muinüddin Pervante [2} nin zevcesi idi. Müşarunileyha Mevlana türbesi
nin inşasına teşebbüs e~iş ve emelinde muvaffak olmuştur. Bundan başka bütün 
masrafı kendi tarafından verilerek Konyalı Mimar ve San'at!~ar .A:bdülvahit Btn 
Selim marifetile bu sandukayı yaptırmış ve sandukanın üzerindeki Arapça olan 
ikinci ve üçüncü kitabeleri, Sadreddini Konevi'ye yazdırmıştır. ['} 

Sandukanın uzunluğu 2,91 baş ucundaki yüksekliği 2,65, ayak tarafındaki 
yüksekliği 2,13 metredir. 

Bu sandulkada san'atçe nazarı dikkati celbedecek bir ma·dde daha vardır. 

Oda Mısırda, Suriyede 160 H = 776 m. senesinde başlııyan ve bugüne ıkadaı: 

devam edip muhtelif şekillere giren ve Araplarca «Meşrebiye», Frenklerce «Mou
charaıbiıe» denilen ıbu saındukada mevcut bulunmasıdır. 

Selçukiler ağaç oyma işleııinde «Meşrebiye» [4} kullanmamışlardır. (Kul-

('} Gürcü Hatun Prenses Tamar'dan doğmuştur. Prens Tamar Gürcü Melikesi idi. 
['} Muinüddin Pervanenin iki yüzlü siyasetinden dolayı Aba.ka Han tarafından tut

turulup muhakeme ettikten •S<mra Rabiül'evvel 676 = 1277 M. tarihinde idam ettirdi. 
["} Sadreddini Konevi 673 H = 1275 m tarihinde vefat etmiştir. Kabri Koııyada 

zaviyesindedir. 
['} Meşrabiye = Moucharabie. Muhtelif renkli ağaçlardan imal olunur. Bu işte en 

ziyade müstamel ağaçlar şunlardır: Ceviz, Limon, Bakkam, Abaınus, Pelesenk ağaçlarile 

fil dişidir. Meşrelbiyenin esası dairevi olan .tornada vekemanede çekilmiş direklerin arasına 
yine tornadan çekilmiş tesbihvari haıbbeciklerden ve bu ha;bbeciklerin iki tarafına küçük 
kavela hıra.kılarak direklere geçirilmiş ve tesbit olunmuş kafeslerden ibarettir. 

Dergi - 8 
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lanmışlarsa bile biz şimdiye kadar tesadüf edemedik). Mimar Aıbdülv:ah~t Bin 
Selim tarafından yapılmış olan bu sandukanın alt tarafında (Şekil: 1 ve 2, No. 7) 
de görülen 45 derece rneylindeki satıhtıa murabba ·direkli Meşrabiyıe imal edil
mesi nazarı dikkati caliptıir. 

Mevlananın büyük oğlu Mehmet ıBehaeddin Velet «Sultan Velen> 712 

recebinde ( 1312) m. v:efat eylemiş ve mevlevi büyüıklerinin tensibile pederinin 
yanında defnolunup her iki !kahire yalnız enli bir ·taş sanduıka yapılarak Mevlana 
için yaptırı1mış olan hu müzeyyen ağaç sanduka Mevlana,nın pederi Sultan Elwe
ma' mn kabri üzerine konulmuştur. Bu sanduıka Mevlananrn kabri üzerinde yalnız 
ku:k sene kalmıştır. Bu taş sanduka sonra.dan tkıind Bayazıt zamanında tecdit 
olunmuştur. 

SANDUKA KİTABELERİ 

-1-

(Şekil: 1, No. 2) de sandıuka cephes~nin yukarı tarafından beyzi dairenin iki 
cihetinde ve kaıidesinde (BESMELE! ŞERİFE) He Ayetül'kürsinin başından 

( : ..s!.ı. 0 ~:?_ '1 J : cümlesine kadar o zamanın sülüs hattile oymahdır. 

