HÜSAMEDDiN BURSEVT
rine muhteva zenginliği kazandırmıştır.
Mesela Hz. Peygamber'in doğumuna ayır
dığı bölümün sonuna Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini, ölümden bahsederken de
bazı mersiyeleri iktibas etmiş. vaiz ve hocalara çeşitli tavsiyelerde bulunmuş, meslektaşlarının seviye kaybetmesinden dert
yanmıştır. Bursevl. eserin "okunması gereken kitaplar" başlığı altında lugat, nahiv. mantık. kelam, meanl. usul. fıkıh, feraiz. hadis, kıraat ve tefsir konularının
başlıca klasiklerini sıralamış. ayrıca kitabın sonunda on üç ayrı ilim dalında elli
kitabı bibliyografya olarak zikretmiştir.
2. Menakıb-ı Ali es-Semerkandi. Müellifin mensup olduğu tarikatın kurucusuna dair menkıbeleri ihtiva eder (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr.
4603; iü Ktp., TY, nr. 640). 3. Menakıb-ı
Üftdde (bir nüshası Mustafa Kara'nın özel
kitaplığında bulunmaktadır).

4. Menakıb-ı

Emfr Sultan (Süleymaniye Ktp., Hüsrev
Paşa, nr. 185; İÜ Ktp ., TY. nr. 2370).
Hüsameddin Bursevl'nin kaynaklarda
geçen diğer eserleri şunlardır: Esrdrü'l-drifin ve seyrü't-tdlibin, Dürerü'lehadis, Mendkıb-ı Abdal Murad, Mendkıb-ı Baba Sultan, Mendkıb-ı Şeyh
EbU İshdk-ı Kazeruni, Fezailü '1-cihdd,
Miftdhu'J-muallakö.t, Şerh-i Erbain fi'lhadis, Addletname, Fezdilü's-sülr1k,
Mecmua fi'n-nevddir, Müntehabdtü
Tervihu'l-ervdh, Divan-ı İldhiyyat, Mir'dtü'l-kdindt.
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MUSTAFA KARA

HÜSMtEDDİN ÇELEBİ
(ö. 683/1284)
Mevlana Celaleddin-i Rilmi'nin,
Meşnevi'yi yazmasına

L

vesile olan müridi ve halifesi.

.J

622'de (1225) Konya'da doğdu. Urmiye'den Anadolu'ya göç edip Konya'ya yerleşen bir aileye mensuptur. Mevlana Celaleddin-i RCıml Meşnevi'sinin I. cildinin
önsözünde onun aslen Urmiyeli olduğunu
ve, "Kürt olarak yattım. Arap olarak kalk-
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tım"

diyen bir şeyhin soyundan geldiğini
kaydeder. Bu şeyhin, Vefaiyye tarikatının
kurucusu Tacülarifin Ebü'I-Vefa ei-Bağ
dadl (ö. 501/1107) veya Urmiyeli Hüseyin
b. Ali b. Yezdanyar (ö. 333/944-45) olduğu
öne sürülmektedir. Meşnevi'de ve Efiakl'nin Mend]fıbü '1- <arilin'inde Hüsameddin'in ancak üç nesil öncesine giden
şeceresinde dedesinin adı Ahi Türk olarak
kaydedilmiştir. Fakat bunun bir unvan olduğu kesindir. Hüsameddin Çelebi'ye Ahi
Türkoğlu unvanı verilmesi babasının Konya ve yöresindeki ahilerin şeyh i olması sebebiyledir.
Efiakl'nin anlattığına göre Konya'daki
fütüwet ehli, henüz ergenlik çağına ulaş
madan yetim kalan Hüsameddin'i babasının yerine ahi şeyhliği postuna oturtmak istemişlerse de Hüsameddin adamlarıyla beraber Mevlana'nın müridi olmuş
tur. Eflaki, sahip olduğu mal varlığının
hepsini Mevlana ve müridierine bağışla
ması üzerine lalaların onu uyardığında,
"Bana Allah'ın elçisine zahiren uymak müyesser oldu. Sizi de Allah rızası için Mevlana'nın aşkı ile azat ettim" dediğini nakleder (Mena~ıbü'l-'arif[n,ıı. 738-739). Mevlana'ya samimi bir sevgiyle bağlanan Hüsameddin ergenlik çağına ulaşınca bütün
ahiler ve dostlarıyla birlikte onun hizmetine girmiş. en yakın müridi ve halifesi
olmuştur. Mevlana'ya bağlılığından dolayı mensup olduğu Şafılliği terkedip Mevlana' nın mezhebi olan Hanefiliğe girmek
istemiş. fakat Mevlana buna izin vermemiştir (a.g.e.,ıı. 759).
Hüsameddin, Taceddin Mu'tezz'in aracılığı ile Ziyaeddin Vezir Tekkesi'ne şeyh
tayin edildi. Onun bu tekkeye şeyh olmasına karşı çıkanlar bulunmasına rağmen
Mevlana'nın desteğiyle

