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Özet 

Mevlana Celaleddin-i Rıirrü, Mesnevi'sinin son hikayesinde Çin hükümdiinnın kızı
na iişık olan üç şehzade kardeşten bahseder. Hikıi.yede, iki büyük kardeş ölür. Fa
kat üçüncü ve en küçük kardeşe ne olduğu hususunda kesin bir sonuçtan bahsedil
mez. Hikayenin tamamlanıp tamamlanmadığı ve yedinci dlt meselesi, hikayedeki 
tasavvufi sembollerin açılımı, verilrnek istenen mesaj olarak aşkın anlatılarnazlığı 
gibi konulan, daha çok ünlü Mesnevi şiirihi Ahmet Avni Konuk'un şerhini esas almak 
süretiyle makalemizde değerlendirmeye çalışacağız. 
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Abstract 

The Ineffability of Love in the Light of the Mathnawi's Last Story 
Or Why W as the Mathnawi not completed? 

ln the last story of his Mathnawi, Rumi speaks of three prince brothers who fell in love 
with the daughter of the Cbinese Emperor. ln the story, two older brothers pass away. 
However, there is no definite condusion aboıit what happens to the third and youngest 
brother. ln this artide, relying mostly on the Mathnawi's cornrnentary of Ahmed Avni 
Konuk, we wi11 try to exanıine the issue whether the story is complete or not in the origi
nal and the question of the seventh volurne of the Mathnawi, explanations of the mystic 
syrnbols occurring in the story and the ineffability of love as the intended mess age. 

Key words: Mawlana Jalal al-Din Rumi, the Mathnawi, love, the seventh volurne 
of the Mathnawi. 

Mesnevi'nin Son Cildinin Tesbiti ve Yedinci Cilt Meselesi 

Her şeyden önce, Mesnevf'nin son hikayesini ve bunun için de onun altın
cı ciltte bitip bitmediğini tespit etmemiz gerebnektedir. Bu konuda kısaca 
şunu söyleyelim: Neredeyse bütün şarihler Mesnevf'nin altı cilt olduğu nok-

* Bu makale, Kültür Bakanlığı tarafından "Banşın Bayrağı illuslararası Mevlana Celaleddin-i Rıirrü 
Sempozyurnu" adıyla 8-12 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul ve Konya'da düzenlenen uluslararası 
sempozyurnda tebliğ olarak sunulmuştur. 
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (dgurer@selcuk.edu.tr, dilgurer@yahoo.com) 
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tasında fikir birliği içerisindedirler ve h. 810 (m. 1408) istinsah tarihli -ki bu 

Mevlana'nın irtihilinden 138 yıl sonra demektir- ve Mesnevznin yedinci cildi 

adıyla ortaya çılanış olan nüshanın uydurma olduğunu kesin bir şekilde delil

leri ile birlikte ortaya koyarlar. 1 

Gerçekten de, Mevlana'nın vefatından beş yıl sonra yani 677/1278 sene

sinde asli nüshadan istinsah edilen ve Mesnevznin katibi Çelebi Hüsameddin 

ve Sultan Veled'in huzurlannda karşılaştınlıp düzeltilen nüshanın altı cilt ol

ması, Sultçn Veled'in altıncı cildin sonuna ekiediği hatirne, Mevlana'nın, al

tıncı cildin üçüncü beyitinde Mesnevznin altı ciltten ibaret ve altıncı cildin de 

son cilt olduğunu belirtmesi, eski nüshaların hep altı cilt olması, yedinci cilt 

ile diğer ciltler arasındaki üslup ve ifade farklılığı, yedinci ciltte Muhyiddin b. 

Arabi hakkında, Mevlana'nın üslup ve tasavvuf anlayışı ile asla bağdaşmayan 

"şeyh-i ekfer" ifadesinin kullanılması, Mevlana hakkındaki en önemli kaynak 

olan Menalah-z Sipehsa.Za.r'da Mesnevznin altı cilt olduğunun belirtilmesi gibi, 

bu konudaki bütün kat'i deliller, bu cildin Mevlana'ya ait olmadığı yönün

deki yaygın kanaati kesinlikle destekler mahiyetted.İr.2 Dolayısıyla, bu cildin 

Mevlana'ya ait olmadığı, Mesnevznin aslının altı ciltten ibaret ve altıncı cildin 

son cilt olduğu hükmünü rahatlıkla verebiliriz. 