Şu i'kinci ve üçüncü kitabeler ( Sadreddıini Konevi) nin kaleminden çık

mıştır. Satır sırasile aynen yazıyorum: 

- 2 

.~Uill ~ "11 .JIJ~ °'1J ~ ~WIJ ~ ~J .G )\ ı:,r )\ ~lf~ - 1 

~_;WIJ J_;l::.11 ~ ,)lkL ~"1 y J:A; J•J .M .)1 Ilı. .;lj ;y ...\.- .M - 2 

15.:ıl• i~ \'1 .)l_,1.-1 il. "11 W:I il.\'\ W:I İL. "11 "':"•~\ j .? j°'11 <\.\11..>y - 3 

~ ~..01 tl ..... ~y , .. 1)°'11J J~.\15~ ö,? ö~ jl İL. "11 - 4 

0ı~ ci.:..1.- ljl.~ vl...k.il ~ .:ı::A:l' rt"l:,. ~ ~Çi l.)"l..>..\ı
0

\ - 5 

J~l~I ~U4 J~~\ _,=~ ~l-! r-- .ijl;,. J-_;ll jp ..)~ .ı.\~ J-.,;..JI - 6 

J~I j.s! JL:..Jı Jl..b-\ J~I ö j J~I ö..>J-"" ~ Jl..,Cıı ~ ->Y - 1 

~4)1 J_;WI ..>I~ .. ~\; _;ll _;iri ~ J~I ~ Jl_,14 J~"il j..>~ - s 

-3-

Ve onun altında yine bir müstatil içinde şu yedi satır yazılıdır: (Şekil 1, 

No. 4). 



MEVLANA CELALEDDININ SANDUKASI us 

...r~ ~ .;UWI ._.1; - ı .. .. . 

01L .ıı_,, .L"·')lı ~)J 0-01_,, - 3 .. ..; ... .. 

'":"~1.)1 ı.s~ ~~I .l~_, )il (b. - 4 

swı_,, '":";uı_,, ~:l ... )\ J_;uı_,, - s 

~I 0.ı J:i- 0.ı J:i- ~I -- 6 

"'°~ J ıj2"-)\ ~;t- ~ ~\ - 7 

Ve ayak tarafındaki cephede bir müstatil içinde şu yedi satır yazılıdır: 

(Şekil: 3 ). 

-4-

<\...,o.) (J.-'J ... _~· - 2 

>-)il ı.s.:ılA"." v--b. j - 3 

"'.ç_J :..t:,~J ~I ~ - 4 

~...:.., ıjA t•.r.;.]\ ı.A.,. - 5 

..-.l- 0 -\>l.}I ..>.._ç. - 6 
\. . 

·' 
.w:. .ı..U ı Ll..:. ,; L...ı ı - 7 

iKiNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ARAPÇA KlT ABELERİN 

TÜRKÇEYE TERCÜMELERİ 

Kullarına acıyan, iyiliği çok olan tanrının adıyle başlıyorum ve andan yar
dIJD istiyorum. İyi son, iyi netice, kendilerini günahlardan koruyanlar içindir. 
Allahın zali:mlerıden başka kiımseye düşmanlığı yokrur. Bu istirahat yerciru ziyaret 
eden kimse kutludur, uğurludur; ıbahtiyardır; Mev1ananın, şark ve garp ule
masının sultanı olan Mevlana, bu merkadin sahibi kıaranlık yerler için hakkın 
parlak ve güzel nurudur; kendisi iımamoğlu imam; İmamoğlu imamdır; İslamın 
diregidir. Celal ve ikram sahibi olan Allahın huzuru izzetine halkın kılavuzudur. 
Yıkılmış olan din bayraklarını yeniden dikmiştir; nam ve nişanları ıkalmamış 

olan yakın ve irfan yollarım (caddelerini) nurlandırdı; hal ve meslelkile arş ha-
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zinelerinin anahtarı oldu; alimane beyanatile yerdeki defineleri meydana ÇL1<ar• 
dı. HaLkın gönülleri bahçelerindeki eksiklikleri haktkat çiçeklerile tamamladı. 
Bu zat; büyülük göz bebeğinin ışığıdır; kıainattaki güzelliğin ruhudur; aşıklar 

gözlerinin merkez noktasıdır. Yüksek bilgili kimselerin boyunlarını tanrı muhab
beti gerdanlıklari1e süslemiştir. Herkesin aklını eııdiremediği Kur'an inceliıklerini 
tamamile kavramış ve kucll!klamıştır; tanrıya ait bilgilerin üzerinde devrettiği 
büyük ve mubarek bir mihverdir; bilenlerin bilgilerinin meıık~i (kutbu) dur; 
nefeslerile dünya mahlUkatını diriltmiştir; hakkın; dinin, miHetin büyüklüğü 

kendisinde görülmüştür; peygamberlerin varisidir. Mükemmel velilerin sonudur; 
yüksek dereceler, büyük makamlar, muhteşem ve parlak menkıbeler ve görülüp 
işitilmiyen meziyetıler saıhibi Mehmet Bin Elhüseyindir; Be1h şeh

rin dendir; tanrının alkışları ve selamları kendisinde ·daim olsun. Hak ruhundaki 
mübarekliği mezarındaki istirahatini daıim :kılsın. Belhi Mehmet Celaleddin altı 

yüz yetmiş iki senesi cemaziyelahirinin beşinde geldiği yere göçtü; aslına rücu etti. 
Bu mezarı Selimin Oğlu Abdülvahit yaptı. Tanrı ıbu ustanın suçlarını yarılğasun. 

