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Mesnevî’de, Mevlâna ile Hüsameddin Çelebi’nin 

Şems-i Tebrizî ile İlgili Bir Diyalogu  

         Hasan Çiftci
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Bu yazı tasavvuf tarihinde çok önemli üç sûfîyi aynı zeminde buluşturan bir 

diyalogdan ibarettir. Bunlar Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Hüsameddin Çelebi ve Şems-i 

Tebrizî’den oluşmaktadır. 

Bu üç şahsiyet, asırlardır devam eden aşk ve sevgi temeline dayalı Mevlâna düşüncesi 

ve geleneğinin gerçek mimarları sayılır. Çünkü Şems-i Tebrizî, sıradan bir Müslüman âlim 

olan Mevlâna’dan, aşk ateşiyle yanan ve geleneksel kuralları hiçe sayan bir sûfî Mevlâna 

yaratan gizemli bir figürdür. Mevlâna, ondan sonra dünyaca ünlü Mesnevî’sini yazdı. 

Hüsameddin Çelebi de Mevlâna’yı dünya çapında üne kavuşturan Mesnevî’nin 

yazılmasını sağlayan oldukça önemli bir figürdür.  

Dolayısıyla bu her üç sûfî şahsiyet, hâlâ güncelliğini koruyarak insanlara yol gösteren 

zevkli bir düşüncenin mimarları sayılır.  

Anahtar Kelimeler: Mevlâna, Çelebi Hüsameddin, Şems-i Tebrizî, Mesnevî 

 

A Dialogue between Mowlānā and Chalabi Husamaddin about Shams-i Tabrizi 

in Mathnavi 

 

This writing consists of a dialogue which brings together three Sufis in the history of 

mysticism. These are Mowlānā Jalāl ad-Dīn Rûmî, Chalabi Hosamaddin and Shams-e Tabrizi. 

For, these three figures are considered the founders of Mowlānā philosophy and 

tradition which continue for centuries and are based on love and sympathy. Because Shams-e 

Tabrizi was a mysterious hero who created a Sufi Mowlānā with a fire of love out of 

Mowlānā who was a regular Muslim and a scholar. Mowlānā wrote after that his worldwide 

known Mathnavi. 

Chalabi Hosameddin, however, was a secret hero who helped Mowlānā to write his 

Mathnavi which brought him world wide popularity. 

So, all of those three Sufi figures, are still considered the founders of a pleasant 

thought that is still up-to-date and leading people. 

Keywords: Mowlānā, Chalabi Hosamaddin, Sahams-e Tabrizi, Mathnavi. 
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Bu yazı, tasavvuf tarihinde çok önemli üç sûfî şahsiyeti aynı zeminde buluşturan bir 

diyalogla ilgilidir. Bunlar, hem İranlı (Belhli) hem Konyalı sayılan Mevlâna Celâleddin-i 

Rûmî, hem Urumiyeli hem Konyalı sayılan Çelebi Hüsameddin ve Tebrizli Şems’ten 

oluşmaktadır. 

Bu üç büyük şahsiyetin asıl memleketleri, yaşadıkları mekânlar ve geride bıraktıkları 

ortak miras dikkate alınırsa, Türkiye-İran yahut Tebriz-Konya-Urumiye arasında yeniden 

manevi bağların inşa edilmesine yahut var olup tarihi süreçte zayıflayan bağların 

güçlendirilmesine vesile olabilir.  

Aşk ve sevgiye dayalı Mevlâna düşüncesi ve geleneği asırlardır zihinleri meşgul etmiş 

ve tasavvuf alanında da farklı fikir ve ritüelleri bulunan Mevlevilik adıyla dünyaya yayılmıştır. 

Her ne kadar bu düşünce ve gelenek, Mevlâna adıyla kavramlaşsa ve merkezinde 

Mevlâna yer almış olsa da arka planındaki ayrıntılara dikkat edilirse, Şems ile Hüsameddin’in 

bu söz konusu geleneğin oluşmasında büyük payları bulunduğu söylenebilir. 

Çünkü Mevlâna, düşüncesini şekillendirmede Şems’e ve bu düşünceyi yansıtan büyük 

eseri Mesnevî’nin meydana gelmesi ve yazılmasında da Hüsameddin’e borçludur. 