Mesnevi'nin Son Hikayesinin Tesbiti 

Mesnevi'nin son cildinin tesbitinden sonra ikinci olarak, Mesnevznin son 

hikayesini tespit etmemiz gerekmektedir. Mesnevznin son hikayesi, nüsha 

farklılıklan dikkate alındığında genel olarak, 3600'lü beyitlerde başlayan ve 

4900'lü beyitl~ı;de sona eren, Çin padişahının kızına aşık olan üç şehzade kar

deşin macerasını konu edinınektedir. Her ne kadar bu hikayeden sonra "Bir 

adamın, 'ölümümden sonra üç oğlumdan en tembeli hangisi ise malımı o al

sın' diye vasiyet etmesi" adında küçük bir hikayecik nakledilmiş olsa da, bu 

hikayeciğin, "üçünün de en tembeli olan üçüncü şehzadeye gelince; süreti de, 

manayı da o kaptı" anlamındaki üç şehzade hikayesinin son beyitirıin devamı 

niteliğinde olduğu açıktır. O halde Mesnevf, "Çin padişahının kızına aşık olan 

üş şehzade kardeşin hikayesi" ile son bulmaktadır. 

1 Mesela, A. Avni Konuk, bu yedinci cildin neden Mevlana'ya ait olamayacağını şerhinin hemen 
başında uzun uzun tartışır. (Bk. A. Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, haz. Mustafa Tahralı ve 
diğerleri, İstanbul: Kitabevi, 2006, I, s. 40-48.) Bosnevi de meseleyi Mesnevi'nin neden altı cilt 
olduğu cihetinden ele alarak bunu altı maddede izah eder ve yedinci cildi reddedeı;. (Bk. San 
Abdullah Bosnevi, Ceviihir-i Beviihir-i Mesnevi, İstanbul, 1287, I, s. 150-155.) 

2 Bk. Erhan Yetik, İsmiiil-iAnkaravi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, İstanbul, 1992, s. 68-75. 



Mesnevi'nin Son Hikayesi Işığın da Aşlan Aniatılamazlığı ya da Mesnevi Neden Soniandırılmaınıştır? 

Biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu hikaye altına cildin 3600'lü beyitlerin
de başlar ve arada birçok hikaye de aniatılmak suretiyle, 4900'lü beyitlerde 
sona erer. Mesnevznin altına cildinin tamamı ise 4930'lu beyitlerde bitmek
tedir ki, yaklaşık son hikayenin bitiminden bir 40 beyit kadar daha devam et
mektedir. Fakat biz bu hikayeciği, önceki hikayenin devamı niteliğinde kabul 
edecek olursak, bu durumda, son hikayenin Mesnevznin en sonunda bittiğini 
de söyleyebiliriz. 

Son Hikayenin Özeti 

Şimdi bu teknik tartışmadan sonra, son l:Ukay_emizin muhtevasına ge
çebiliriz. Öncelikle hikayeyi ana hatlanyla hatırlatınak istiyoruz. Hikaye, 3 

bir padişahın üç oğluna "ülkenin falan bölgesine gidin ve orayı düzene so
kun, falan bölgesine gidin ve oraya da hakimler tayin edin; ama sakın filan 
kaleye gitmeyin, onun kapısından içeri girmeyin, hatta onun etrafında 
bile dolaşmayın" diye nasihat etınesiyle başlar. Buradaki kalenin tam adı 
"kal'a-i zatü's-suver"dir; Türkçede "resimli, içerisinde resimler olan kale" 

şeklinde ifade edebiliriz. Üç şehzadenin iç dünyasında babalannın men 
ettiği kaleye karşı müthiş bir merak başlar. '1\demoğlu men olunduğu şeye 
karşı haris"4 olduğu için, onlar, babalarının emir ve nasihatini dinlemeyip, 

atlarını men edildikleri kaleye doğru sürerler ve onun içine girerler. Ka
lenin içinde Çin padişahının kızının resmini/portresini görürler. Üçünün 
de aklı başından gider, kara sevdaya tutulurlar. Günlerce, ne yapar da o 
kıza ulaşırız diye kara kara düşünürler. Her birisinin de derdi, düşüncesi 

aynıdır: Gönül ateşi. Büyük kardeş, içlerindeki dertten kurtulmanın yo
lunun maksatlannın peşinden çekinmeden gitınek olduğunu belirtir. Bu
nun üzerine, ülkelerini, analannı, babalarını terk ederek Çin şehirlerinin 
yolunu tutarlar. 