* 
* * 

Ve sandukanın üst tarafında daıirenmadar görülen yazılar Mevlana Ceta. 
ledddini Rumi'nin bir gazeli olup tercümesile beraber buraya yazılmışnr. (Şekil I, 
2, 3 No. 5). 

,i..J).) ;.,.ı_J.) t:.., .t' (;,.,... .t'\" - 2 
\,,.,.... \........ J -- ~...,, - \....=' ...... 

J\) JI} J(,. ~.>::- 11 cj~ - 3 

c_b_, t!.)-' Jc ..S.Jl;- .)_,C.ıv- - 4 

~ .A: .. T J . ..s~~~ 0~_,) - s 

..ı...:4 0l:;- if~ ~Le· u-~ ~ ..ı.l : .)_,.ı • ..;_,_r, JJ ~L-· ~J~ ı__,: - 6 

~4 0~ 0-_I .:,.;Li\ ~\~ ly:; ,::_,,y· ,Ö ~..) .J.)..::.j.J J) ~b iı..ı.< - 7 

~4 0w I.;~ l.:;l:;- --.i- _,~ '"~..) l..~ 0JJ. Y,J ..::.j.J J) .:)..) iı..ı.<- s 

~~ _:;ts::\I Y:J.); ..s_,ll>_, ..slll> ~il 0T ..;,.,.,, 0-) ·...ı Y: [ı] 'il>.) - 9 
1 -' • 1..5 • ,. ı..J 

ı: L;.Ç j) .. 

(') Sandukada c)I•» yazılıdır. 
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Şekil: 1 - Mevlana Celaleddin Ruminin Sandukası, cebheden manzaraşı 
Konya müzesinde No 323/'.}58 
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Şekil : 3 - Sandukaııın ar\çad!l!l m~n:ı;ar11sı 
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TÜRKÇEYE İZAHLI TERCÜMESİ 

1 - Öldüğüm giin benim taburumu omuzlar üzerinde gider gördüğün 
zaman bende pktığım ve gördüğüm bu alemlerin bir derdi bulunur sanıma. Be
nim için bu hali bir felaket zaneroıe. 

2 - Benim için (Celaleddin öldü ve ona bir musibet geldi, yazık, yazık) 
diye ağlama. Ben şeytaının hilesine ve tuzağına düşmüş adamlardan değilim ki 
ö1üm benim için felaket olsun, şeytanın yalanına aldanmadıkça ölüm sana bela 
olamaz. 

3 - Cenazemi gördüğünde benim için (Ah ayrrlrk. Ah ayrılık. Cela
leddin nimetler z.evkinden ve yaranla ülfet neşvesinden uzak düştü) deme; ben 
vusLat ve saadet lezzetine asıl ogün kavuşacağım. 

4 - Beni mezara bıraktığında Mevlana (Her türlü saadete veda etü, yazık) 
deme ve öyle sarını,a. Görünüşii sana dehşet veren mezarın benim için cennet 
(Uçmak) cemiyetleri ve ziyafetleri ile dünya arasında bir kapı perdesidir. llerisi 
bana zevk ve neşve verir. 

5 - İndiğini gördüğün bir şeyin mutlaka çıktığını göreceksıin. İnip batmak 
güneşle ayın tekrar çıkıp görünmelerine zarar verebilir mi? Mani olabilir mi? 

6 - Senin için inip baroıak ve gözden kaybolmak zannedilen keyfiyet, 
kudret ve Liyakat saıhipleri hakkında bilakis yükselip görünmektir. Hapishane 
sandığın kıJJbristan, istihkak ve kudsiyet erbabı için ebedi bir halas ve hürriyet 
meydanıdır. 