Bilindiği üzere aslı İran’ın Tebriz şehrinden olan Şems (Şemseddin Muhammed b. Ali 

b. Melekdâd ö. 647/1247), Mevlâna’yla görüşüp onun hayatına girdikten sonra, sıradan bir 

âlim Mevlâna’dan aşk ateşiyle yanan ve tasavvuf alanına farklı bir söylem kazandıran yepyeni 

bir sûfî Mevlâna vücuda getirdi.  

Dolayısıyla Mevlâna, ünlü Mesnevî’sini ve ilahi aşkı en iyi anlatan Divan-ı Şems, 

diğer adıyla Divan-ı Kebir adlı muazzam eserini, bu aşamadan sonra vücuda getirdi.
2
 

Her ne zaman Mevlâna’nın Mesnevî’si söz konusu edilirse Çelebi Hüsameddin’i 

(Hasan b. Muhammed b. Ahî Türk ö. 683/1284) de göz ardı etmek adeta imkânsızdır.  

Hüsameddin aslen Urumiyeli olup soyu Ebû’l-Vefâ el-Kürdî’ye dayanır. Ailesi 

zamanla Urumiye’den göç edip Konya’ya yerleşti. Babası gibi Hüsameddin de Mevlâna’ya 

bağlanarak onun sadık bir müridi oldu ve Salâhaddin-i Zerkûb vefat edince onun yerine geçti.  

Hüsameddin, hem Mesnevî’nin yazılmasının müsebbibi hem de bu büyük tasavvufi 

eserin yazılmasında fiili katkısı bulunan yegâne şahsiyettir. 

Nitekim kaynakların ittifakla belirttiği ve Mevlâna’nın birçok yerde işaret ettiği gibi 

bu eser, Hüsâmeddîn’in teşviki ve ricası üzerine yazılmıştır.  

                                                 
2 Zira Şems Mevlâna için her şeydir. O Şems’i, varlığının bir parçası, hatta kendisi ve bütün varlık için hayat kaynağı olarak 

görmüş ve hakkında şu nitelemelerde bulunmuştur: Huserv-i A’zâm (En büyük padişah), Hodâvend-i Hodâvendân-i Esrâr (Sır sahiplerinin 

sahibi), Sultân-i Sultânân-i Cân (Ruh sultanlarının sultanı), Nûr-ı Motlâk (Mutlak nur), Cân-ı Cân-ı Cân (Ruhun ruhunun ruhu), Şem’-ı Noh 

Felek (Dokuz feleğin mumu) ve Bahr-ı Rahmet (Rahmet denizi). Bk. Şems-i Tebrîzî (1369 hş.): 20 ve İbrâhîmî (1379 hş.): 648-56. 
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Kayıtlara göre Hüsameddin Mevlâna’nın meclisinde bulunduğu zaman meclis 

şenlenir, Mevlâna büyük bir şevk ve heyecanla şiir söyler, o da anında o şiirleri kayda 

geçerdi. O olmazsa meclis sönük kalır ve herşey zevksiz hale gelirdi. 

Böylece Mevlâna’nın büyük bir vecd ve heyecanla terennüm ettiği Mesnevî metnini, 

bizzat Hüsâmeddîn gece gündüz demeden kâğıda dökmek ve günümüze kadar gelmesini 

sağlamak suretiyle fiili katkıda bulundu. 

Bu ve sair sebeplerle Mevlâna Hüsameddin’i birçok yerde övmüş ve onu yücelten 

olağanüstü sıfatlarla nitelemiştir.
3
  

Şimdi Hüsameddin’in Mesnevî’nin vücuda gelmesindeki rolünü ve onun Mevlâna’nın 

gözündeki müstesna yerini bizzat Mevlâna’dan özetleyelim:  

Ey Hak Ziyası Hüsâmeddîn, sen öyle bir ersin ki Mesnevî, senin nurunla ayı bile geçti. 

Ey kendisinden lütuf, kerem umulan; yüce himmetin bu Mesnevî’yi hangi yüce 

mertebeye çeker, ancak Allah bilir. 

Bu Mesnevî’nin boynunu bağlamış, bildiğin yere doğru çekmektesin. 