Çin'in başşehrine vanrlar. Bir süre ortalığı kolaçan etmeye, prensese 
ulaşmanın çarelerini araştırmaya başlarlar. Bir sonuca ulaşamazlar. Bü
yük kardeşin sabn kalmaınıştır artık. Maşükuna kavuşmak için doğrudan 
padişahın huzfuuna çıkacağını söyler. Diğer iki kardeş bunun çok tehlike
li olduğunu, bedelini hayatıyla ödeyebileceğini ağabeylerine söylerler ve 
onu bu fikirden vazgeçirmeye çalışırlar, ama nafile ... Büyük kardeş "hak-

3 Bu hikaye Şems-i Tebrizinin MakLi/at'ında da Mesnevtdekine benzer şekilde nakledilınektedir. 
(Bk. Bediuzzamiin Fürüzanfer, Kısas vü Temsilat-ı Mesnevi, Tahran, 1968, s. 217-219; Abdülbaki 
Gölpınarlı, Mesnevive Şerhi, Ankara, 1989, VI, s. 555-558.) 

4 Alaüddin Ali el-Hindi, Kenzü'l-Ummal, Beyrut, 1979, XVI, s. 113 (h. no: 44095). 
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kınızı helal. edin, ben gidiyorum" der ve ok gibi fırlayarak dışan çıkar. Çin 

padişal.ıının huzuruna sarhoşça dalar, sarhoşça yer öper. Çin padişahının 
ise olan bitenden önceden haberi vardır. Bununla birlikte muarrif/teşrifat

çı, gelen kişinin bir şehzade olduğunu, onun şahlığı ve şehzadeliği terk ede

rek huzüra geldiğini, in'am ve ihsan,-ı padişaruyi hak ettiğini vs. söyler. Çin 

padişahı büyük şehzadeye izzet ve ikra:mda bulunur, onu incitmez, bilakis 

okşar, gönlünü alır. O ise, şahın huzürunda "yedi feleği bir avuç toprakta 

görme"nin şaşkınlığı içinde kalakalmıştır. Kendisinde, halini padişaha arz 

edecek bir mecal. bulamaz. Padişahın lutfu karşısında eriyip gider ve sonun

da aşkıyla birlikte, aşkını söyleyemeden, maşfıkuna kavuşamadan ölür. Bü
tün hastalar iyileşmeyi arzu eder de, aşk hastalan 'bu hastalığı artınn!' diye 

feryat eder. 

Ağabeylerinin cenazesine küçük kardeş hasta olduğu için gidemez, ortan

ca kardeş gider. Padişah ortanca kardeşe de lütuf ve ihsanda, izzet ve ikram

da bulunur. "Sen bize yadigarsın" diye taltif eder. Padişahın iltifatı sayesinde, 

onun batınında manevi haller zuhur etmeye, eşyayı başka türlü görmeye baş

lar. Ancak bu durum onda benlik, istiğna ve kendini beğenme gibi duygulann 
ortaya çıkinasına sebep olur. "Ben de bir şah ve şehzade değil miyim?! Dizgiru

mi niçin bu şahın eline vennişim?! Niçin başkasının nazını çekiyorum?! Artık 

başka bir dükkan açma vakti gelmiştir!" gibi düşünceler bütün benliğini kap

lar, nefsamyeti tuğyan eder. Onun bu düşünce ve duygularından şahın gön

lü çok incinir. HtıZüruna çağırtarak ağır hakaretler eder, rumete nankörlük 

ettiğini söyler. Şehzade nefsinin azgınlığı gafletinden uyanır. Gözyaşı döker, 
bağışlanma dilenir. Ama bir kere şahın gönlünü incitıniştir; şehzade bir sene 

kadar yaşar, Şhlıın aklarından bir okun boğazına saplanmasıyla o da ölür; ama 

okun saplanmasından şahın haberi yoktur! 

Hikayede sıra üçüncü şehzadeye gelmiştir. Ne var ki, Mevlana bu üçüncü 

yani kardeşleri içerisinde en küçük olan şehzadeden bir beyit hariç hiç bahs et

mez. O tek beyitte de şöyle der: 

"O üçüncü içlerinde en tembeli idi; sureti ve manayı tamamen o kaptz." 