7 - Hangi kabiliyetli bir tane, kabiliyetli olan bir yere düştü de tekrar bi
tip büyümedi. Toprakta saklanan kıymetli ve liyıJJkatli bir insan ve öyle mu
kaddes bir tane için sen bu tekrar zuhfır ve kemale ermek keyfiyetini niçin muhal 
zannediyorsun. 

8 - Hangi bir kova suyu bereketli bir kuyuya boş indi de dolu çıkmadı, 
Kendisini devlet ve saadete erdirecek olan kuyu, can Yusufunun feryat ve füıganı
na niçin sebep olsun. Bilakis memnuniyet ve mesruriyetine vesile olur. 

9 - Bu cihana karşı ağzını kapadıktan sonra; öbür cihanda, lamekan ik
liminin namütenahi fezasında sıt ve sohbedn, hay ve huyun devam edip gide
cektir. 

* 
* * 

-7-

Yine sandukanın alt tarafında dairenmadar göııülen yazılar Mevlana'nın 

diğer bir gazeli olup tercümesile beraber buraya naklediyorum: (Şekil ı, 2, 3, 
No. 6). 
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--':~ i..1..Ç ı:r c_J.J ~ ıl 
TÜFKÇEYE İZAHLI TERCÜMESİ 

1 o 

1 - Benim toprağımda hasıl olan buğdaydan ekmek yapılırsa fazla sar
hoşluk, fazla vecd ve tarp verir. Benim terıkettiğim eserler dikkat ve idrnk ile 
mütalea ve tetebbüde ıbulunacak olanlara kimsenin hissedemıiyeceği tesirler 
husule getinir. 

2 - Gerek mezarımda ıbiten şeylerden tertip edilen çöreğe ve taama, 
gerek bunları pişirecek ocağa ve ekmekçiye, aşçıya ulvi bir kuvvet ve hareket, 

tatlı bir inşirah ve azadaki gelir. Eserlerimden istinbat ve istidlal edilecek meslek 
ve felsefe de başka bir teiiir ve teessür, başka bir ruh ve kuvvet vardır. 

3 - Nuri ve kuvveti yerinde bir göz, hassasiyet ve indbah halindeki ma
nevi bir özle kabrimi ziyaret'e gelirsen sandukam sana ruhuımun teheyyüç ve 
tahriki altında raksan ve destefşan görünecektir. Eserlerimi çeşmi itina ve nazarı 
idraık ıile tecldık eder is,en onlarda canlı ve ehemmiyetli bir felsefe göreceksin. 

4 - Kaııdeşiım. Benim mezarımın başına neysiz ve düfsiz {tef} ve nağımesiz 
gelme. Çünkü, hakkın ve hakiki dilberin hüsnü mutlakını ve afitabı cemalini 
tecelli ettirdiği nezih ve mukaddes bir sahaya, paık ve mütcali bir mahfile sıklet 
ve kasvet, melal ve 'keduret getirmek yakışmaz ve caiz olamaz. 

5 - Çenesini kilitlemiş olduğu halde mezarında uyur görünen merdi mün
ft!rit; hiç kimsenin tatmadığı bir lezzeti haiz olan başka türlü bir afyondan dil
darının ağzına sunmuş olduğu habbedği kendinden ve her çeşit dağdağadan 

geçmiş ve zevk ve sükunu ebediye dalımış bulunarak bila hareket çiğneyip em· 
mektedir, . 
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6 ve 7 - Ölü sandığın o mesti müstağrakın kefeninden bir parça alır da 
göğsüne yamarsan can evinden harabat tarafına, o bipayan olan manevi bah
tiyarlık gülzarına bir kapı açılır. Benim felsefem ve tarzı hayatımı biraz iltizam 
ve tetehbü ettiğin halde benim kavuştuğum manevi ikbal ve ihtişama senin de 
vusulün için yol ve kapı bulunabilir. 

Benim kisvemden üzerinde bir yama bulundurursan, benim şekli hayat ve 
tarzı tefekkürümü kendine az çok meslek nümunesi iHihaz edersen maddeten eski 
mevkiinde bulunduğun halde manen kendini başka bir cihanda seyahat ediyor ve 
muhteşem meclislerde, debdebeli mahfellerde yaşıyor gi:bi görürsün, çeşit çe-~it 

saz nağmeleri, müessir hanende terane1eri ve garip sarhoş gütültüleri duyarsın; 
behmehal her türlü işten, her nevi hareketten hadiselere tesadüf eylersin; mesle
kimi ve es::!rlerimi tetkiık ve tetebbüde ve az çok ildzamda bulunduğun zaman 
harekatı insaniye ve ahvali medeniyenin her şubesine ve her nev'ine hatta her 
türlü ilim ve fen meselelerine müteallik nümuneler, misaller ve ameli, tatbiki 
hadiseler göreceksin; bu muhakkaktır. 