Mesnevî’nin yazılmasına önce sen sebep olmuşsun; artar, uzarsa arttıran, uzatan yine 

sensin. (Mesnevî: IV/1-6) 

Mevlâna, Hüsameddin’in bu işteki rolünü o kadar çok önemsiyor ki sanki Mesnevî’nin 

içeriği ona değil, Hüsameddin’e aittir ve yazarı da kendisi değil Hüsameddin’dir: 

İşte ey Hak Ziyâsı Hüsameddin, bu Mesnevî’den maksadım sensin. 

Mesnevî, dalları bakımından da, asılları bakımından da tamamı senindir; onu sen kabul 

etmişsindir. Padişahlar, iyiyi de kabul ederler, kötüyü de; bir şeyi kabul ettiler mi artık 

reddetmezler. 

                                                 
3 Hüsameddin’e, Çelebi lâkabını Mevlâna vermiştir. Mevlâna Mesnevî’nin I. cildinin dibacesinde ve aynı cildin 3465. dizesinde 

ifade ettiği gibi Hüsameddîn, Gece Kürt olarak yattım sabah Arap olarak kalktım meşhur sözün sahibi Urûmiyeli Kürt asıllı Seyyid Ebû’l-

Vefâ’nın soyundan gelmektedir. Bk. Zemânî (1382 hş.): I, 49, 990) Onun babasına Ahî Türk /Türk Ahî denmesinin sebebi, Konya ve 

yöresindeki ahîlerin şeyhi olması nedeniyledir. Mevlâna’ya içten bağlanan Hüsameddin Mevlâna tarafından Mesnevî’de, arş hazinelerinin 

anahtarı, yeryüzü definelerinin emini, vaktin Bâyezîdi, zamanın Cüneydi şeklinde nitelenmiştir. Bk. Fürûzânfer (2004) 270 vd.; İbrâhîmî 

(1379 hş.): 434-36; Sevgi (1998): XVIII, 512.  

 ای ضییییالح احسییییل ینییییل  احیییی     یییی   

 هّمیییییییییی  یییییییییییلحّ   یییییییییی  ای     ییییییییییل

 گیییییییی ثن ا یییییییی     یییییییی ی  ا  نیییییییی   ای

    ییییی ی  ا وییییی ن  ییییی    ییییی    ییییی ث  ای
 

 كیییی  گازیییی  ان  یییی   یییی   یییی       یییی ی 

  ییییی  كینییییی  ا ییییی   ا   ییییی ا ثا ییییی  ك یییییل

 ..ی. یی  كنیی  ون كیی ی كیی   یی  ثا نیی   ا

 ...گیییی   یییی تن گیییی ثث  یییی ا  ا یییی تث  ای
 

  ییییی  ن ییییی     ییییی ی همچ یییییلن    ییییی ثی 

    یییییی ی ا ییییییی    یییییی ت  ت ث  ا ییییییی  
 

  یییی     ای ضیییالح احسیییل ینیییل  احییی    

 جملییییی  ون ی   كییییی  ت ك ثكییییی     ییییی  
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Mademki bir fidan diktin, onu sula;  mademki açtın düğümleme! 

Mesnevî’deki sözlerden maksadım senin sırrın, onu şiir halinde söylemedeki muradım 

senin sesindir. (Mesnevî: IV, 745-59) 

Mevlâna bir yerde de Hüsameddin’e hitaben der ki: 

 

 

Harfleri, kelimeleri bir araya getirerek şekil sûret meydana getirmek bizden, onlara ruh 

vermek de senden.  

Hayır, yanlış söyledim, bu da senden o da senden. (Mesnevî: IV/3826)  

İlâve olarak Mevlâna’ya ait bazı beyitlerden öyle anlaşılıyor ki Hüsameddin’in katkısı 

Mesnevî’yle sınırlı kalmamış ve Hüsameddin bilhassa Divan-ı Kebir gibi Mevlâna’nın diğer 

eserlerinin yazılmasında da rol almıştır.
4
 

Hüsameddin’le Mevlâna’nın Şems’le İlgili Diyalogu: Nitekim Mevlâna, Mesnevî’de 

Padişahın bir cariyeye âşık olması ve cariyeyi satın alması hikâyesini anlatırken, aradaki bazı 

beyitlerde aşk olgusuna değinir. Bu beyitlerde söze ve duymaya sığmayan aşkın bir denize 

benzediğini söyler ve bu arada güneş metaforuna başvururken, Farsça âfitâb ve Arapça şems 

sözcüğünü kullanır.  