Mevlana' mn, küçük kardeşin akibetini niçin anlatınadığına, yani asıl konu
muza geçmeden önce, hikayedeki ana remiz ve sembollerin tasavvufi anlam

lannın ortaya konması gerekmektedir. Çünkü, bilindiği üzere, Mesnevi'deki 

hikayelerin zahiri anlam ve hikmetlerinin yanında mutlaka batıni7tasavvufi 
bir derinliği ve sembolizmi vardır. 



Mesnevi'nin Son Hikayesi Işığında Aşlan Anlatılamazlığı ya da Mesnevi Neden Sonlandırılmamıştır? 

Hikayedeki Semboller 

Hikayedeki reıniz ve sembollerin tasavvufi açılımlannı, son dönem Os
manlı münevverlerinden ve önemli Fususu'l-Hikem ve Mesnevi şarihlerinden 

Ahmed Avni Konuk'a göre şöyle yapabiliriz: 
'-

"Kal'a-i zatü's-suver"den (resimli kale) maksat, ilahi isim ve sıfatıann 
mazharlarını havi olan bu dünyadır. 

"Oğullarını kaleden men eden şalı"tan murat, nlh-ı külli-i 
muhammedidir. 5 

Şahın diğer bir sıfatı olan ''baba': dan murat, ebu'l-ervah (ruhların babası) 

olan Hz. Peygamber ve onun vansleri olan insan-ı kamillerdir. Çünkü onlar, 
kendilerine tabi olaıı salikleri alem-i sılret olan dünyaya meyil ve muhabbet
ten men ve Hakk'a teveccühe teşvik ederler.6 

"Şehzade"den murat, Hak yolunu arayan saliktir.7 

"Üç şehzade"den murat; ahyar, ebrar ve şuttar tariklerinde seyr u 

sülı1klerini devam ettiren/tamamlayan mü'ıninler/_dervişlerdir.8 Zira bunların 
hepsi ebu'l-ervah (ruhların babası) olan Hz. Peygamber' e itaatkardırlar. Bu üç 

grub~ dıi~da olan diğer insaA!EJln,_r:ybl<tn heniii rüh~ı hayvanı, akılları akl-ı 
nefsarn ve kalpl~rl -de. kalb-i _q_s_~fuı!_ mert~'b_esiı:ııfe.c:lir. B~naleyh bı.ı.clann 
idrakleri tabiat ve asmaniyet aleminde müstağrak olduğundan, ebu'l-ervah 

olan şahın lluzUiıffidan uiakt:i.i:lar.9 

Bu üç tasavvufi eğitim tarzından tarik-ı alıyar (hayırWann yolu); na
maz, oruç, zi.l.d.r;1:esblhat, Kur'an tilaveti gibi za.J:ıiri ibadetler üzerinde yoğun

laşan kimselerin yoludur. Bu yol çok uzun, meş<3ld<at:li ~~ çok ağır iledenen bir 
yoldur. Bu sebeple bu yolla ~slata -ereclerin sayısı enderdir, denir. Tarik-ı 
ebrar (iyll;rlny:;.;iu);-mücahede, ~~akabe, muhasebe, riyazat, çile gibi me

totlarla kötü ahlaklanndan kurtulmak için uğraşan, nefs-i emmareyi terbiye, 
kalbi tasfiye etmeye çalışanların takip ettiği usüldür. Bu yoldan Hakk'a vasıl 

olanlar bir öncekine g9re çok olsa dayine azdır. Tarik-ı şuttar (aşıklann 
yolu) ise ehl-4-muhcilibet ;~ aşkın yolu olup, bu yolun esası maşuk uğrunda 

5 Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şer hi, Mevlana M üze ve Ktp., d. no: 4 772, 33. defter, by. no: 
3603, konu başlığı. 

6 Konuk, age, 33. Defter, by. no: 3678. 
7 Konuk, age, 34. Defter, by. no: 4609. 
8 Konuk, age, 33. Defter, by. no: 3603, konu başlığı. 
9 Konuk, age, 33. Defter, by. no: 3654, konu başlığı. 
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kendi benliğinden geçmeye, nefsini ve bütün varlığını onun uğrunda feda et
meye dayanır. Onun için, bu yolun başlangıcı önceki yolların sonu gibidir ve 
bu yoldan vuslata kolayca erişilir.10 

"içerisinden geçilmemesi istenen dünyanın kapısı"ndan murat; ka

dın, mal-mülk, makam-mevki gibi hefsin arzuladığı ve muhabbet duyduğu 
şehvani şeylerdir. Bunlar, nefsani sıfatlarından kurtulamamış· olan salikler 
için çok tehlikelidirP 