8 - Hak beni a~kın şarabından yaratmıştır. ölüm, temas ve sademesik 
maddiyetimi ezip beni ademe gönderdikten sonra ben mutlak ve mücerret bir 
aşka istihale ve inkılap edeceğim, mahzı sevda ve mahsalei muhaıbbet olacağım. 

9 - Ben bir sarhoştan başka bir şey değilim; beynim dalgadan, cezıbeden, 
garip tezahürlerden ve vecd ve tarpten bir saniye bile hali olamaz. Benim hiLka
timin meıbdei, mevcudiyetimin aslı ve seıımayesi ,şaraptır. Hamiri, tıyneti şaraptan 
ibaret olan bir vücut heyecanlı neşvelerden gürleyip küıkremelerinden ve harikula
de rakıslardan ve deveranlardan başka ne halet gösterebilir, söyle! 

10 - Benim ruhum bir kere uçara!k tebrizli Şemseddinin burcuna eriş

t·.:ktm sonra bir daha oradan avdet etmez. 

Ve sandukanın alt tarafmdaki maili pervazının üst ve altında dairenmadar 
iki satırdan füaret olan yazılar Mevlana mesnevisinin muhtelif ciltlerinden inti
hap ve hak olunan beyitler şunlardır: 

(SANDUKADAKİ ŞEKİL VE İMLADA) 

~ _; t l"'"' ..:. ~ '\!L. ..: i.? _; 

o J( -:,~_. ~lj. -\;L· .JL:;- ..A"'"' 

..:...~ J~ i.S·-- ~ ..>.:;,J ..:...;.; ırs J.:,.;; .)~..>.:;,J.;=~· J)..::. ..... . :uy - 6 

( Eski mesnevi nüshalarındaki şekil ve imlada ) 
["J .,c~ .,ı .o;..ı:;: )' r_ı.. 

[7J ... ·; .s .;ııı·ı Jr~· ....:. cJJ 

(8) .:.l,.: J..!.J \)\ J,:. •• .;,jY' 
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Muhteliıf mesn~i şerh ve tercümelerinde bu beyitlerin şerh ve tercümeleri 
mevcut olduğundan burada tercümelerine 1üzum görülmen:iştir. 

MEVLAN ANIN PEDERİ SULTAN ELULEMANIN BELHDEN HİCRETİ 
VE İRANA GiTMİYEREK ANADOLUY A GELMESİNİN SEBEBİ 

ve 

HARZEMŞAHİLERE DERECEİ KARABETİ (1 2 } 

Mevlana CeHileddini Ruminin pederi (Sultan Elulema) ünvanile ıni.ilakkap 

[~~ ~:- . .:ı.l.!J.!J~ .,,ı;::· ~.c4'jl l ESKİ MESNEVİ NÜSHALARINDAKİ ŞEKİL 
[ l .,,. ... ı,, .ı.ı.ı. "~ "'- .o~ f VE İMLADA 
[ 1 I] .,..1,...,J~ f"\ ~UIJ if' ~\ 

[ 1=] Bu fasıl, yazdığım mevlevi tarihinin 71 inci sahifesinden nakil olunarak Erzin
can valisi Ali Kemali Beyin talebi üzerine gönderilmişti. Müştensih t~dim ve tehir yap-
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(Mehmet Bahaeddin Velet) in bir taraftan hanedanı saltanattan bulunması, bir 
taraftan ilim ve fazilet fevkalade ve ahlakı kerime ashabından olması dolayısile 
talebesinin ve yaranının günden güne çoğalması o zamanın Harzemşahını kuşku
landırıyor idi. O hükiiımdardaıki vehim ve haset ıateşi, meşhur müfessir Ea:hreddinıi 
Razi'nin (1 3 } körüıklemesile bir kat daha şiddet peyda ettiği i9in Sultanülulema, 
Harzemşahının saııih ve vazıh bir istiskalfoe hedef olmuş ve Belhi tereke zımruın 
icbar edi1miş bulunuyordu (1 3}. Sultanülulema Mehmet Bahaeddin Velet Belhi 
terıkettiği zaman maiyetinde üç yüzden ziyade ademi vardı. Mehmet Bahaeddin 
büyük bir Türk hanedanından ve tamamile Türık harsı atmış hanefi mezhebine 
mensup bir zat olduğu için, Belhi terk edeceği zaman Karamana ve Konyaya 
nisbetle çok yakın bulunan bir İran beldesine geçmeği ve orada kalmağı hiç 
hatırına bile getirmedi. Çünkü neslinin, nesebinin, tarzı hayatının ve aldığı harsin 
İranda ihtiyar ikametine ve is.tirahatine müsait bulunmadığını pek iyi bilirdıi. 