Bu şems sözcüğü Mevlâna’ya hatırası hâlâ içinde bir alev gibi tutuşan maşuku Şems-i 

Tebrizî’yi hatırlatır. O da bir iki beyitle konuya temas eder ve ardından kendisiyle Çelebi 

Hüsameddin arasında geçen Şems-i Tebrizî’yle ilgili diyaloga geçer:  

Güneşin varlığına delil, yine güneştir; sana delil lâzımsa ondan, güneşten yüz çevirme.  

Gerçi gölge de güneşin varlığından bir nişan verir; fakat güneş, yani şems sürekli her 

yere can nurunu bağışlar. (Mesnevî: I/116-117) 

İşte bu son beyitte yer alan şems (güneş) sözcüğü kendisine, mahbubu Şems’i 

hatırlatınca Mevlâna şöyle der: 

Şemseddin’in yüzünden söz edilince, dördüncü gökteki güneş başını çekti, gizlendi.  

                                                 
4 Bk. Kulliyât-i Divan-ı Şems (1374 hş.): gazel 145 ve 738. 

  هییا  ن  ییل  یی    گیی ی ت جییلن ن  یی 

    یییی ی  یییی     یییی ث  جییییل    یییی   
 

  یی  طلییم  هییز ا یی  ن  یی   هییز ون ن  یی  

 ز  یی   ت  ا نییل    یی   هییز ج،یی   هیی 
 

 و  یییییییییییییلف و یییییییییییییی  ثحاییییییییییییی ی و  ییییییییییییییلف

 ان تی ا   كیییییییل    نیییییییل    ییییییی  ثهییییییی 
 

ت   یییییییییلف   گییییییییی  ثحالییییییییی   ل ییییییییی  ان تی   

 زیییییم   هییییی  ث   ییییی  ی جیییییل    ییییی  ثهییییی 
 

 زییییم   احییییّ     كییییا   تیی  ویییی ن ییییی   ی 

  ییییییل ی ات تاجییییی، و یییییی   ویییییی ن نیییییی  و یییییی 
 

ییییییی  ث  ننیییییییا  زیییییییم ی    ویییییییل    وكیییییییملن ك 

 زیییییییییی تی   یییییییییی ی گ یییییییییی   ان ای  ییییییییییل ی ات
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Onun adı anılınca, ihsanlarından bir nebze anlatmak vacip olur. (Mesnevî: I/123-124) 

Yani her ne zaman Şemseddin Tebrizî’nin yüzünden; manevî etkisinden söz açılırsa, 

eskilerin algısıyla dördüncü semada yer alan parlak güneş, Şems’in yüzünün nuru ve cemâli 

karşısında mahcup olur; kendini gizler. 

Mevlâna bundan sonraki dizede, söz konusu diyaloga geçer fakat Hüsameddin’in adını 

direk anmaz ve der ki: 

Can, şu nefeste eteğime yapışmış; sanki Yusuf’un gömleğinden koku almış! (Mesnevî: 

I/125) 

Dizede yer alan Can sözcüğü, Zemânî (1382:I/125) gibi Mesnevî yorumcularına göre 

Hüsameddin Çelebi’den kinayedir. Çünkü Mevlana Mesnevî’nin mukaddimesinde 

Hüsameddin’i kendi bedeninde ruh (can) konumunda  «ن  ی تتی  ی  ج  « کلن اح ُّ  görür.  

Mevlâna bu dizede ayrıca, Yusuf sûresi 94.ayete telmihte bulunarak Hüsameddin’i, oğlu 

Hz. Yusuf’tan uzun süre ayrı kalarak hüzünden ve ağlamaktan gözlerini kaybeden Hz. 

Yakub’a benzetmiş. Hz. Yakub’un kaybolan oğlu Yusuf’un gömleğinin kokusunu his ettiği 

gibi, Hüsmaddin de Şems’in kokusunu hisseder ve Mevlâna’dan Şems’le olan manevî 

ilişkisinden söz etmesini ısrarla isteyerek der ki: 

Seninle yıllarca süren arkadaşlık ve sohbet hakkı için; bana Şems-i Tebrizî’yle 

yaşadığın o güzel ve hoş hallerden bir nebze anlat.   