"Çin"den murat, Zat-ı Hakk'ın perdesi olan nefs-i küll ve sıfatlar alemidir 

ki, rüh ve nefisten mürekkep olan dsim ile sülük edenlerin sillükleri bu sıfat
lar dünyası içinde gerçekleşir ve bu hicap dünyası içinde, maksat olan Hakk'a 
vuslat yolu kapalıdır. Zira bu alem, ikilik ve sılret alemidir. Salik, bu sıfatlar 
aleminde Hakk'a yönelıniş olarak sülük ettiği zaman mümkün olduğu kadar, 
matlılbu ve maksıldu olan Hakk'a daha yakın olur. Zira sıfatlar Zat-ı Hill'ın · 
zahiri ve Zat-ı sıfatın batınıdır. Mümkün olduğu kadar matlılba yakın olmak 
elbette uzak olmaktan daha makbuldürP 

"Çin padişa.Iıı" sembolünün anlamı, metin içerisindeki durumuna göre de
ğişmekteP.ir. Mesela 3784 nllİnarah-beyitte 'nefs-i küll' kastedilir.13 Zira nefs-i 

küll bu sılret aleminin miman ve mutasarnfıdır. Nefs-i küll mimar ve mutasar
nfı türlü türlü sılret ve şekilleri ile idrak sahibi olanlan işkence ve ızdıraba dü
şürdüğü ve "çin" kelimesinin sözlükteki bir anlamı "işkence" demek olduğu için, 
buradaki "çin şahı"na işkence şahı demek de uygundur.14 Çin padişahı tabiri ile 

metin içinde bazen da Hz. Peygamber kastedilir. Mesela "biz şimdi gördük, şah 

başlangıçta gördü" anlamındaki 3793 numaralı beyitte böyledir. Zira peygam-

10 Bu üç tarik h~da daha fazla bilgi için bk. İsmail Hakkı Bursevi, Şerhu'l-Usil.li'l-Aşere, İstanbul, 
1256, s. ll vd. 

ll Konuk, age, 33. Defter, by. no: 3659. 
12 Konuk, age, d. no: 4773,34. Defter, by. no: 4002, konu başlığı. 
13 Avni Bey "nefs-i küll"ü şöyle izah eder: "Efrad-ı insaruyyenin ebeveyniadem-i hakiki olan akl-ı küll 

ile havva-yı hakiki olan nefs-i külldür. Bunlar cennet-i zatta, ya' ni mertebe-i zatta mestür idiler. Ve 
Kur'an cemi' -i esma ve sıfatı cami' olan zat-ı ulühiyyettir. Ve su ver-i müteayyine zat-ı ulühiyyetin 
varlığında hayalat ve rü'yadan ibarettir. Ve bu keserat ve taayyünat-ı hayaliyye, çekirdeğin içindeki 
ağaç gibi dal budak salıverip esfel-i safiline doğru uzanuştır. Ve mertebe-i zattan hicab i'tibariyle 
uzaklaşmıştır. İşte bu ağaç Kur'an'da mezkür olanşecere-i mel'ıine ve matrıidedir. Ve onun meyvesi 
zulmet-i tabiiyyedir. Ve zulmet-i tabiiyye habbesinden buğday tanesi gibi süretler teselsül eder. 
İmdi akl-ı küll ile nefs-i küll birleşip bu habbeye yaklaşmadıkça "İniniz!" (Bakara, 2/36) emriyle 
cennet-i zattan alem-i silret ve taayyünata nüzül etınediler. Ve onların bu şecere-i menhiyyeye 
takarrübleri, zat-ı ulühiyyette münderec olan İblis-i vehmin nefs-i külle ve nefs-i küllün dahi akl-ı 
külle galebesi ile vaki' oldu ki, bu alem-i kesafetle onların zürriyatı olan efrad-ı ademiyye dahi her 
an keserat-ı hayaliyyeye ve Kur'an'daki şecere-i mel'ıineye meftıin olmuşlardır." (Konuk, age, by. 
no: 3723, 33. Defter, konu başlığı.) 

14 Konuk, age, 33. Defter, by. no: 3784, konu başlığı. 



Mesnevi'nin Son Hikayesi Işığında Aşlan Anlatılamazlığı ya da Mesnevi Neden Sonlandınlmamıştır? 