bu mevkiyi elde
etmişti (a.g.e., ıı. 754-758). Eflaki, Hüsameddin'in Mevlana'ya gösterdiği sevgiye
karşılık Mevlana'nın da kendisini diğer
dostlarından ve akrabalarından daha üstün tuttuğunu, onun bulunmadığı bir
mecliste konuşup neşelenemediğini söyler (a.g.e., ll, 769-770).
Mevlana kendisine gelen hediyelerin
hemen hepsini Hüsameddin'e gönderirdi. Bir defasında Emir Taceddin Mu'tez
önemli miktarda bir para gönderince oğ
lu Bahaeddin Veled, "Bizim evimizde hiçbir şey yok; nereden bir şey gelse Çelebi'ye gönderiyor" diye serzenişte bulunmuş.
Mevlana da, "Ey Bahaeddin! Bir dilim ekm eğim bulunsayine Çelebi'ye gönderir
ve onu kimse ile mukayese etmem" demişti ( a.g.e., ll, 751-752). Mevlana'nın Hüsameddin Çelebi'ye gösterdiği bu saygı

ve iltifatı gören kimseler Mevlana'yı onun
müridi sanmışlardır.
Mevlana Meşnevi'sini. eserin birçok
yerinde "Hak ziyası. Hak n uru, ruh cilası .
dinin ve gönlün hüsamı (kılıç). cömert Hüsameddin" gibi vasıflarla övdüğü Hüsameddin Çelebi'nin teşvikiyle yazmıştır.
Hüsameddin, Mevlana'nın dost ve yakın
larının Hakim Senai'nin ljadi]fatü'l-]J.a]fi]fa'sını veya Ferldüddin Attar ' ın Mantı]fu't-tayr ve Muşibetndme'sini okuduklarını görüp böyle bir eserin onun tarafından da yazılmasını gönlünden geçirdi ve bu düşüncesini Mevlana'ya söyledi.
Mevlana da sarığının arasından Meşne
vi'nin ilk on sekiz beytini ihtiva eden bir
kağıt çıkarıp ona verdi ve katipliğini yaparsa devamını yazdırmaya hazır olduğunu belirtti. Eserini bu olaydan sonra
yazmaya başlayan Mevlana sema ederken, harnarnda yıkanırken. yolda giderken aşka gelip Meşnevi beyitlerini söylemiş. yazma işi bazan gece sabahlara
kadar devam etmiştir.
Meşnevi'nin her cildine başlarken Hüsameddin Çelebi hakkında övgülü ifadeler kullanan Mevlana bazan eserini "Hüsamlname" adıyla anmıştır. Meşnevi'nin
yazılmasına Hüsameddin'in sebep olduğunu belirterek ( Mesnevf, IV. ı) kendisine
minnet ve şükran duygularını açıklamış
tır. Hüsameddin Çelebi'nin yazdığı Meş
nevi nüshası günümüze ulaşmamıştır.
Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'ndeki bir
nüshada (nr. 5547) onun yazdığı nüshadan yapılan bazı nakiller bulunmaktadır.
Hüsameddin Çelebi Konya'da 12 Şaban
683 (24 Ekim 1284) tarihinde vefat etmiş
ve Mevlana'nın baş ucuna defnedilmiştir.
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