Türk olan Selçukiler ile Sultanülulemanın hanedanları arasında zaten bir 
karabeti milliye ve nisbiye var idi. Meşrebleri, mezhepleri de bir idi. Mehmet 
Bahaeddin Türk olduğu için memleketin yam başındaki İram Anadoluya, Kara
mana, ve Konyaya tercih ile orada ~kameti ihtiyar edemedi. Bu kadar uzak me
safeli yolun meşakketini ihtiyar ile Karamana ve Konyaya kadar gelmeğe kendi
dni mecbur gördü. Belh'de «Sultan Elulema» ünvan muhteşemini hak ve liya
katle gerçekten ihraz etmiş bulunan Mehmet Behaeddin doğup yetiştiği o anası, 
atası yurdunda baht ve taliinin arzusuna muhalefetten naşi beş yaşındaki oğlu 
Mehmet Celaleddin ve yedi yaşındak·i diğer oğlu Alaeddin (1"} dahil oldukları 
halde üç ) iiz kadar bendeganı ve azayi hanedanile beraber bir kervan teşkil ede
rek kısmı azamı pederinden müntekil kitap olmak üzere eşyasını develere yük
leterek 608 H = 1211 m tarıihinde vatanlarından yani Belh şehrinden çıkmışlar
dır. Bu hareketlerine «Hicret>> kelimesi tarih düşmüştür. Bağdada muvasaletle
rinde pek şerefli bir sure;tte kabul olunarak Halife Nasırle Dinul'lah Ebül'aıbbas 
Ahmed'den azim riayetler görmüşlerdir. O esnada Bağdatta bulunan Konya üme
rasından bazı zevat {1 7 } Sultan Elulemanın Müstaınsrniye medresesinde (rn} vazinde 
ve meclisi sohbetıinde hazır bulunarak meftun kemalati olmuştur, Konyaya avdet-

tığı ve hazan atlamış olduğu Ali Kemal Beyefendinin eseri olan '"Erzincan" tarihinin ~8 

ila 43 sahifelerinde görülmüş olmağla doğrusu buraya yazıldığı gibidir. 

(' '} Fahreddini Razi, Sultanülulemanın amcazadesi olduğu halde gerek - Hanefi -
Şafii - mezhep ihtilafatı, gerek akait ve amal cihetinden meşrep mübayineti hesabile Sul
tanülulemanin en şedit hasmı idi. Hüseynı Hatibi ile Ömer Hatibi ikisi de Şeyh Ahmet 
Hatibinin oğullarıdırlar. Bunlar "Rey" Hatibi idiler. Ahmet Hatibinin oğlu Hüseyin Hatip
ten 543 senei hicriyesinde Sultanülulema doğmuştur. Ömer Hatibinin oğlundan 544 senei 
hicrisinde Fabrettini Razi doğmuştur. 

('"} Bir postta sultan yaraşmaz ve ıbir meşezare iki arslan bağdaşmaz, eğer ken
dileri memlekette saltanat sürmek hevesinde iseler işte kalenin ana:htarları? Saltanat
ları mübarek olsun; değilse bu tuuruıkları yol bu memlekette böyle bir zamanda müthiş 

bir fitne ve fesadı iş"al edeceğniden mahza ibadullahın selameti için diyari aharde neşri 

din buyursunlar. Tarzında Harezimşah tarafından Sultanülulemaya tebligatta bulunul
muşmr. (Velet Çelebi notundan). 