Anlat ki Şems’le yaşadığın o manevî hallerin zevkiyle yer gök; her şey sevinsin ve 

gülsün; akıl ve ruhun gücü ve kalbin basireti yüz derece daha artsın. (Mesnevî: I/126-127) 

Fakat Mevlâna burada da Şems’in adını anar anmaz, kendinden geçer; duyuları körelir 

ve bu sebeple konuya girmek istemez. Ama Hüsameddin’e verdiği cevaptaki sözcük ve 

terkiplerle ve hâl diliyle Şems’le olan kadim ilişkisini, onunla yaşadığı zevkli hâlleri ve 

Şems’ın onun zihnindeki insanüstü portresini daha etkili bir anlatımla açığa vurur: 

  

Beni zorlama, çünkü ben şüphesiz şimdi fenâ hâlindeyim; algılarım köreldi bu sebeple 

Şems’i gerektiği gibi övme imkânım yoktur.  

 ا یییی    یییی   جییییلن ثا یییی ز  یییی   ل  یییی  كیییی 
 

   كییییییی   ل  ییییییی  كییییییی  پا اهیییییییلنی   ییییییی یی  
 

  ییییییس    كییییییل  هییییییل یییییییل   ان  یییییی ایی 

  ییییییل ن یییییییا  ت وكییییییملن    ییییییی ان زییییییی ث
 

  ییییییلنگ  یییییییلح  ان ون  یییییی   یییییییل  هییییییل 

 ی یییی  ت  تت ت ث یییی     ییییی  و یییی ان زییییی ث
 

ل   یییییییییییی    ییییییییییییل ّ   یییییییییییی  اح   ییییییییییییل  ال   ک 

اییییییییی   احم  ایییییییییل ییییییییی ُح  لح ییییییییی   ط  ییییییییی ُّ ز   ن 
 

لَّییییییییی  ا  ،یییییییییل     ییییییییی  ا ی ییییییییی     یییییییییل   ن 

یییییییییییییییلَّ  ال  لایییییییییییییییل لَّییییییییییییییی  ا ت       این   ک 
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Ayık olmayan kişinin her söylediği söz –ister zorlamayla olsun, ister zarafet satmayla 

olsun- uygun düşmez.” (Mesnevî: I/128-129) 

Mesnevî yorumcusu Zemânî’nin (1382:I/128-129) işaret ettiği gibi, Mevlâna Şems’i 

hatırlamakla âriflerin sekr ve fenâ hâlini yaşadığını ifade ederek der ki: Beni zora ve sıkıntıya 

sokma; sahv (şuurlu) ve ayık olarak yapılabilecek bir davranışı benden bekleme. Birini 

hakkıyla övmek, ancak şuurlu olma hâliyle mümkün olabilir.
5
   

Dolayısıyla insanın, fenâ ve sekr hâlindeyken söylediği bir şeyi, başkasının ayık ve 

şuurlu (shav) bir halle anlaması imkânsızdır.  

Ben o eşi ve benzeri bulunmayan, o dostun hâlinin ayrıntısıyla ilgili ne söyleyebilirim? 

Zira hiçbir damarımda şuur yoktur ki.  

Şimdi o mahbupla ilgili ne söz söylesem, sekr ve yokluk hâlinde bulunduğum için aklı 

yerinde şuurlu insanlar o sözü anlayamazlar. 

Ey Hüsameddin, bu hicranın; bu ıstırabın ayrıntısını şimdi isteme, başka zamana bırak.” 

Yüreğimdeki o maşukun ayrılık derdi ve kanlı ıstırabını anlatmamı bekleme. Çünkü ben 

kendimde değilim. (Mesnevî: I/130-131) 

Fakat Mevlâna’nın ifadesiyle, Hüsameddin ısrar eder ve der ki: 

“Ben açım, bana manevî gıda ver; acele et çünkü vakit keskin kılıçtır; tez geçer.  