' berierin dünya hayatındaki Hak yoluna sülükleri'nefs-i kfunile mertebesinden 
başlar. Diğer efrad-ı beşerin sillükleri ise nefs-i emmaremertebesinden olur. Do
layısıyla peygamberler, diğer insanların çok sonra gördükleri şeyleri başlangıçta 
görürler.15 4406 numaralı beyitte de, s ılıeti ve dsınam varlığı nefs-i küll aleminin 
özü, hülasası ve ilahi isirolerin toplamını haiz olan insan-ı kamil kastedilir.16 

"Yedi feleği bir avuç toprakta gördü" cümlesindeki ''bir avuç toprak"tan 
murat, insan-ı ~· b~denidir. "Yedi felek"ten murat, ehl-i hakikat 
· ıstilahında "alem-i kebir" (büyük alem) ve "insan-ı kebir" (büyük insan) denen 

güneş sistemine dahil olan unsurlardır. İnsan-ı kamil bedenen bu manzfımeyi 
teşkil eden unsurların cinsinhı nurnlinelerini taşıdığı gibi, riı.hen dahi onların 
hepsinin rı1haruyefterini kendislıı.cte toplamıştır. Binaenaleyh insan-ı kamil 
nefs-i küllün ve bu insan-ı kebirin zamren ve batmen zübdesi ve hülasasıdırY 

"Küçük şehzadenin hasta olması" onun "aşk hastası" yani şuttarllerden 
olduğu anlamına gelir.1,8 

Hikayenin Tasavvufi Açılımı 

Şimdi bu semboller ışığında hikayeyi tekrar değerlendirecek olursak, 
hikayenin tasavvufi açılımı karşımıza şu şekilde çıkmaktadır: 

"Üç şehzade"den murat, ahyar, ebrar ve şuttar meşrebinde olup, babaları 
mesabesindeki Hz. Peygamber'in dini hükümlerine bağlı ve onun varisi olan 
bir insan-ı kamile intisapederek Hak yoluna sülı1k eden üç siliktir. Alıyar gru
burtaa; ol~ bili_;;d.-Şe~ade zahiri arnellerine kıyınet verdiğinden sfuetlere 

~ 

bağlanmış kalmış ve manalara teveccüh edememiştir. Bu ise salikin başlangıç 
halidir. Böylece en büyük şehzade sülÜkünü tamamlayamadan ölmüştür. 

İkinci şehzade ebra.r· grubundandır. Bunlar kötü huyların değiştirilmesi
ne, nefs-i emmareyi bu huylardan temizlemeye, kalbin safvetine ve rUhun 
cilalanınasına çalışırlar. Bunlara hizmetinde bulundukları insan-ı kamilin 
na.Zanve-hiiilmeti ile keşf-i melek, keşf-i dn, keşf-i kabir ve keşf-i zamir (in
sanların içinden geçenleri bilme) gibi birtakım keşifler vaki olur. Fakat bunlar 
henüz nefislerinin kaydından kurtulamadıklarından, bu keşiflerden hoşlanip 
kendilerinin birtakım makarnların sahibi olduğunu zannederler. Salikin vasati 
orta halini ifade eden ikinci şehzade, kısmen manaya teveccüh etmiş olsa da, 

ıs Konuk, age, 33. Defter, by. no: 3793. 
ı6 Konuk, age, 34. Defter, by. no: 4406, konu başlığı. 
ı 7 Konuk, age, 34. Defter, by. no: 4609. 
ıs Konuk, age, 34. Defter, by. no: 4654. 

~ 
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B 
139 



140 

Dilaver GÜRER 

keşf ve kerfu:net gibi sürerlerden ve hayillerden alakasını kesernemiş ve gru
bundaki diğer saJ.iklerin düştüğü hataya o da düşmüştür. Bu yüzden mensup 
olduğu insan-ı kfu:nilin kalbini indtmiştir. Zira insan-ı kfu:nilin yegane çaba 
ve gayreti saliki nefsinin tehlikeli geçitlerinden geçirmeye matuftur. Salikte 
bunun aksi vaki olunca, hinımetin boşa gittiğini görüp, tabii olarak müteessif 
olur. İşte bu indnme yüzüriden.lııs~-ı kfu:nilin rfrhu şehzadenllı rUhuna bir 

darbe-i ma'nevi vuimuş ve onu bu keşif mertebesinden düşürmüŞtür. Fakat 
o insan-ı kamil, o darbeyi vururken süret-i zahire ve dsmaniyyesinde bir dar
gınlık ve infial eseri göstermemiştir_ ki, bu da erbabının zevkan bileceği bir 

acayip haldir. 