[
16

} Mevlananın kardeşi Aiaeddin Çelebi 601 tarihinde tevellüt ve 621 hicri senede 
vefat ederek Karamanda ·ınaderi Mevlana türbesinde metfundur. 
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!erinde onu daha şehzade iken Sultan Alaeddin Selçukiye tavsif ve tavsiye 
eylemişlerdir. Bir müddet sonra Sultanülu1enıa nıaiyetile Bağdattan haccı 

şerife giderek oradan Şama gelmişlerdir. Şamdan Halep tarıikile Erzincana 
gelerek orada kalmışlardır. Birinci Alaeddin Keykubat Padişah olunca Erzincana 
bir davetname göndermiş ve Konya ya gelmelerini rica eylemiş olduğundan 61 7 
H = 1220 m tarihinde Karamana vasıl olmuşlardır. Sultan Elulema, Karamanda 
bir medresede vaıiz ve nasihat ederek bütün ahalinin muhabbetini kazanmış ve 
talebesi çoğalmış olduğu için Karamanda ikameti ihtiyar eden bu muhacir fakat 
bu muhterem hanedan, Alaeddin Selçuıkinin mükerrer daveti üzerine 624 H = 
1227 ım tarihinde Konyaya gelmişlerdir. Bu muhteşem Karbanıi Sultan Alaeddin 
Selçul{i şehir haricinde istikbal ederek haklarında pek büyük hürmet ve riaıyet 

göstermiştir. 

Büyük ve şerefli bir Türk olan Sultan Eluleıma, Alaeddin Selçukiden pek 
ziyade hüsnü kabul, takdir ve taltif görür. Padişah o şanlı muhaciri kendisine da
ima müsteşar ittihaz eder. Hatta saraya geldiği vakit Alaeddin onu kendi tah
tında yamnda oturtur. Sultan Alaeddin Türıkistanın bir saltanat hanedanına 
mensup olan bu şerefli aileye sarayı ve yaptırdığı camii civarında ikametgahlar 
tahsis ve halkı tedris ve irşad için İplikçi camii gibi mevkiler tayin eder. 

Belh şehri Türkistanın en büyük ve meşhur merkez hüki1ınetlerindendir. 
Bütün azası a:SaJletçe, i1im ve faziletçe ve ahlakça maddi ve manevi pek büyük 
meziyetleri ve namüterrahi fezaili haiz oldukları için, Sultan Alaeddin, uzak ve 
eski Tüı::kistandan gelen bu esıkıi hemşehrileri ve ıkavmıiyettaşları hakkında bipayan 
ikramda bulunur ve muhaceretıi vataniye acılarını hissettirmez. Sultan Alaeddin 
I<ıonya müzesinin şimdiıki yerini, çok sevdiği bu Gül Bağçesini daha çok sevdiği 
o i1münezahat hanedanının temellük ve intifaına femğ ve ıithaf eylemiştir. Sulta
nülulema ailesi seneyi kısmen Alaeddin camii civarındaki ıkışhklannda {'"} kısmen 
bu yazlıklarında geçirirler imiş. Bu hanedan burayı bu suretle istimal etmekte 
iken Su1tanülulema Mehmet Ba:haeddin Velet 628 senesi Rebiulahirinin 18 inci 
günü seher vaktinde edebiyet alemine intikal eder (1231 m}. Hazreti Mevlana 
bu bahçenin havuzu rnevıkiinde defneder ve ilerde kendisinin ve mensubat ve 
müteal1iıkatrnın da ora:ya defnedilmesini vasiyet eyler. 

Sultanülulema Mehmet Behaeddin Velet ekser ev:katını Konyada ve ahalinin 
tal.ep ve istirhamı ÜZ·erine hazan Karamanda geç1irir idi. Karamanda ikameti sıraı

sında yani 621 H = 1224 m tarihinde zevcesi Müımine Sultan ve müteakıben 
büyük oğlu Alaeddin Çelebi ayni senede vefat ederler. Karamandaki zaviyede 
defnolunurlar. Hazreti Mevlana bir sene sonra yani 622 H = 1225 m tarihıinde 

Karamanda teehhül eder. 

Üstadı muhteremim Halil Edhem Beyefendi «Karaman Oğulları hakkında 
vesaiki mahküke» nam eseri muteberinde Metni kitabede «Karamanda maderi 

[1'} Bu 7evatın isimlerini tesbit edemedim. Hacca menakıp sahibi Sipehsalar dahi
isimsiz geçmiştir. 

['"}Tarihler müstensiriye medresesi diyorlar. Zannıma göre o tarihte mü~tensiriye 
medresesi bina olunmamıştır. Herhalde başka bir medrese olacaktır. 