Ey arkadaş, sûfî ibnü’l-vakt (vaktin oğlu’dur); zamanı boşa harcamaz. Çünkü yarın 

demek tarikat yolunu, menzil ve mertebelerini kat etme kuralına aykırıdır.”
6
   

                                                 
«ال ا ی      ل» 5  Ben methi sayamam,  yani hakkıyla övemem ifadesi, Hz. Peygamberin Yüce Allah’a münacatını ifade eden şu hadis-i 

şeriften alıntı (iktibas)’dır:   

ل اک  ا     ا حّ  ک  ت   یم  ل ل یک   ی  ی       یک  ت  ا ی  ذ  یک   ی ک  ال ا ی      لًح ی  طی . ل، زَّ ای ّ  ا ی  ذ   ی یضلک   ی  ك خ  ک  ل     نی  ن مل ا    ا   ی 

 Allah’ım, şüphesiz ben, senin gazabından senin rızana sığınırım; senin cezandan senin affına sığınırım; senden sana sığınırım; 

senin kendini methettiğin, övdüğün gibi, senin methini, övgünü sayıp dökemem. Bk. Zemânî (1382) I/128-129. 

6 Bazı Mesnevî yorumcularının işaret ettiği gibi (Bk. Zemânî 1382:I/128-129) ibnü’l-vakt terkibi Mesnevî’de farklı anlamlarda 

kullanılmıştır. Bir anlama göre zamanı boşa harcamayan, yaşadığı anı fırsat bilerek kemâle ermek için her an çaba gösteren kimse demektir. 

Terkibin bu anlamı, günümüzde kazandığı fırsatçı ve eyyamcı kişi anlamından tamamen farklıdır. İbnü’l-vakt’in diğer anlamı ise, henüz hâl 

mertebesini aşmamış; bir makama ulaşmamış sâlik (tasavvuf yolcusu) demektir.  Makama ulaşmış sâlike de ebü’l-vakt (vaktin babası/vakte 

hâkim olan) denilir. 

  یییک  گیییز هنیییال   انییی   ییی  وییی  گییی  ز 

 جگیییی  ا یییی  ه یییی ان ت ا یییی   یییی نی  زییی تی 
 

ون  ییییییل ی نیییییی  ات  ا  ییییییل   انیییییی  زیییییی تی    

ثگییییییی   یییییییل ت ییییییی ی  ا ییییییی  ن یییییییلن  گیییییییاا   
 

م یییییییییییی    ییییییییییییلی ّ  جییییییییییییل       ییییییییییییل  اّ  ی

  ییییی    ای ییییی   اح   ییییی   لزییییی  ای   ایییییل

  یییی     انیییی    یییی   گیییی   یییی ث   یییی ثی 
 

ّی     ییییییییییا    یییییییییییل یییییییییی    لح   ییییییییییی   ك   ت  ای   ی

ّی   ّ  یییییییل  انییییییی   ییییییی ثا گ ییییییی   ان زییییییی 

 هنییییییییی   ا ان  نییییییییییا   ایییییییییی ث  انیییییییییی  
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“Ey Mevlâna! Sen de sûfî bir er değil misin? Zira diyorsun: Şimdi bırak başka zaman 

anlatayım. Hâlihazırda var olup da ödenmeyen, başka zamana bırakılan her şey unutulmaya 

mahkûmdur; nakit veresiyeye bırakılırsa unutulur; silinip gider.” 

Mevlâna kararlıdır; kor ateşe dönüşen bu hicran yarasını yeniden deşmek istemez: 

Ben ona dedim ki: “Sevgilinin sırrı gizli kalır da yabancılar öğrenmezse daha iyi olur; 

sen kendin can kulağıyla dinle de sevgilinin sırlarını hikâyenin içeriğinden öğren. Çünkü 

sırdaşlık ve sır saklamak tasavvuf yolunun ilk şartlarındandır. 

İlâhî haremdeki sevgililerin sırları, başkalarının sözünde dile getirilirse daha iyi olur.”  

Fakat Hüsameddin de kolay kolay pes etmez ve ısrarla der ki: 

Hüsameddin dedi ki: “Ey erdemler sahibi Mevlâna, sevgilinin yani Şems’in sırlarını 

açık, çıplak olarak anlat; ne eksik ne fazla bana açıkla; susmak için bahane ileri sürme.  