Üçüncü şehzade ise şuttaruerden ve ehl-i aşk zümresindendir. "Ölmeden 
evvel ölünüz"19 emrine sarılarak, mevt-i ihtiyari ile ölmüş ve süret ve manadan 
geçerek Hakk'a vasıl olmuştur. Bu da sülGkün nihayetidir. Bu zümreden olan
ların nazarında ne zahiri arnellerinin ve ne de keşif, kerfu:net ve makamın kıy
meti olmayıp, Hakk'ın hakiki varlığı karşısında bütün varlıklarını feda etmiş 
olmaları sebebiyle, Hz. Pir bu gruba mensup şehzadenin kıssasını mesküt bı
rakarakMesnevf-İ Şerif'i tamamlamıştır. Zira ne aşkı, ne maşüku ve ne de ehl-i 
aşkın halini söz ile anlatmak mümkün değildir.20 Öbür taraftan, Mevlana, 
Mesnevf'nin ilk beyitinden son beyitine kadar aşktan başka neyi anlatmıştır. 
Aslında onun sadece Mesnevf'de değil diğer bütün eserlerinde anlattığı, hatta 
hayatında yaşadığı hep üçüncü şehzadenin halidir. 

Aşlan Anlatılamazlığı 

Aslına bakılırsaMesnevf-iMa'nevfve Dfvô.n-z Kebir'de aşkın binlerce tanımı, 

binlerce anlatllnı vardır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, onbinlerce be
yitlik bu iki dev eserde aşktan başka bir şeyden bahsedilınez. Her hikaye, her 
mesnevi, her gaz el, her rubai ... hep aşk üzerine kurulmuştur. Ya doğrudan ya 
da-bir sürü teşbih, istiare, mecaz, sembol, paradoks ve _diğer edebi sanatlarla 

hep aşkın tarifi yapılmaya çalışılır, farklı tezahürleri ile aşk anlatı1ır.21 Ama 
sonuçta aşkın anlatılamazlığı, dile ve söze getirilemezliği, akla sığmadığı ve 
aşkı aniatma hususundaki en güzel şeyin susmak olduğu itiraf ve teslim, _edilir. 

19 Bk. İsmail b. b. Muhammed Adılni, Keşfü'I-Hafa ve Müzilü'I-İlbfıs, Beyrut, 1997, II, s. 260. 
20 Konuk, age, 33. Defter, by. no: 4656; 34. Defter, by. no 4779, konu başlığı. 
21 Bk. İbrahim Emiroğlu, Süflve Dil [Mevlana Örneği], İstanbul, 2002, s. 151-152, 199-202; Nezahat 

Özteldn, "Mevlana'nın Mesnevi'sinde Sembolik Aşk İfadeleri" (Uluslararası Mevlapa Mesnevi 
Mevlevihfıneler Sempozyumu Bildirileri içerisinde), Manisa, 2006, s. 29-47; Annemarie Schimmel, 
Ben Rüzganm Sen Ateş, tre. Senail Özkan, İstanbul, 1999, s. 167-196. 
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Aşkı aniatmada insan acizdir. Aşkın mekanı olan gönül, aşkın muhatabı olillJ. 
can ve aşkın hakikati olan Hak anlatılabilir mi?! Aşkta kendini kaybetmiş olan 
aşığın halini dışandan birisi nasıl tarif edebilir?! Aşk gaybla ilgili bir sır ve 
mana olunca zahir diliyle nasıl tanımlanabilir?! Sevgili başkasına anlatılır mı 
hiç?!22 Aşk deryası daracık oluğa nasıl sığar?F3 Davul sesini duymayan kulak, 
rumuzlu sırlan ve fısıltılan nasıl duyar?!24 Aşk hakkındaki bütün anlatılanlar, 
aşkın şerh ve beyanı ile ilgilidir; aşkın kendisinin anlatılamazlığını ya da anla
tılınaması gerektiğini Hz. Prr bazı beyitlerinde şöyle ifade eder: 

''Aşk lafa söze sığmaz; aşk, dibi görünmeyen bir deryadır. 

Denizin da+nlalannı saymak imkansızdır. Yedi deniz, o deryaya nisbette bir 
zerredir."25 

"Ben aşkın şerhini durmadan söylesem yüz kıyamet gelir geçer de o bitmez. 
Çünkü kıyamette sınır vardır; Allah'ın vasfı olan yerde sınır ne gezer? 