["} Maalesef bu mevkii tayin edemedim. 
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Mevlfınanın dahi burada metfun olduğunu ifham edecek bir ıibare yok ise de bi
rinci satırdaki "Hurre" ke1imesinin kamus ta "Kişizade ve kerime olan hatun 
ve azat olan hatun» geldiği muharrer bulunduğundan bu cihetin tetkiıkıı eııbabı 

vukufa bırakılmıştır diyorlar. 
Benim bu bapta yaptığım tetkikat maderi Mevlana Mümine Sultan 62 ı 

tarihi hicrisinde vefat ettiği zaman yukarda beyan eyfodiğim veçhile orada def
nolunmuştur. Mevlevi menakıpleri, maderi Mevlananın orada metfun olduğunu 
ve oğlu Alaeddin Çelebi dahi ayni senede vefat eylemekle validesi yanında def
nolunduğunu müttefiıkan beyan ediyorlar. Kit'<l;benin bir istambajmı aldırdım 

filhakiıka Halil Etem Beyin okuduğu gibi "Hurre" = (ö _.>-) kelimesi mev
cut değildıir. 

Kitabe aynen şudur: 

[20] ~;.;,>- jl ~_,....Ali ~)~11 ~HJl)I Q~ ~)l...: 1.1'1 -1 

.\.\ıl ...r~ 0-JIJ ~J..IJ ~\ J~ L\' J_. ~lJI .JlW- ~.;WI ...,..k; -2 .. '-' . .. .. . 

.) lkLl\ .;..~J.:., .\.\ıl .; _;, .) L.) 0. ;, >:;. 0. J:1>- (.)_ ~ . .) ~L 0 _ _J 1 ....A:- - 3 

.>.:- r~)'\ ':-'\;_; ı.!.l\~ tWI j .\.\ıl ._JJ.; ~~ )'\ 

~-:(>:J.IJ ~ _;...(jı ,J;\; 0_;, _;::o::llJ ~WJIV>\; r~IJ ':-'..,,JI ~)Ü ( 1) - 4 

;, f 0. ..J:l;.. ~_J\ ~~ ~\ J'.ı 

Mümine Sultanın Harzemşahılara nisbeti nesebiyesi şu silsilenameden 
anlaşılır. 

['"} Bu kitabeyi yer.inde gördüm. (•.r.;.>) kelimesinin ( .}> ) harfi kırılmış ve ke
lime şu şekli almıştır: ( ö .r-•) kırılmış yerleri iyi görülüyor. 
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l - Enüştekiıı 

lbıiıla Hfre ı·ıılisi. Cülusu : (470!=1077. 
1 

2 - Kutlıüddin Mt>lııııet 

(491)=1098 dP Harzemşah 1111vaıı111ı aldı 

1 
3 - Adsız 

Cülusu: (522)=1128. Vefatı: (552=1157 • 
.1 

4 - Ilarslan 
Cülusu: (551 )=1156. 

5 - Sultan Şah Mahmut 
Cülusu: (568)=1172. 
Vefatı: (589)=1193 

6 - Aliieddin Tüküş 
Cülıısu: (568)=1172 

7-Alaeddiıı Mehmet 
(Kutbüddin) 

Cülusu: (596)=1200 
Vefatı: (617 )=1220 

1 
Melikei cihan Eınt>· 

1 
Nasırüddin 

Melikşalı 

(Horasanda) 

Rüknüddin 
tııllalı Sultan 

Zevci 
Eşşeyh Hüseyin 

Elhatilıi 

Mümine Sııltan 
Zevci 

Sııltanülulema Meh-
met Belıaeddin 

Velet 

1 
,Yunüs Han 

Rey' de 

Gıyasüddin 

Şir Şah 

1 

1 
Tacüddin Ali Şalı 

(Kürdi sta11du) 

-ı 
8 - Celiileddin 

Cülusu: (617 )=1220 
Vefııtı: (628~1231 

1 
Sultanülulema Meh-

met Behaeddin 
Velet 

1--------. 

1 
Mevlana Celaleddini 

Rumi 

Mevlana Celaleddini 
Rumi 

Muzafferüddin 
Emir Alim Çelebi 

Alaedılin Çelelıi 

Alaedılin Çelehi 

Sultan Velet 

Mutalıhare Sultan 
Ahide Hatun 

Zevci 
Kermiyan oğulların
dan Süleyman Şalı 

.-------1 
Hıdır Paşayı 

Kernıiyani 

1 
Abapuşi Veli 
(Bali Çelebi) 

1 
Sultan Divanı (Melı· 
met Semai Çelebi) 

Devlet Hatun 
Zevci 

Y ıldırını Bayezit 
1 

Çelebi Sultan 
Mehmet 

. 1 
Ikiıwi Murat 