Sevgilinin sırları üzerindeki perdeyi kaldır; yalın ve açık olarak onu anlat. Çünkü ben, 

örtülü ve kapalı hakikat mahbubu ve geliniyle bir arada uyumam. Zira ben hakikat sevgilisini 

çıplak ve örtüsüz isterim.” 

Mevlâna sonunda Hüsameddin’in ölçüyü kaçırdığını düşünür ve der ki:  

Hüsameddin’e söyledim ki eğer o hakiki sevgilinin zatı aşikâr olarak görülürse ve kendi 

zatıyla tecelli ederse ne sen kalırsın, ne kucağın ve ne de belin. Yani o benzersiz sevgilinin 

tecellisinin azameti karşısında tamamen yok olur gidersin. 

Mesnevî şarihi Ahmed Avni Konuk (2005: I/135) bu dizenin yorumunda der ki: “Ya’ni 

Şems-i Tebrîzî hazretleri, vahdet-i mutlaka sırrına mazhardır; eğer bu sır kıssa ve hikâye 

libaslarından çıplak olarak, apaçık bir sûrette zâhir olursa, nazarında senin senliğin kalmaz; ve 

senin kenârın ve etrafın olan taayyünât âlemi de ortadan kalkar ve senin rûhun ile cisminin 

arasında râbıta olan aklın da zâil olur.” 

 گ یییییی م د پ زییییییا     زیییییی   ّكیییییی   ییییییل 

   زیییییی   ون  لزیییییی  نیییییی  كییییییّ  ثح یییییی ان
 

  یییی ث   یییی  ث  ضییییم  یکل یییی  گیییی   ثا  

 گ  یییییییییییی  و یییییییییییی  ث  ییییییییییییی    ث گیییییییییییی ان
 

  ییییی  طلییییی  گ ییییی د  کنییییی   ت   ه ییییی  

 پییییی ث   ییییی ثا  ت   ه ییییی  گییییی  نییییی   ییییی 
 

  ییییییییلنگ   ث  ییییییییز  یییییییی    ای   اح  یییییییی   

ییییییی   ز  یییییییل پاییییییی ه  ییییییی   خنییییییی ز  یییییییل   
 

 گ یییییی زد ا  ی  ییییییلن زیییییی ث ات ث  یاییییییلن
 

   یییی   ییییی   ییییل     ییییی  ن ییییل     ییییی   ایییییلن 
 

 و نت  ییییی   ییییی ا   حایییییک ا ییییی ان   ییییی ا 

 و  ییییییل   نیییییی  تی ا یییییی  یییییییلحز   ت یییییی 

    ییییی  ت وزییییی ف ت  ییییی ن   ییییی ی   ییییی 

 ا یییییییی   یییییییی ا ث و یییییییی   ان وطییییییییلن گیییییییی 

     ل یییییییی  نیییییییی    ا  ییییییییک  یییییییی   نییییییییل  

 ا ییییی ن  گییییی  پیییییا  و ییییی   جملییییی  كییییی   

  یییییا  ان ا یییییی  ان زییییییم      یییییی ی  گیییییی 

  ت  مییییییییییییل  ا یییییییییییی  یکل یییییییییییی   ییییییییییییلنگ 
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“Ey Hüsameddin! İste ama ölçüyü koru, ölçü güzel bir şeydir. Yani hakikati kendi 

yeteneklerinin ölçüsünde kavramaya çalış. Zira bir ot yaprağı, bir dağın ağırlığını taşıyamaz. 

Misal olarak bütün âlemi aydınlatan güneş, azıcık ölçüyü kaçırır bu dünyaya bir 

parçacık yaklaşırsa, her şeyi yakar yok eder! 

Aynı şekilde Hakikat güneşi Şems de akıl ve kavrayışların gücünü aşacak şekilde 

parlarsa her şeyi mahveder. 

Ey Hüsameddin! Şems-i Tebrizî’den bundan fazla bahsetme; fitneyi, kargaşalığı ve kan 

dökücülüğü kışkırtma. Şems’in sırlarını anlatmanın sonu gelmez; sen yine cariyenin 

hikâyesine başla, onu tamamlamaya bak.” 

Sonuçta Mevlâna, genel üslûbunu burada da izleyerek olaya son noktayı koymaz ve 

okuyucuyu heyecanlı hayaller denizine atarak zihnini meşgul etmeye devam eder.     
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