Ne söylüyorsam, senin anlayabileceğin kadardır. Doğru anlayana hasretten 
öldüm."26 

"Ben bu aşkı tamamen değil, kısaca anlattım, Yoksa ağız ve dil kalmaz, ya
nardı. 

Bu söz her kulağa layık değildir, onun için yüzlerce le dün sımndan sadece biri 
söylendi."27 

'1\şıklık hastalığı, derdi diğer bütün hastalıklardan ayndır. 

Aşık, Allah'ın bütün sırlarını belli eden bir usturlab, bir ölçektir. 

Aşıklık, ister nefsarn olsun, ister rGhani olsun, sonunda bizi ötelere götürecek 
bir rehber, bir kılavuzdur. 

Aşkı anlatmak için ne söylersem söyleyeyim, aşkın kendisine gelince söyle
diklerimden utanırım. 

Her ne kadar, dil ile açıklaması pek aydııılık da olsa, aşkın dile düşmemesi · 
daha aydııılık, daha güzeldir. 

22 Bk. Emiroğlu, age, s. 128-138. 
23 Mevlana, Divan-ı Kebir, tre. Abdülblli Gölpınarlı, Ankara, 1992, VI, s. 354, by. 3660. 
24 age, VI, s. 355, by. 3663. 
25 Mevlana, Mesnevi, tre. Veled İzbudak, İstanbul, 2004, V. s. 236, by. 2731-2732. 
26 age,, V. s. 196, by. 2189-2190. 
27 age, I, s. 167, by. 1758-1762. 
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Her bahsi yazmalrta koşup duran kalem, aşk bahsine gelince dayanamadı, or

tasından yanldı. 

Alal, aşkın şerhinde çamura batmış merkep gibi, aciz kaldı. Aşkın da 

aşıklığın da şerhini yine aşk söyledi." 28 

"Aşk, iki aleme de yabancı; aşkta yetmiş iki türlü divanelik var! 

Aşk, pek gizlidir ama şaşkınlığı meydanda ... Padişahların canları bile ona 

hasret çekmektedir. 

Aşk dini, aşk mezhebi, yetmiş iki şeriattan da dışarıdır. Padişahların taht

ları aşka karşı alelade bir tahta parçasından ibarettir. 

Aşk çalgıcısı, sema vaktinde şunu çalar: Kulluk bir bağdır, efendilik baş ağ

nsı! 

Şu halde aşk nedir? Yokluk deryası! Aklın ayağı orada kınktır! 

Kulluk da malüm, sultanlık da ... aşıklık bu iki perdeden gizli!"29 

"Susayim, susayım da aşk, kendini kendisi anlatsın, canı besleyip büyüten, 

ucu buca ğı olmayan bir aniatışa dalsın."30 

"Kendi kemalini yine aşk söyler, nefesini tut, dilsiz kesil!"31 

"Geri kalanını sana gizlice aşk söyler artık, sen Aslıab-ı Kehf gibi hem uy

kuda ol, hem uyanık."32 

"Yeter artık niceye bir şu söze yamarup kalacaksın?! Aşkın nice aniatışları 

var ki sözden }:ambaşka."33 

Sonuç 

Mevlananın hayatını veciz bir şekilde ifade eden ''hamdım, piştinı, yandım" 

cümlesi onun aşkta pişmesini ve aşkta yanmasım ifade etınektedir. Tutuşmaya 

hazır bir aşk ve hararet madeni olan Mulıammed Celaleddin, bir Şems kıvılcımı 

ile birden bire alev almış, ancak onun bitınek tükenmek bilmeyen ateşi her iki-

28 age, I, s. 48-49, by. 109-115. 
29 age, m, s. 365, by. 4719-4724. 
30 Mevlana, Divan-ı Kebir, I/201, by. 1919. 
31 age, V, s. 329, by. 4039. 
32 age, II, s. 355, by. 2962. 
33 age, VII, s. 289, by. 3695. 
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sini birden kül etmiştir. 34 İşte böylece aşkta pişmenin, aşkta yanmanın ve aşkta 
kül olmanın dile gelmiş hikayesidir Mesnevf ve Dfvan-z Kebfr; onun dile gelriıe

yeni ise Mevlana'nın bizzat kendisidir. Yani Mesnevf'nin son hikayesindeki en 

küçük şehzade, Mevlana'nın kendisinden başka birisi değildir. 
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